
 

 

 97 -114صفحات  89بهار و تابستان ، 23شماره ، هفتم دینی سال پژوهی انسان 

 

 

 

 

 ی شیرازیدراص برهان معرفت نفس از فارابی تا

 

 مجتبی افشارپور

 یارعلی کرد فیروزجایی

 چکیده

ه ، بیشه اسالمیاسالم و اند گیریشکل بتدایاز ا ،معرفت نفس و مالزمه آن با معرفت خداوند مسئله

لسوفان مسلمان یف ،انین میمطرح شد. در ا انانان مسلمین در ماحه معصومیات صحیاز روا ثرتأ

از مسائل  یکی عنوان بهرا  آنو کوشیدند  تبیین این مسئله بسیاراسالم، در  هایآموزهر یثأتحت ت

نفس و  یمعرفت حضور منظر  را از دو  مسئلهن یا حکمای مسلمان،. ندمطرح کرد یمت اسالمکح

بر  یبرهان کوشیدندآنها  ،یاش قرار دادند. در حوزه علم حصولکنک محل بحث وآن  یاخت حصولشن

ه ما ک ،ن برهانیا گیریشکلن مقاله روند ی. در اعرضه کنندن معرفت نفس و معرفت رب یمالزمه ب

ن یز اان ای. هرچند مشائشودمی یصدرا بررستا  یاز زمان فاراب ،نامیممی« برهان معرفت نفس»را  آن

ن نخستی سهروردیاما  ،جه گرفتندیرا نت کرمتحریغ کا محریم مفارقات اثبات عال   تا  یبرهان نها

ر یدانست و بعدها صدرا چهار تقر الوجودواجبن برهان را اثبات یا یتوان اثبات ه صراحتا  کاست  یسک

 د.کر عرضهن برهان یاز ا

 .ن اثبات خدای، براهالوجودواجب، برهان معرفت نفس، تجرد نفس، حدوث نفس: هاهکلیدواژ
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 مقدمه

و به پدید آمد در آن  یخاص هایگیریجهتاسالم  تأثیر تحتاست که  ایفلسفه فلسفه اسالمی

 یشتریت بین اهمیه از نظر دکپرداختند  یلسوفان مسلمان اغلب به مباحثیف ،ن سببیهم

استدالل،  ن برید هایآموزه یا ضمنیح یصر تأکید ،گرید یسو . ازتر مباحث داشینسبت به سا

ن اسالم ید محل تأکید ن استدالل ییشف و تبک برای یعقل یلسوفان مسلمان را به تالشیف

پیشین مطرح  هایفلسفهمطرح شد که در  حوزه معرفتیمسائلی در این  منظوربدینواداشت. 

 و فلسفه را به تمایزم هافلسفهکه فلسفه اسالمی را از سایر  استاز نکاتی  واقعیتنبود. این دو 

منبع  عنوان بهاسالم  ،گریان دیبه ب .(41-32 :1382ت، ی)عبود ندکمیدقیق کلمه اسالمی  ایمعن

رباره موضوعات مختلف از د یر فلسفکلسوفان مسلمان در مقام تفیبخش فلسفه باعث شد فالهام

 ترتیبنبدی .کنندمطرح  را یجدید یرهایو تقر هاحلراه، هابرهانمسائل،  ثر شوند واسالم متأ

 ،نیدفاع از د دلیل به که چنانآن ،کندمیز برقرار ین یو درون ییمحتوا ایرابطهفلسفه با اسالم 

ز با ین یرونیب ایرابطهبودن دانشمندان آن، ز مسلمانیبا آن و ن یهماهنگ ،بودن اسالم مطلوب

 .(127-80 :1390، ییروزجایفکرد ) رده استکاسالم برقرار 

 کیدتأ ،آیات و روایات فس است. درمعرفت ن کردهکید تأبر آن  شریعت ی کهمسائل از جمله

 استآنهایی  ،کیداتاز این تأ ایعمدهشده است. بخش  بر شناخت نفس و توجه به آن فراوانی

 سوی به یوسیله ترق عنوان به نفسبه  و اندهدانست عرفت نفس را وسیله معرفت ربکه م

از این آن داشت تا تبیینی عقلی  . این نگاه اسالم، فیلسوفان مسلمان را برانددهرکتوجه  خداوند

حوزه معرفت حضوری نفس و شناخت  در دو ،تالش فالسفه در این زمینهند. کن عرضهمالزمه 

 حصولی آن شکل گرفت.

م تالش فیلسوفان مسلمان در زمینه معرفت حصولی نفس و رابطه یکوشمیدر این مقاله 

اثر  که در ،برهان معرفت نفس را گیریشکلمنظور روند م. بدینیکنمعرفت رب را بررسی  آن با

فیلسوفان ثار آ در شود،میمعرفت به پروردگار حاصل  ،شناخت حصولی نفس و عوارض آن

ن مشاء در این زمینه . البته تالش عمده فیلسوفاکنیممیبررسی  ،صدرافارابی تا مسلمان، از 

محرک  فقرات،عقل فعال و در برخی  ،از شناخت حصولی نفستوانستند نهایتا  ا نهآ .ناموفق بود

را از  الوجودواجببراهین مشائیان را ارتقا داد و اثبات  سهروردیاما  .غیرمتحرک را ثابت کنند
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بر این  سهروردی تأثیر تحت ،صدرا نیزمیرداماد و  ونچهم ،آنها نتیجه گرفت. فالسفه بعدی

از  یکیه کنیا بر عالوهبرهان معرفت نفس . ندکرد عرضهتقریرهای دیگری از آن  و ،کیدبرهان تأ

فلسفه  یهایاز نوآور یکیه کدارد ت یاهم زین جهت نی، از اشودمین اثبات خدا محسوب یبراه

 .آیدبه شمار میش از خود یپ هایفلسفهنسبت به  یاسالم

 پای برهان معرفت نفس در فلسفه مشاء رد. 1

ق معرفت نفس به معرفت رب نائل یاز طر صراحته بهک یمشاء برهان یماکر آثار حچند دهر

ن برای اثبات وجود عقل امشائی ،خورد )به جز در برخی آثار میرداماد(یآمده باشد به چشم نم

مقدمات  که در برخی اندکردهتمسک  ینیفعال و نیز اثبات وجود محرک غیرمتحرک به براه

ن نظر یاز ا .و عوارض آن مدد گرفته شده است نفس فلکی و انسانی(آنها از نفس )اعم از 

فالسفه  ترینمهممنظور آثار دانست. بدین محل بحث برهان  هایزمینهو  هاریشهآنها را  توانمی

. البته در انتها مشخص خواهد شد که کنیممیبررسی  مشاء را به ترتیب زمان حیات آنها

 داد. یجا یلکدر سه دسته  توانمیمشائیان را  نیهابر

  یفاراب. 1-1

 در آثار خود از دو روش برای این منظور استفاده کرده است؛ (330-269)فارابی 

بودن نفس به ه در آنها از حد وسط مجردک تمسک کرده ینیبه براه گاه روش اول:

 بودن علت او استدالل شده است.مجرد

اثبات  هایراهن راه از یبه عنوان چهارم ارقاتمفالاثبات فی  ةرسالن برهان را در یافارابی 

 علّت آنها پس واجب است ،ندامفارق ینفوس انسانرده است. او معتقد است کان یب عقول فعال

ه یپس اگر صورت جسم .درجه وجود متأخر از مفارقات است مفارق باشد، زیرا جسم در نیز

و اتمّ از وجود  ه فوق وجودک بوده باشد یوجود ،نندهکصادر دیسبب وجود مفارق باشد با

صورت  حال آنکه ؛بدون سبب باشدد وجود نفس انسان و امثال آن یخودش است. پس با

زاده حسن ؛6-5 :1345، یفارابال)مل از وجود ذات خودش باشد که اکنیست  ید وجودیمف ،هیجسم

 .(137 :1387ان، یمیرح ؛422و  411 :1385، یآمل
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مال نفس )خروج نفس از کسط اثبات عقل مفارق را، استو روش دوم: او در روش دوم حد

راهی به شناخت  از شناخت نفس انسانی سانبدین .داندمیت نسبت به معقوالت( یقوه به فعل

 کرده است. عرضهل مجرد عقو

که مشائیان بعد از  هاییاستداللو نیز  نیهابرمال و حرکت نفس در این کالبته مراد از است

حرکت جوهری نفس یا حرکت ذاتی آن نیست، بلکه  الزاما   اندکردهینه مطرح فارابی در این زم

شاهد بحث ما قرار تواند امل آن قائل باشند، میکن بین نفس و تاگونه نسبتی که مشائی هر

یا اینکه نفس  ،در اعراض نفس باشد یاملکحرکت و ت فعل اعم از اینکه خروج از قوه به ،گیرد

یکی از  در مقام یمالکرابطه بین نفس و حرکت استتوان از می. پس فاعل حرکت و محرّک باشد

طرح برهانی با  هایزمینهپیشیکی از  مثابه به ،تعالی یا عقل مفارقاثبات واجب هایوسط حد

 د.کرحرکت نفس استفاده  توسل به

ل ثبات عقول فعادر ا یشش برهان سع کردنطرحمبا  اثبات المفارقات یف ةرسالدر  یفاراب

است  نیا ن برهانیز هست. پنجمیبودن آنها نن شش برهان متضمن مجردیا دارد و معتقد است

قوالت، عقل مجرد است. مع انسبت بدر لفعل حالت بالقوه به حالت باج نفس انسان از خر مُکه 

هرچند اثبات واجب ،ه به فعلیت مدد جستهاو در این برهان از خروج نفس از قو مشخص است

 .کندمین مطلب سه برهان اقامه ینتیجه نگرفته است. او بر اتعالی را 

 معقولله و محسوسه و متوّهمه و بالجمله اجسام، بالقوه یصور متخه کن است یبرهان اول ا

بالقوه  ،د، خوچیز. حال اگر آن کندو معقول د یآنها را تجر یزید چیناچار باپس به ،هستند

و  ،ن مستلزم تسلسلیند و اکو معقول  مجرده آن را کاست  یگرید چیزمعقول باشد محتاج به 

 د.شو ین سلسله به معقول بالذات منتهیه اکنیمحال است. مگر ا

 در ،فعل و انفعال دارد یواسطه ارتباط وضع به یجسمان شیءه کن است یبرهان دوم ا

الت بالقوه خرج نفس از حمُ توانندنمیپس  ،با نفوس ما ندارند یارتباط وضع امورن یا که حالی

 به حالت بالفعل باشند.

 مل،کپس آن م .د اتم از عقول ما باشدیمل عقول ما باکه وجود مکن است یبرهان سوم ا

 .(138-137 :1387ان، یمیرح ؛424 :1385 :یزاده آملحسن ؛6 :1345، یفارابال) عقل بالفعل است
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 نا یسابن. 1-2

 به عوالم باال مدد گرفته است. ابییراهس برای از معرفت نف طریق نیز به دو (428-370) سیناابن

روش اول: او در برخی آثار خود از حد وسط حرکت نفس انسانی )خروج از قوه به فعل( 

استفاده کرده و عقول مفارق را اثبات کرده و توان اثباتی روش معرفت نفس را تا نیل به معرفت 

نفس همان است که در ضمن توضیح  عقل فعال دانسته است. در اینجا نیز مرادمان از حرکت

 کلمات فارابی گفتیم.

فل که متک ،شفا اتیعیطبتاب نفس در کفصل پنجم از مقاله پنجم  ینا در ابتدایسابن

اختصار به ،ت انفعال نفوس از آن استیفکیو  یر عقل فعال در نفوس انسانیثتأ یبحث از چگونگ

قوه به فعلیت، برای اثبات عقل فعال اشاره خروج از  معنای به ،مال نفسکبه حد وسط بودن است

 رده است.ک

از قوه  آنچه ، و هرگرددمیسپس بالفعل عاقل  ،نفس انسانی گاهی بالقوه عاقل است ،تحقیقبه

سبب بالفعلی است که او را از قوه به فعلیت رسانده  واسطه به ،شودمیفعلیت خارج  سوی به

رسانده معقوالت از قوه به فعلیت  بانسبت  در ما را ببی هست که او نفوساست. پس در اینجا س

پس او چیزی نیست جز عقل بالفعلی که  ،صور عقلی است یاست و چون او سبب در اعطا

 .(208 :2ج ،ب1404نا، یس)ابن 1مبادی صور مجرد عقلی نزد او موجود است

ه نفس افاضه ه را بیه صور عقلکم یخواهیم یعلت :آمده استچنین ن عبارات یدر توضیح ا

پس  کندمیافاضه  یت خارج شود و چون علت، صورت عقلیبه فعل ییه از قوه داناکنیند تا اک

عقل است و آن  ین موجودیچن .در آن علت موجود و بالفعل باشد نحوی د آن صورت بهیبا

، یجی)نائ شودمیهمان صورت موجوده بر نفس افاضه  ،نفس حاصل شد یه مناسبت براکمقدار 

 .(298-297 :1387، یحیذب ؛556 :1387

                                                             
إن النفس اإلنسانیة قد تکون عاقلة بالقوة، ثم تصیر عاقلة بالفعل، و کل ما خرج من القوة إلی الفعل فإنما یخرج بسبب ». 1

فعل، و إذ هو السبب فی إعطاء الصور بالفعل یخرجه. فههنا سبب هو الذی یخرج نفوسنا فی المعقوالت من القوة إلی ال

 .«بالفعل عنده مبادئ الصور العقلیة مجردة العقلیة، فلیس إال عقالً



 1395بهار و تابستان ، 35 شماره، دینی یپژوهانسان پژوهشی –نامه علمی دوفصل

 

56 

 باز ،مال در عوارض نفس باشدکتغییر و است ،در این عبارت، حرکت سیناابن حتی اگر مراد

در  که آنچنان، برهان نفس بر اثبات خدا گیریشکلبودن این مطلب برای ساززمینههم به 

 .رساندنمیضرری  ،ینده اشاره خواهد شدآ

ن یح ایتوض یبرا در اصله ک ،المبدأ والمعادتاب که سوم در فصل پنجم از مقال همچنین

و چگونه  کندمیمعقوالت و محسوسات را تعقل  یوالنیه چگونه عقل هک ن شدهیمطلب تدو

أنها )العقل »تحت عنوان  ،گرددمیه و بعد عقل بالفعل و سپس عقل مستفاد کابتدا عقل بالمل

او  .کندمیاشاره ذکور مبه مطلب  یشتریبا صراحت ب «لالفعل بالعقل الفعا یإنما تخرج ال (یوالنیاله

ت و صورت همه یشود و ماه «لکالعالِم»ه کن را دارد یت ایشأن یوالنیقوه ه دهدمیح یابتدا توض

بودن  الوجودضعیف جهت بها ی ،ل استکاو مش یبرا یزیاگر علم به چ د.در آن حاصل گرد ایاش

بودن آن  شدیدالظهور دلیل ا بهی ، ت و زمان و ...کو حر والیمثل ه ،ء استیو خساست آن ش

ه به ک)نفس انسان  یوالنین قوه هیا گویدمیصرف. سپس  یل و امور عقلکمثل مبدأ  ،است

ت برسد و ین حالت بالقوه به فعلیاز ا تواندمیاشتغال به ماده، ضعف را به ارث برده است(  سبب

را  خروجن یه افاده اکاست  یسبب واسطه به ،دت برسیاز قوه خارج شده و به فعل چه چون هر

صورتی که در  انند، )همکندمیکمالی فوق مسبب را برای او افاده  ،سببْهمین رده است، و ک

افتن یتیواجب است سبب فعل ،نیآن صورت را نداشته( بنابرا که قبال  ، مومیبنددمینقش  موم

ه ک این قوه،مرتبه آنها به  تریننزدیکا یآنها ا همه یاز عقول مفارق باشد،  یئی، شین قوه مادیا

 همان عقل فعال است.

آنها به ما عقل  تریننزدیکاما  ،نا همه عقول مفارق عقل فعال هستندیسده ابنیالبته به عق

نفوس ما همان اخراج نفوس ما از قوه به  انسبت بدر بودن او فعال اس با ما است ویفعال در ق

 .(98 :1363نا، یسابن) ت استیفعل

 .در روش دوم از حد وسط نفوس فلکی به اثبات عقول مفارق پرداخته است سیناابنروش دوم: 

کوتاه ضروری است و آن اینکه در نظام  ایمقدمه توجه به ،شدن این روشبرای واضح

 ،و نفس را در جسم داده بود دست بهنا از نفس یسه ابنک یفیبا توجه به تعر ،یمت مشائکح

 (34 :1389، یاضی)فنباشند  یرارادیغ ا یو ثان نواختیک ه اوال کدانسته بود  یصدور افعالمبدأ 

رون یف بیاز تعر کینفس فل ،یز واجد نفس دانسته شده بودند. هرچند به اعتقاد برخین کافال
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که نظریه غالب آن  بر اساس اعتقاد به هیئت بطلمیوسی، اما (263-260 :1383، ی)سبزوار ماندمی

م شده بود. بر یتقس کیو فل ی، نباتیوانی، حیبه انسان یلک بندیدسته نوعینفس در  ،بود عصر

و تشبه به مبادی عالیه  نهایتبیو شوق به کمال  هستندفهم و شعور  یافالک دارا ،ن اساسیا

 زیرا به هر است.حرکتی عاشقانه که  ،شودمی سبب حرکت دورانی آنها موضوعدارند. همین 

روی برای د و طالب اوضاع جدیدترند. از اینکنند قانع نیستناثر حرکت پیدا می وضعی که بر

 .(57 :1389، یاضی)ف نداهمواره در حرکت نهایتبی هایوضعبه  یابیدست

، یسبزوار ؛94-93 :1375نا، یسابن) یو عقل یاراد یتکقائل به حر کافال ین براایمشائ ،نیبنابرا

در  ،تهکن نیتوجه به ا ر نفوس آنها بودند. بایثتحت تأ یو دوران یبا دو وصف دائم (70 :1383

 .اندداشتهدر اثبات عقل مجرد  یسع کیاز رهگذر نفس فل یمختلف یرهایتقر

 .کنیممیسینا را بررسی اکنون برهان ابن

 کات نفس و محریب سماویقر کمحر»عنوان  با یدر فصل ات شفاءیالهتاب کنا در یسابن

 رده است.کاشاره  برهانن یبه ا« استعقل  هاآنابعد 

و آن نفس  1،، و نفس مبدأ قریب حرکت آن استکندمینفس حرکت  واسطه بهفلک 

 ،مثل جزئیات، که ادراک متغیرات اعنبدین م ،کننده تصور و اراده است و او متوهمه استتجدّد

و کمال جسم فلک و برای او ثابت است و اراده امور جزئیه به اعیانشان برایش ثابت است، و ا

اما واجب است که قبل از آن عقلی  ،... و هرچند محرک قریب فلک عقل نیست صورت آن است

باشد که آن عقل سبب متقدم برای حرکت فلک است، پس دانستی که این حرکت محتاج به 

 نا،یس)ابن 2نه بالذات و نه بالعرض ،اهی و مجرد از ماده است که حرکتی نداردغیرمتن ایقوه

 .(387-386 :الف1404

 یرش نفوس براین راجع به پذایخاص مشائ ین مطلب بر مبنایه اکالبته واضح است 

 .پذیرندمیمتأخر ن یماکحرا  یین مبنایاستوار است و چن کافال

                                                             
حرکت خاصی  دربارهتوان آنها را الفاظی را استفاده کرده که می ،سینا بالفاصله پس از کلمه حرکت قریب. البته ابن1

 برهان صدرا نزدیک است. تا حدی به ،)علم( برای نفوس فلکی دانست و از این نظر

، فیجب أن یکون قبله عقل هو السبب المتقدم لحرکة الفلک، فقد علمت أن والمحرک القریب للفلک و إن لم یکن عقالً». 2

 «.هذه الحرکة محتاجة إلی قوة غیر متناهیة، مجردة عن المادة ال تتحرک بالذات و ال بالعرض
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)ابن رده استکان یار خالصه بین مطلب را بسیا هاتیاالشارات و التنبتاب کن در یاو همچن

به عقل مجرد نائل  کیگر از نفوس فلیز بار دین المعاد المبدأ وتاب کنا در یسابن .(118 :1375نا، یس

ده است یگزبر ایگونه بهش را یتاب خوکاز  43عنوان فصل  . وی(58 :1363نا، یس)ابن 1آمده است

 .کندمین فصل اشاره یوضوح به غرضش از اه بهک

 اریبهمن. 1-3

کتاب در وی  .معرفت عقل فعال نائل آمده استسینا نیز از معرفت نفس انسان به شاگرد ابن

ج عقل از قوه خر ه مُکرده است کن نحو اشاره یبد مسئلهاین به  ،تاب سوم، مقاله اولک ،لیالتحص

بودن سلسله اجسام خواهد یصورت مستلزم نامتناه نیا ریغ در جسم باشد، تواندنمیت یبه فعل

ازمند به یدن نیرستیفعلبه یوه است و برامعقوالت، بالق انسبت بدر چون جسم، خود  ،بود

چ یلذا ه ،در محدوده اجسام نخواهد بود یجخر ن مُیچن .ربالقوه داردیه حالت غکاست  یجخر مُ

این سلسله ناچار پس به .ت نخواهد داشتیاولو اخراجن یا یگر براینسبت به جسم د یجسم

 .(581 :1375، انمرزبابن) ه بالفعل معقول استک شود یزیه چب یمنته دیبا

 :گویدمیگر یبار د ،لیالتحصتاب سوم کاز باب چهارم مقاله دوم از  12او در فصل  ،نیهمچن

ب است که عقل از قوه به فعل، امری است که جسم نیست و چنین امری واج کنندهپس خارج»

 .(811-810 :)همان« معقول بالقوه خواهد بود تحقیقا  ،اگر چنین نباشد عقل بالفعل باشد و

 2هیجسم با استفاده از نسبت وضع یرگذاریثأه تک کندمیاستدالل  ،فوقل یدل بر عالوه وی

ن یدر ا .(811 :)همان دشونمیتصور  یاهیارتباط با عقل نسبت وضع یبرا که حالیدر  ،است

یاست و م ی، همان نفس انسانکندمیت یه خروج از قوه به فعلک یار از عقلیمراد بهمن ،عبارات

است،  تاب سوم(ک ،مقاله دوم ،)باب چهارم لیالتحصتاب النفس که ک ،ن عبارات رایر اکتوان محل ذ

 هرچند او اثبات خداوند را نتیجه نگرفته باشد. ،گرفت ان مدعیبر ا یشاهد

                                                             
غیر متناهی القوّة و اّنه مباین الذات لکّل جرم، فاذن هذا المحرّک هو غیر النفس  فقد بان و وضح أنّ لهذه الحرکة محرّکاً». 1

 .«لجسم و ال قوّة فی جسم الذی هو کمال للفلک و قابل للتغیر، ألنّها قوّة جسمانیة، و هذا المحرّک ال یمکن أن یکون کماالً

 ه خواهد شد.ئاراصل برهان ا مراد از نسبت وضعیه و توضیح بیشتر در خصوص آن در هنگام تبیین .2
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 رداماد یم. 1-4

 پیش مکتبانهمخالف اما بر ،قوه به فعلیت استفاده کردصدرا از حد وسط خروج نفس از  استاد 

را نتیجه  الوجودواجبرا اثبات کند و شناخت  الوجودواجبتوانست از همین راه  ،خود از

 شناخت نفس انسانی از این نظرگاه معرفی کند.

اثبات جواهر  یه در پک یضیدر وم القبساتتاب کدر قبس نهم از  (1040-969) ردامادیم

وصول به جواهر  هایراهه از ن رایچهارم ،ل عقول مفارق و نفوس مجرد استیاز قب ،عالم قدس

ه کاست  اینان او یب بالقوه. خالصهرساندن ماتیفعلبه، از راه داندمین مطلب یعالم قدس را هم

 گاههیچ صورت اینر یه در غکچرا ؛ت باشدیج ذات خود از قوه به فعلخر مُ تواندنمی یئیچ شیه

ث یح ،گرید یخواهد بود. از سوء یر از خود شیغ یگرید شیءج، خر بود. پس مُیبالقوه نم

اگر  ،نیبنابرا .مل استکث قبول آن اشرف و ایاز ح ،رسدمیت یه از قوه به فعلک یئیت شیفعل

مل از ذات خود کاشرف و ا ءیذات ش آیدمیباشد الزم  ءیدن از جانب ذات خود شیرستیفعلبه

خودش، خودش  تواندنمیز ی. پس نفس عاقله نبپذیردمال را از جانب ذات خود کباشد تا بتواند 

ه با جوهر ذات ک یضید مفیناچار بالذا به ،ندکت خارج یبه مرتبه فعل یوالنیرا از مرتبه قوه ه

به نفس باشد. در  یض باریان باشد تا واسطه رساندن فیدر م ،نفس عاقله مناسبت داشته باشد

 یقدس یو عقل یعقل یور، نیوالنین قوه هیبه درجات باالتر از ا یج نفوس بشرخر مُ ،جهینت

صور  اهب ه وکاست و او است  یبر یوالنیو انفعاالت ه یه خود از قوه استعدادکخواهد بود 

 .(381 :1367رداماد، ی)م البته به اذن رب خود ،است

ن، هو انّ یه البراهیده االصول و تعطیتف یالّذو» :گیردمیجه ینتچنین ن قسمت یان ایاو در پا

ة یاالطالق، إن هو الّا الفعّال الحقّ المتعال عن مقارنة عوارض الماه یالفعل عل یقة الیقض المخرج بالحیالمف

ی نفس ج حقیقخر مُ ه استاو تصریح کرد .)همان( «سلطانه یع الوجود، تعالیو مالبسة ما بالقوّة من جم

والت، وجود یافتن نفس نسبت به معقاز فعلیت تعالی است. او صراحتا عاقله از قوه به فعلیت، حق

صدرا با تنقیح مقدمات آن و و این مطلبی است که بعدها  ؛ستخداوند را نتیجه گرفته ا

 بیشتر تفصیل داده است. ارتقابخشیدن به آنها
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او با  تأثیر تحتاست،  سهروردیاین احتمال نیز وجود دارد که چون میرداماد متأخر از 

ثبات واجب مطرح کرده باشد. عبارات وسط در ا حد مثابهنین صراحتی نفس انسان را به چ

 زودی بررسی خواهد شد.در این خصوص به سهروردی

اثبات واجب متعال را نتیجه نگرفته  قیما تچند مساماد عبارات دیگری هم دارد که هرمیرد

ه ک ،ن راهیح هشتمید. او در توضرکاستفاده  از آنشاهد بحث  به عنوان توانمیاما به نحوی  ،است

محسوسه و  ،لهیصور متخ یسازرهیذخ کیکبر تفاست  ینتمعقوالت است و مب یسازرهیروش ذخ

از  یاقو کماال   ، واتم وجودا  د یمل عقول ما باکمگوید می ،هیلکام کمتوهمه از صور معقوله و اح

 .(384 :)همان د عقل فعال باشدیت، خود بایه فعلج عقول بخر پس مُ .عقول ما باشد

 یه در پکنیند و جالب اکیهم اشاره م یآسمان کت افالکبه حر ،بحثاین  ضمن ،همچنین

ت نسبت به یوه به فعلاز ق یو خروج نفوس انسان کیت نفوس فلکن حریب یوجه شباهت

 .(384-383 :)همان معقوالت است

از  ،پرهیز از اطاله کالم دلیلبه  .اندکردهسایر مشائیان نیز به براهینی از این دست اشاره 

 .(203 :3ج ،1375، ی)طوسم یپوشیچشم م تفصیل آنها

 انیمعرفت نفس مشائ یهابرهان یبندجمع .1-5

 د،که منتج معرفت رب باش ،دقیق کلمه را ایبرهان معرفت نفس به معن فالسفه مشاءچند هر

کردن معرفت نفس در پی راهی برای برهانی ،از آیات و روایات پذیریری، اما با تأثاندنکردهتبیین 

 چونهمبرخی از آنها  ،عالوهبهو توانستند از این حیث تا اثبات عقل فعال پیش روند. بودند 

هرچند ممکن  ،جه گرفتنداز حیث برهانی معرفت نفس معرفت خدا را نتی میرداماد صراحتا 

 مسئله نیهابر ،به چنین موفقیتی دست یافته باشد. بنابراین سهروردی تحت تأثیراست او 

 :شودتقسیم میسه دسته  بهمشائی نفس در حکمت معرفت 

 با استفاده از حد وسط نفوس فلکی. 1

 با استفاده از حد وسط خروج نفس انسانی از قوه به فعلیت. 2

 استفاده از حد وسط تجرد نفس. 3
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 برهان معرفت نفس در فلسفه اشراق. 2

ضعی نسبت و در موا شده استحیث برهانی معرفت نفس بررسی  بارها ،زیان نیتب اشراقکدر م

بررسی تقریرهای حکمت اشراق باید به جایگاهی توجه  برای. ه استبه فلسفه مشاء ارتقا یافت

نفسی که در بخش  ؛در سلسله نوری برای نفس ناطقه تبیین کرد سهروردیداشته باشیم که 

 در مقابل بدن که در بخش ظلمانی عالم است. ؛نورانی عالم جای دارد

 مت اشراقکنفس در ح. 2-1

است.  یو ظلمان یدو بخش نوران یرده است، عالم داراکن ییتب سهروردیه ک یر نظام نورد

ه کات است. البته واضح است ی)برازخ( ماده و ماد ی، عالم مجردات و بخش ظلمانیبخش نوران

که از  ایسلسلهآن.  یدارد و بدن در بخش ظلمان یعالم جا ینفس از نظر او در بخش نوران

، ی)سهروردانجامد میمدبره  به انوار قاهره و ،افتهبا نور اقرب ادامه ی شود،می نوراالنوار شروع

ات( نه به نحو انطباع ی)ماد هابرزخبا  یعالقه و ارتباط گونههیچانوار قاهره  .(128-126 :2ج ،1373

 یو برخ یاعل یبرخ .هستند یمراتب یز داراین انوار قاهره نیو نه به نحو تصرف ندارند. خود ا

 .(145 :)همان ندکنمیر یتدبرا آنها اما  ،شوندیمنطبع نم هابرزخانوار مدبره در هرچند ند. ااضعف

، همان اندعالم یمرتبه بخش نوران ترینضعیفو  ترینپایینه ک ،از انوار مدبره سهروردیمراد 

 ،یاشراق نظامر د اند.مشغولر بدن ینند و به تدبکیه با عالم ماده ارتباط برقرار مکنفوس است 

 :2ج ،1389پناه، زدانی) کنندر یآن را تدبکرده،  با عالم ماده تماس برقرار توانندمی ترضعیفانوار 

د کنیم تعبیر( ی)اسفهبد یبه انوار اسپهبد آنهااز گاه  یسهرورد ،لین دلیبه هم .(226

 .(201 :1373، یسهرورد ؛229 :)همانآن(  یسپاه بدن و قواننده کری)تدب

، ی)سهرورد داندمینفوس و انوار مدبره را بر دو قسم  المطارحات المشارع وتاب کدر  یهروردس

و  شوندنمیهرگز از آن جدا  ،شه به بدن تعلق دارندیه همک یقسم اول نفوس؛ (463 :1ج ،1373

، از تعلق به بدن جدا یه پس از مدتک یقسم دوم نفوس ؛کهمانند نفوس افال ،مرگ ندارند

 یمانند نفس ناطقه انسان ،دهدمی یآنها رو یاز بدن برا ییجدا ایو مرگ به معن دنشومی

 .(230 :1389پناه، زدانی)

این  ،در پایان .کنیممیمت اشراق را بررسی کدر ح ذکرشدهن ین مقدمه، براهیر اکپس از ذ

 داد.خواهیم  یدر دو دسته کلی جا براهین را
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  سهروردی. 2-2

البته روش  .است کردهرا مطرح  ذکورمثار خود به دو روش برهان در آ (587-549) سهروردی

 و صراحتا   ن این مزیت را دارد که توان اثباتی برهان را توسعه دادهامشائی در مقایسه با روشاو 

 است.شده از چنین برهانی نتیجه گرفته  تعالیاثبات واجب

را اثبات  الوجودواجب ،هات آنکت حریا غای کیت نفوس فلکحر رهگذراو گاه از  روش اول:

 است. کرده

از  کنقطه آغاز شده، افال یکاست و از  یدور کت افالکچون حر ،سهروردیمطابق نظر 

خود دوباره از آن  یتکو در روند حر شوندمی یکرند و سپس دوباره به آن نزدیگیآن فاصله م

ت در کن حریون ا... و چ متوقف شوند یه در مقصد خاصکست ین گونهآننند و کیعبور م

گر ید اینقطهنند و در کآغاز  اینقطه ت خود را ازکه حرکست ینچنین ندارد و  ییستایا کافال

 یت آنها نفسانکلذا حر .کندمیر یه آنها را تدبکدارند  یستند، پس روح و نفسیت باز اکاز حر

طبع هر  یضاندارند و مقت یایت دورکن حریاجسام بالطبع چن که حالی؛ در یعیاست نه طب

 .(132-131 :2ج ،1373، یسهرورد ؛231 :1389پناه، زدانی) ان خاص استکجسم م

ه از عالم ک داندمی ی، خاستگاه آن را اشراقاتکت افالکبودن حریح دوریاو بعد از توض

ز ین اشراقات نیادامه دارد ا نهایتبیتا  کت فلکو چون حر ،رسدمی کیباالتر به نفس فل

 .(228 :1389پناه، زدانی) است نهایتبی

 الوجودواجبه در اشاره به ک ،در مشرع چهارم ،المطارحات المشارع وتاب کدر  سهروردی

 کیت اجسام فلکبه حر ،ات استکه راه حرک ،اثبات واجب هایراهن راه از یح دومیدر توض ،است

 .کندمیز استدالل ین

 ر خود است؛یغ کیمحتاج به محر کتحرم .1

ت، نفس آن که مباشر آن حرک یعیاست نه طب ینفسان یتکحر کیم فلت اجساکحر .2

 است؛ کفل

 م؛یهست یتیر از غایت آنها ناگزکحر یپس برا .3

ا فوق آنها است و نه حالت یه تحت آنها کاست  ینه اجسام کیت اجسام فلکت حریغا .4

 از آنها با هم؛ یبعض
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ن یبه ماده است؛ چن یوابستگ و بدون عالقه و یجسمانریغ یت آنها امریجه: پس غاینت

ه در کاست  یست محتاج به مرجحین الوجودواجبا اگر ی ،است الوجودواجبا خود ی یغایت

 .(389 :1، ج1373، ی)سهروردد یت به واجب خواهد رسینها

از رابطه بین نفس فلک و حرکت جسم فلکی )اعم از  ،فوق نیهابرمشخص است که در 

و این  ؛تعالی استفاده شده استرکت باشد( برای اثبات واجبفاعل حاینکه نفس، متحرک یا 

 تأثیربیوجود واجب نائل آید  بهبرهانی که بعدها از حرکت نفس انسانی  گیریشکلمقدار برای 

 نبوده است.

ت نفس ین ماهییدر روش دوم از براهینی استفاده کرده است که با تب سهروردی روش دوم:

 ین را هم در نظام نورین نوع براهیا سهروردیشوند. یمنجر م یتعالناطقه به معرفت واجب

 .سخن گفته است یه فارغ از نظام نورک یو هم در مباحث ،ردهکان یب

با  «االنوار نور یفصل ف»تحت عنوان  االشراقةمکحتاب کدر فصل نهم از مقاله اول از قسم دوم 

 .کندمی اثبات ،است یتعاله همان واجبک ،رانوراالنوار  ،یاستفاده از نور مجرد نفس ناطقه انسان

 ت خود محتاج است؛ینور مجرد )نفس ناطقه( در ماه .1

ه ک ،جوهر غاسق ت باشد. چون اوال یمحتاج به جوهر غاسق م تواندنمی ین نوریچن .2

جوهر  ا یثان ؛آورد وجود بهاشرف و اتم از خود را  تواندنمی ،اخس و انقص از نور مجرد است

 ؛کندجاد یرا ا جهتبیموجود  تواندنمیجهات است  یدارا هک یغاسق

گر ید یست، محتاج به نوریرمحتاج نیه اگر خود غکقائم است  ینور مجرد محتاج به نور .3

 هم؛ از انوار مترتب بر ایسلسلهاست  گونهایناست و 

د یسلسله بان ید بالفعل موجود باشند و ایافراد مترتبه مجتمعه، همه افراد با در سلسله .4

 ختم شود؛ یتیبه نها

 ابد؛یادامه  نهایتبید تا ینبا یسلسله انوار جوهر .5

 یبه نور ی( منتهی)اعراض اجسام ماد هاآنئات یجه: انوار قائمه و انوار عارضه و برازخ و هینت

 ،1373، ی)سهروردمطلق است  ی غن قهار  ان نوراالنوار ن همیا .ستین یآن نور یه وراکشوند می

 .(92-91 :2ج ،1389پناه، زدانی؛ 121 :2ج
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ه نفس بر مبدع خود و بر تجرد او از کرده است کح یگر خود تصریدر آثار د سهروردی

از محل و  یو قائم و بر یه جوهر حکند. نفس کیان و جهت و بر علم او به ذاتش داللت مکم

 .(59 :4ج ،1373، ی)سهروردند کیو قائم و واحد داللت م یبر موجود ح ،مواد است

و محتاج یبودن نفس انسانبا مضمون حادث 1یالواح عمادو  پرتونامهن برهان را در یاو هم

از  یکیباشد، تحت عنوان  یجسمان شیءا یجسم  تواندنمیاج نفس یه طرف احتکنیبودن آن و ا

 سهروردیان ین بیا .(139و35 :3ج ،همان) رده استکر کد( ذیا اثبات توحیطرق اثبات واجب )

 :6ج ،1981، یرازیشال) الم صدرا داردکنظر در  مدبرهان  یرهایتقر ین شباهت را به برخیشتریب

46). 

ه اختصاص به ک یدر فصل ،المقاوماتتاب کدر  ترروان یانین برهان را به بیهم یسهرورد

المشارع اب تکدر وی  .(186 :1ج ،1373، ی)سهرورد است کردهر کدارد، ذ الوجودواجبن اثبات یبراه

، آن را به کردهان مطرح یات مشائیضمن نقد نظر ن برهان رایه اکنیا بر عالوه والمطارحات

رده کف یتوص «ر مما سبقیثک یترجح علیعند االستبصار »و  «سهل المأخذ»و  «ةمکمح»ر ینظ یاوصاف

ل یدلرا بدن ز قبل از یاستحاله تناسخ و امتناع تما ،بودن نفساثبات حادث یبرا ،نیاست. همچن

عالقه  فقدانبر  ین را مبنایان مشائیب ،نفس ینبودن جسم برا. و در خصوص علتاست ردهآو

معلول دانسته  برت علت یاشرفرا لزوم  یه و علت اصلکردنقد  ن اجسام و مجردات،یب یوضع

 .(403-402 :)هماناست 

برهان معرفت  ین فیلسوف مسلمانی است کهنخست سهروردی ردتوان ادعا کدر اینجا می

مطرح کرده  «من عرف نفسه فقد عرف ربه»ی دقیق کلمه مطابق با روایات طائفه انفس را به معن

 سس برهان معرفت نفس دانست.او را مؤ توانمیحق و به ؛است

 شهرزوری . 2-3

 سهروردیروش  ز، ضمن شرح دومینین (687وفات بعد از ) ی، شهرزورسهروردیات یشارح نظر

و منظور از  یه منظور از غواسق، جواهر جسمانکاست ح داده یتوض (317-316 :1372، ی)شهرزور

و  ؛گریمفتقر به انوار قائم به ذات د حال عینهستند و در  ه قائم به ذاتکاست  یانوار قائم، انوار

                                                             
 . هر دو رساله در جلد سوم مجموعه مصنفات سهروردی چاپ شده است.1
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ه کداند یم ین سلسله را نوریت اینها یرد. ویگیل مکاز انوار مجرده ش یاسلسله گونهاین

 یقیوجود حقتنها  وحقیقی نور  یگانهه کرد یگیجه میست و در ادامه نتین یآنْ نور بیرون از

و به  ؛منفصل از آن هستندریم و غین نور عظیاز ا هاییاشعهر نورها ین نوراالنوار است و سایهم

 با آن متحدند. ینحو

ست ا وپس هیچ نوری در حقیقت نیست مگر نور او، و هیچ وجودی نیست مگر وجود او، پس ا

متناهی. و به علت شدت و قوت اشراق نور غیر نور مقدس و نور اعظم اعالی قهار بر جمیع انوار

 د بلکه به نوعی متحد با او هستندمنفصل از او هستنلی همه اشعه نور او و غیرانوار مجرد عق

 .)همان(

اثبات  هایراه ن راه ازیپنجم ةیق الربانیعلوم حقا یف ةیاالله ةرسائل الشجرز در ین یشهرزور

ان یرا ب یاز سهرورد گفتهپیشبرهان  نحوی بهه تعلق به نفس دارد و کدانسته  یواجب را راه

 .(249 :3ج ،1383، همو) رده استک

 یرازیش الدینقطب. 2-4

با  نوارر اثبات نوراألد سهروردیبرهان  االشراق ةمکشرح حز در ین (710-634) یرازیش الدینقطب

ت یق مجوهر غاس نداشتنریثتأ بر یگریرده و ادله دکن ییرفته و تبیپذ را مجرده انوار توسل به

 .(298 :1383، یرازی)ش رده استکان یدر نور مجرد ب

 انیمعرفت نفس اشراق هایبرهان یبندجمع. 2-5

 ترموفقن ااز مشائیرهان معرفت نفس بزمینه  ایشان در گوییممیبررسی مکتب اشراق  در پایان 

 طور بهرا نتیجه گرفتند.  الوجودواجباثبات  صراحتا  برهاناین  هایروشو در برخی از بودند 

 کلی اشراقیان از دو حد وسط در این زمینه استفاده کردند:

 حد وسط نفوس فلکی .1

 حد وسط تجرد نفس ناطقه و حدوث آن .2

 برهان معرفت نفس در حکمت متعالیه صدرا. 3

ه شده عرضشین چهار تقریر از این برهان از میراث فالسفه پی گیریبهرهبا  ،در حکمت متعالیه

اما  شده، بر نظریه فلکیات، امروزه منسوخ آن یالبته یکی از این تقریرها با توجه به ابتنا .است
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کردن حکمت متعالیه در خصوص برهانی مؤسسبررسی مختصر آن به عنوان درنگی در اندیشه 

 مل است.در خور تأنفس در مسیر معرفت رب،  معرفت

 تیخروج نفس از قوه به فعل :ر اولیتقر

قرار « نفس از قوه به فعلخروج »برهان، حد وسط را  یرهایتقر یدر برخ (1050-979)صدرا 

به  «یوالنیعقل ه»رده است؛ خروج نفس از حدّ کفا یبرهان او را ا یته نقش محورکن نیو ا داده

 یعالم عقالن»و به عبارت بهتر از حدّ  «عالم بالفعل»به حدّ  «هعالم بالقوّ»و از حّد  «عقل بالفعل»حدّ 

 .(339 :1382، ی)مطهر «لبالفع یعالم عقالن»به حدّ « قوّهبال

 1:ده استکره ضرعرا  یرین تقریچن بیح الغیمفاتو  ةیالشواهد الربوبتاب کاو در دو 

 رسد؛یم یمال عقلک ه از حد قوه و استعداد خارج شده به حدکاست  یوتکمل ینفس جوهر .1

 آنچنان ،نظر گرفته شده است ن مقدمه خروج از قوه به فعل نفس نسبت به معقوالت دریدر ا

از اثبات است و هر  نیازبین مطلب یا رسدمی نظر به ن شد.یین تبایلمات مشائکح یدر توض که

گر واجد آنها ید یانزم معقوالت بوده و یفاقد برخ ی. زمانیابدمین حالت را یس در درون خود اک

 .شدنمیواجد آنها  گاههیچ ،افتن آنها را نداشتی ییو اگر استعداد و توانا ؛شده است

 ت برساند؛یه او را از حالت قوه به فعلکدارد  یزیاز به چین دشومیه بالفعل ک یاهر بالقوه .2

ش یدر پ را یمال عقلکه روند استکگفت( نفس  توانمی )با توجه به دو مقدمه پیش .3

ه آن را از قوه به فعل برساند و از حالت نقصان به کاست  یمل عقلکگرفته است محتاج به م

 مال ارتقا دهد؛کحالت 

مال، ک یمعط اوال   فاسد است: یزیرا مستلزم دو تال ،د خود عقل بالقوه باشدیمل نباکن میا .4

ننده کفروض، محتاج به اعطام مال  ک ی ن معطیخود ا ا یثان. مال استکه خود فاقد کاست  یزیچ

کننده بالفعل واجد کمال اه اگر آن اعطکند که او را از حد قوه به حد فعل خارج کاست  یگرید

 .است محال ، و هر دو حالتا مستلزم تسلسلیا مستلزم دور باطل خواهد بود ینباشد 

ا ی ءین شی. اه عقل و عاقل بالفعل استکشود  یمنته یئید به شیت سلسله بایجه: در نهاینت

از مخلوقات خدا  یکیز چون ین کن ملیه اک) مقرب از مبدعات او کیا ملیاست  یتعالیخود بار

                                                             
 داد.نحوی تلفیقی از دو تقریر است که در ادامه توضیح خواهیم  . البته تقریر کتاب مفاتیح الغیب به1
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 ،نیبنابرا .(137 :1381، ینراق ؛45 :1360، یرازی)شخواهد شد(  یهمنت ،نهأجل ش ،ت به اویاست در نها

 ا است.ه نفس صراط اهلل و باب اعظم خدک کندمیح یر تصرین تقریا یاو در انتها

من » :رده استآو ون مسائل النفسیعتاب کن برهان را در یاخالصه  آملی زادهحسنعالمه 

ن لها. فال بد لها من کمالها الممک یارتقائها من النقص ال یالفعل ا یال ةخروج النفس من القو ةیون النوریالع کتل

 .(116 و 106 :الف1385همو،  ؛411 :ب1385، یزاده آمل)حسن «قاون إال مفاریکالمخرج ال  کمخرج و ذل

واضح است که صدرا در این تقریر از نظریه ابتکاری حرکت جوهری مدد جسته است و 

به نظر  توان مقدمه اول این تقریر را با عنایت به نظریه حرکت جوهری او نیز تفسیر کرد.می

ری اشتداد و در وجود جوه شودمیری اشتدادی از مادیت صرف خارج نفس با حرکت جوهوی، 

 آنگاهو  ،عقلی -مثالی -سپس مادی ،مثالی -تدریجی به هویتی مادی صورت بهو  یابدمی

در جوهر خود تکامل و  ،انسان در وجود خود اشتدادنفس  ،. از نظر اویابدمیعقلی بار  -مثالی

یفا همه درجات طبیعی و نباتی و حیوانی و بشری را است ،پیمایدمیاطوار مختلف را  ،یابدمی

 بهنفس  .(160 :1390، یوسفی ؛38 :8ج ،1981، یرازیشال)و این سیر تکاملی او ادامه دارد  کندمی

گر ارتقا ید یمرتبه وجود به یوجود ایمرتبه و تدرج در وجود، از یت جوهرکن حریا واسطه

 .(194 :9ج ،1981، یرازیشال) یابدمی

 یر دوم: حدوث نفس انسانیتقر

شتر یصدرا است. در ب مالکان از برهان معرفت نفس در یب ترینمهمو  تریناصلیر ین تقریا

و بحث  ردهکن حد وسط استفاده ی، از ابرده کار بهصدرا برهان معرفت نفس را ه ک جاهایی

 مةکالح ،المعادلمبدأ وا هایکتاب؛ از جمله در رده استکه عرضرا درباره آن  تریمفصل نسبتا 

نزد آن دسته از اصحاب  ؛دانسته هاحجت ترینقویآن را از  گاه یحت .بیح الغیمفات و ةیالمتعال

است.  شان حاصل شدهیبرا هابدنه تجرد کند و ملاثاقب هایبصیرت یه داراکه یمت متعالکح

م خواهد کن اثبات خدا حیشتر براهیرت به رجحان آن بر بیانسان صاحب بص صدرا معتقد است

 اثبات ة فیرسالدر  یه فارابک است یبه برهان یکار نزدیبسر ین تقریا .(21 :1354، همو)رد ک

رده کاستفاده  ،ه گذشتک گونهآن ،اثبات عقول فعال گانهششن یاز براه یکیبه عنوان  مفارقاتال

 دارد. یالواح عمادو  پرتونامهدر  یان سهروردیبا ب یاریشباهت بس ،همچنین است.
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 :ردکان ینحو ب بدیننطقی م یقالب ر از برهان را درین تقریا توانمی

 نفس انسان مجرد است؛ .1

 نفس، حادث است به حدوث بدن؛ ینفس انسان بما ه .2

 هر حادثی ممکن بالذات است. .3

ن بالذات است و در وجود خود محتاج کمم یجه مقدمات قبل( نفس انسانی)به منزله نت .4

 به سبب است؛

 باشد؛ یجسمان چیزیا یجسم بما هو جسم  تواندنمیسبب نفس  .5

علت ن یا ز باالتر است.یه از رتبه خود نفس نکمفارق است  یچیزجه: علت موجده نفس ینت

د به موجود اشرف از یت بایز در نهاینات مفارق؛ آن نکاز مم یکیا یاست  یتعالا خود واجبیمفارق 

، یسبزوار ؛46-45 :6ج ،1981 ؛ همو،21-18ج ،1354، همو)د شو یاست منته الوجودواجبهمان ه کخود 

 :الف1385، یزاده آملحسن ؛1060-1058 :4ج ،1386، ییباطباط ؛1381 ،ی؛ نراق509 :3ج ،1379 ؛71 :1383

373). 

که  ،ه کردهعرضمبانی  ای ازرشته صدرا این تقریر را نیز فرع بر پذیرش مشخص است

ین مطلب را ه ایمت متعالکح مؤسس نفس انسان است. هرچند آنها حدوث جسمانی ترینمهم

 رایبه ک ،دهعرضه کرآن  یل برایان برهان دو دلی، اما در ضمن بردهکدر مباحث نفس اثبات 

؛ 4 :9ج ؛340-334 :8ج ،1981، یرازیشال: کن) مینکیم پوشیچشمان آنها یاز بکالم، ز از اطاله یپره

 .(311 :1389، یاضیف ؛330-329، 1ج ،1372، یآمل ی؛ جواد234و  221-222 :1360 ،وهم

ز ممکن به علت استفاده شده در برخی مقدمات برهان از حدوث و امکان و نیا ،همچنین

نحوه رابطه ممکن با علت  ،صدرا در تبیین معنای حدوثاین مقدمات نیز با مبانی خاص  .است

جسم یا  تواندنمینیز برای اثبات اینکه علت نفس  است. پذیرتبیینخود و مناط احتیاج به علت 

آنها را در قالب یک قیاس  توانمیکمک گرفته است که  ایادلهاز  ،مانی باشدجس شیء

 ،1981، یرازیشال)و دو قیاس اقترانی  (331 :1372، یآمل یجواد ؛46 :6ج ،1981، یرازیشال)استثنایی 

 .(19 :1354 همو،) 1ردکتدوین  (46 :6ج

                                                             
فاستحال کونها علة لنفس ألن تأثیراتها  یاًجسمان أما القوة الجسمانیة سواء کانت نفساً أخری أو صورة جسمیة أو عرضاً». 1

 .«بتوسط الوضع فال وضع لها بالقیاس إلی ما ال وضع له
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 ر اول و دومین تقریجمع ب

او در  ند.کبرهان جمع  یکول و دوم را در ر ایاست تقر کوشیده بیح الغیمفاتتاب کصدرا در 

ن یا ،تیشناخت ذات احد گانهپنج هایراهح یتاب خود در توضکمشهد اول از مفتاح پنجم 

 ،یح ،میر قدینظ یصفات ،اثبات وجود واجب بر عالوه رده است.که عرض نحو بدینبرهان را 

 .(248 :1363، یرازی)ش رده استکاو اثبات  یابرنیز ر را یبص و عیسم ،دیمر ،قادر ،عالم ،ومیق

 خروج نفس از قوه به فعل ییر سوم: علت غایتقر

. اندکردهه به آن اشاره یمت متعالکروان حیاما پ ،دهنکربحث این تقریر از  مستقال صدرا چند هر

 .دارداز مقدمات با آن تفاوت  یکیر اول است اما در یه به تقریر از برهان شبین تقریا

 ؛شودمیه از حالت بالقوه به حالت بالفعل خارج کاست  ینفس انسان جوهر .1

را طلب  یاتغایخود  یت ارادکنفس در حر یست، بلکهنو بیهوده لغو  هایافتنتین فعلیا .2

 ؛کندمی

 ست؛ین نکهست و طلب بدون مطلوب مم ی، مطلوبیهر طلب یبرا .3

ت او در آنجا متوقف کو حر یابدنمی نهی، طمأنیابدمیه دست ک ینفس به هر مطلوب .4

 شود؛ینم

و  «لّ الوجوداتک»وجودش  ومال مطلق که کنجامد یب یتید به غایت نفس باکجه: حرینت

 ابد.ینه یو نزد آن طمأن ودباشد تا نفس در آنجا متوقف ش «لّ المطلوباتک»ت ی، مطلوبشمطلوبیت

، 42 :6ج ،1981 ؛ الشیرازی،509 :3ج ،1379، ی)سبزوار است یتعالیذات بار و اتیالغاتیان همان غیا

 .(341 :1382، یمطهر ؛2حاشیه 

 یو مُخرج فاعل ییگفت مُخرج غا توانمیر اول یسه آن با تقریر و مقاین تقریان ایان بیدر پا

 ر جداگانه شده استیدو تقر گیریشکلت بحث باعث یثیتفاوت ح صرفا  ت دارند و ینینفس ع

ر کنار هم ذکر را در ین دو تقریاز آثار خود ا یکیدر  یآمل زادهحسن یحت .(501 :1367، یانی)آشت

 .(42 :ب1385، یآمل زادهحسن)رده است ک

 کافال یت نفسانکت حریر چهارم: غایتقر

ضمن بحث  آن را توانمیاما  ،ه استشدبحث نه یمت متعالکمستقل در ح طور بهر ین تقریااز 

از  یبرخ .(246 :1363 ؛44 :6ج ،1981، یرازیشال) ردکاهده مش یتعالطرق اثبات واجبر یاز سا
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حد وسط  ین دارایآن را تحت براه ،اندکردهر اشاره ین تقریه به اک یتب فلسفکن میروان ایپ

 با رسدمی نظر بهاما  ،(123-120 :1381، ی؛ نراق509-507 :3ج ،1379، ی)سبزوار ندادانستهت کحر

 ،آنها بوده کیان، مستند به نفوس فلینیشیدر ذهن پ یانت اجرام آسمکه حرکنیتوجه به ا

 تفاده از معرفت نفس دانست. هرچندمعرفت رب با اس یبرا یث آن را روشین حیاز ا توانمی

 است. شده امروزه منسوخ یبا توجه به اصول موضوعه نجوم کینفوس فل یمبنا

 ن اثبات خدایر براهیوجه شرافت برهان معرفت نفس بر سا. 4

لذا  .رده استکف ین توصیقیپس از برهان صد این برهان، آن را در رتبهیح ایا هنگام توضصدر

 :1354، یرازی)ش« دا ج  نُس ح »وصف  ی. گاهددانمی ترشریفن اثبات واجب یر براهیآن را از سا

 ،ونظر ا رده است. ازکآن استفاده  یرا برا (44 :6ج ،1981، همو)« دا ج  فٌیرش »وصف  یو گاه (18

در  کسلو م  که سالکن است یا ،نیقیر از برهان صدیغ ،نیر براهیبر سااین برهان وجه شرافت 

جمله  ن دو از هم جدا هستند. ازین ایر براهیدر سا کهحال آن ،هم اتحاد دارند بااین برهان 

 بهاز او  ةیشواهد الربوبه تحت عنوان کاست  یرساله مختصر ،ردهکن ادعا را مطرح یه اکمواضعی 

 گوید:چنین میمانده است. در آنجا  جای

آنچه در طریق طبیعیون و  ، ترجیح دارد برهاذات هروش معرفت حق از جهت معرفت نفس ب

از ماده و  آنها [ از طریق حرکت یا از جهت حدوث اجسام یا ترکبآنهاغیر آنها موجود است که ]

نفس  عین م سلک است؛ پس حقیقتا  . ]ترجیح[ به اینکه سالک این راهکنندمیصورت استدالل 

 .(314 :1385، همو) صراط مستقیم خدا است

 ،1372، یآمل یجواد) استسه قسم  یتعالن اثبات واجبیبراه ،از نظر صدرا ،هکنیح ایتوض

 ؛(323-324

و به اصطالح خود  ؛ت دارندینیه در آن راه و رونده و مقصود عکاست  یینهاقسم اول بر

 ،استن یقین قسم در واقع همان برهان صدیهستند. ا یکی الیهمسلوک و کو مسل کسال ،صدرا

، به یقت هستیبا تأمل و تدبر در حق ،ن برهانیرده است. در اکه عرض صدراه خود ک یریبا تقر

ن راه یا که سالک ،زیو وجود انسان ن شودمیبرده  یآن پ یقت و ضرورت ازلیوجوب آن حق

 .(1385 ،یرازی)ش ستیقت وجود نیخارج از حق یزیچ ،است
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ن یع کسال ،هستند و به اصطالح یکیه در آن راه و رونده کاست  ینیهاقسم دوم بر

ن یدو است. برهان نفس بر اثبات خدا مصداق ا اینر از یه غیالکمسلو یااما مقصد  ،است کسلم 

ش کن خود او است به هدف سلویه عک کیمودن مسلیبا پ کسال ،ن برهانیدسته است. در ا

به خالق و مبدأ و واجب  یخود، پ یقیشتن خود و با شناخت حقی. با تأمل در خورسدمی

 .(44 :6ج ،1981، همو) «قین الطریهنا عاه کأن السال»را صدو به قول  ؛بردمی

 کیبا مسل کو سال ؛گر جدا هستندیدیکه راه، رونده و هدف از ک است ینیقسم سوم براه

 ،ن اثبات واجبیر براهی. سااستدو  از هر یه جداکد رسمی یاز او است، به هدف یه جداک

انسان با مطالعه  ،نین براهین قسم قرار دارند. در ایدر ا، ...  ت وکان و حدوث و حرکهمچون ام

ر کانسان متف ک. سالبردمیبه واجب بالذات  یپ یان موجودات آفاقکاز راه ام و مثال  یات آفاقیآ

 است. الوجودواجباست و هدف اثبات  یجخار یایان اشکاست. راه شناخت، ام

ق ین در درجه اول، و برهان اثبات واجب از طریقیبرهان صد ،فوق بندیتقسیماساس  بر

 اثبات واجب در درجه سوم قرار دارند. هایراهر یمعرفت نفس در درجه دوم، و سا

 مقایسه تقریرهای صدرا با تقریرهای برهان در مکاتب مشاء و اشراق. 5

 یشتریشباهت ب نایاشراق نیهابر اریخی برهان معرفت نفس مشخص شدبررسی سیر تپس از 

فالسفه اشراق از حد وسط خروج نفس از قوه به  ؛ هرچنددارده یمت متعالکنظر ح دمبه برهان 

 ویژهبهو  کافال یبرا یت نفسانکاما با اعتقاد به حر ،اندنکردهت در برهان خود استفاده یفعل

ت یقیبه طر صراحتا  گاه، یجسمانریغ یاج آن به مرجحیو احت یبودن نفس انساناعتقاد به حادث

 ،شد نقل سهروردیه از ک یریر اخیتقر ا خصوص. اندکردهاثبات واجب اذعان  ینفس برا

صدرا دارد. توجه به این  برهان یرهایتقر یبه برخ ،در مقدمات برهان یحت، ن شباهت رایشتریب

 تا ینها، ردهکوسط نفس انسانی استفاده  ه از حدک جاهایینا در یسنه ابکنکته نیز ضروری است 

جه گرفته است )و غرض او از یش رفته و از برهان خود وجود عقل مجرد را نتیتا عقل فعال پ

 ین برهان را برایا یفاراب ،نیچنهم .این براهین همین مطلب بوده است نه بیشتر( کردنطرحم

است لسله را ادامه داده و توانسته ن سیهم سهروردیرده است، اما ب کار بهاثبات عقول مفارق 

 .(511-113 :1390، ی)مظفر ثابت کند جه برهانیرا به عنوان نت یتعالواجب
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معقوالت را در  نسبت بهت یه صدرا خروج نفس از قوه به فعلکنیبا دقت در ا ،از سوی دیگر

جه برهان به اثبات یدر نت ، اینکهردهک از مقدمات برهان اخذ یکیش به عنوان یرهایتقر یبرخ

 کافال ین براایه مشائکنیتوجه به ا ز بایو ن ردهکم کاز مبدعات مجرد او ح یکیا ی یتعالواجب

 ایپیشینهن نیز به مثابه امشائی هایعبارته کرد کادعا  توانمی ،اندت و نفس بودهکقائل به حر

شه صدرا بوده یبرهان معرفت نفس در اند گیریشکلثر در از عوامل مؤ یکینظر و  از برهان مد

باز هم از  ،بحث از برهان معرفت نفس نبودهه ناظر به ک یگرید فقراتصدرا در  ،نیاست. همچن

کننده معقوالت است و عقل بالفعل او رده است نفس بالقوه قبولکح یو تصر ،ن مطلب استفادهیا

 .(283 :1ج ،1981، یرازیشال) رساندمیرا از قوه به فعلیت 

لمات کر یو میرداماد از سا یفاراب نیهابر یه برخکته غافل شد کن نید از ایالبته نبا

برهانی که میرداماد در آن مثال  است.  ترنزدیکبرهان در آثار صدرا  یرهایتقر ین به بعضایمشائ

ه ک ایهفقرو  ؛تعالی نائل آمدنسبت به معقوالت، به اثبات واجب یافتن نفس عاقلهاز فعلیت

بودن نفس انسان ا از حد وسط مجردیه با نفس یصور جسم یوضع نداشتناز ارتباط یفاراب

ه مثبت عقول فعال است و کاست  ین نزد او به حدین براهیا یتوان اثبات ی. ولکندمیاستفاده 

 رده است. اساسا  کمطرح  الوجودواجبمستقل از برهان بر اثبات  طور بهرا  نیهابرن یاو ا

از  گیریالهاماما صدرا با  ،اندنبوده الوجودواجبچنین براهینی در پی اثبات  عرضهن با امشائی

 ر ادامهرده و دکمطرح  یتعالاز ادله اثبات واجب یکیرا به عنوان  ین برهانینها، چنآعبارات 

 جه گرفته است.یاثبات عقل مفارق، اثبات خداوند را نت

 جهینت

 داده جهتاسالم  هایآموزه تأثیر تحته هم مباحث آن کاست  یافلسفه یفلسفه اسالم. 1

در آن  جدیدی یرهایو تقر نیهابر ،ات اسالم در مسائل خاص، مسائلتأکیدثر از و هم متأ ،شده

 مطرح شده است.

 جدیدیجمله مسائل  معرفت نفس، از رهگذربه معرفت خداوند از  یابیدست یچگونگ .2

ن ییتب برای هاتالش ترتیب،بدیناسالم مطرح شد و  تأثیر تحت یفه اسالملسه در فکاست 

 لسوفان مسلمان پا گرفت.ین فیبرهان معرفت نفس از زمان اول
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وسط مختلف استفاده  ر با سه حدیه برهان معرفت نفس از سه تقرعرضان در یمشائ .3

وسط تجرد حد  و ز قوه به فعلیتردند: حد وسط نفوس فلکی، حد وسط خروج نفس انسانی اک

 را نداشت. الوجودواجبالبته برهان آنها توان اثبات  .نفس

نند و کدا ین برهان توانستند از معرفت نفس به معرفت عالم مفارقات راه پیان با ایمشائ .4

ن برهان اثبات یرداماد از ایرند. البته میگبجه یرا نت کرمتحریغ کاثبات عقل فعال و محر تا  ینها

ر را از ین تقریا ،سهروردی بودن برخرمتأ به دلیل یاما به احتمال قو ،فتگرجه یخداوند را نت

 گرفته است. وی

ر با دو حد وسط جداگانه بهره بردند: حد یان در برهان معرفت نفس از دو تقریاشراق .5

افتند اثبات یق یشان توفیوسط نفوس فلکی و حد وسط تجرد نفس ناطقه و حدوث آن. ا

 رند.یجه بگیق معرفت نفس نتیرا از طر الوجودواجب

ه عرض «من عرف نفسه فقد عرف ربه»از  ین فلسفییه تبکاست  یلسوفین فیاول سهروردی .6

معرفت  برایمعرفت نفس  یث حصولیر برهان معرفت نفس )حکاو را مبت توانمیده است و کر

 رب( دانست.

متعال را  ثبات واجبر اید و در هر چهار تقرکره عرضن برهان یر از ایصدرا چهار تقر. 7

خروج نفس از قوه  یی، علت غایت، حدوث نفس انسانیجه گرفت: خروج نفس از قوه به فعلینت

 .کافال یت نفسانکت حریخره غات و باألیبه فعل

آن  یه را برایمالکداوند، صفات اثبات خ بر عالوهن برهان یا یرهایاز تقر یدر برخ صدرا .8

 رد.کذات مقدس اثبات 

ن اثبات یر براهیاز سا ترشریف ،نیقیپس از برهان صد و رتبه از حیثن برهان را یاصدرا  .9

ق تدبر در نفس یت دارند و انسان از طرینیع کسلو م  کن برهان سالیه در اکچرا ،داندمیخدا 

در  ، حال آنکهر از هم هستندین، راه و رونده غیر براهیاما در سا .رسدیش به خداوند میخو

 هستند. یکین راه و رونده و مقصد یقیبرهان صد
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