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Abstract:
Holding a monistic stance toward the truth of rational soul Holding a monistic stance toward the truth of rational soul 
and heart in theoretical wisdom, and aimed at answering a fun-
damental question in philosophical anthropology, i.e. “what is 
the nature of human heart”, the author has deployed a library 
method to conduct the present research. To this purpose, first, 
the views of prominent Islamic philosophers and mystics are 
reviewed and then, the views on the distinction between heart 
and rational soul is explored. Afterwards, explaining heart in and rational soul is explored. Afterwards, explaining heart in 
the viewpoint of Islamic mystics “as a collaborative and abso-
lute truth which encompasses all human levels or human truth 
of truths”, it is viewed consistent with the truth of rational 
soul, particularly in transcendental wisdom. It is believed that, 
according to the description of rational intellect in transcen-
dental wisdom, the philosophical explanation of the nature of 
heart is justified. Finally, the research has resolved some un-
certainties around the idea of monism.        
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Heart, Rational Soul, Logical Reason, Islamic Mysticism, Is-
lamic Wisdom.
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 ان مسئلهیب

و مظاهر  حقایقشدن نسبت آن با سایر یک حقیقت انسانی و روشن عنوانبهشناخت حقیقت قلب 

است. متکفل اصلی و بالذات  1یشناختعلومهای نوپا از جمله اری از دانشانسانی، مطلوب بسی

عهده آنها بر کردن نسبت بین شناختی، و مشخصویژه با رویکرد هستیبه ،انسانی حقایقبحث از 

رسد این است که چرا فلسفی است؛ بنابراین، سؤال مهمی که به ذهن می شناسیفلسفه و انسان

بحث از حقیقت قلب  چیستی آن در فلسفه بحث نشده است؟ در مقابل، و از حقیقت قلب انسان

که در راستای  یعملعرفانهای در کانون توجه اهل عرفان قرار داشته تا آنجا که بیشتر بحث

پناه، )یزداناست توصیف حاالت قلب در واقع ، گرفتهشکل اهللالیتبیین منازل و مقامات سلوک

بیان قلب و حقیقت  توضیح هستی و تعینات آن، در واقع،ری، در نظو اساس عرفان (63: 1392

آیا فالسفه از قلب انسان در  ،اساسنیبرا .2(33-36: 1391پارسانژاد، و  )رک: رمضانی انسان است

به وجود این حقیقت در انسان نائل نشده و  اصالًاند؟ یا اینکه های فلسفی خود غافل بودهبحث

شناختی فلسفی و کالمی یعنی ترین حقیقت انسانتوان گفت محوریاند؟ آیا میآن را انکار کرده

آیا این ادعا درست است که فالسفه و متکلمان  گریدعبارتبهناطقه همان قلب عرفانی است؟ نفس

اند؟ مستفاد بحث کردهناطقه یا عقلنفسعقل،  ی ماننددیگر المی از حقیقت قلب تحت عناویناس

این دو تفاوت  ایآوجود دارد؟  ناطقه(واقع چه نسبتی بین این دو حقیقت انسانی )قلب و نفسبه

 انیو ب ریاختالف در تعب کی صرفاً ،یعرفان و حکمت اسالم اندر لس (ناطقهقلب و نفس)اصطالح 

1. Cognitive Scienses

و کمال او صااارفاً تجرد از تعلقات مادی و تبدیل شااادن به عقول و مجردات  ،تنها مرتبه روحیحقیقت انساااان . 2

تجلیات  هدریافت کنند ،نیست، بلکه حقیقت انسان، قلب و هویت جمعی اوست که به واسطة احدیت جمعیت خود

اهلل، توصیف حاالت بحث های عرفان عملی در تبیین منازل و مقامات سلوک الی  هگردد. همجمعی کمال الهی می

ست که  سان ا ستی و تعینات آن، در حقیقت بیان قلب یا حقیقت ان ضیح ه ساس عرفان نظری، در تو ست و ا قلب ا

سه فقد عرف ربه» سلوک باطنی خود در مراتب وجود، می تواند به باالترین و کامل «. من عرف نف قلب با حرکت و 

ترین تعین، منشااو و اصاال همه ظهورات اساات و نهایت درجه ظهور برسااد؛ یعنی تعین اول، که باطنی هترین مرتب

گردد. نوع انسااان به دلیل برخورداری از حقیقت قلبی، اسااتعداد جمع معرفت حق تعالی در این مرتبه حاصاال می

شود، به  سمایی را دارد. این قابلیت تنها در افرادی که از آنها با عنوان خلیفه و حجت خداوند یاد می  تمام حقایق ا

علیت کامل می رسد. ازاین رو، درجه کمال و مقام هر فرد انسانی، وابسته به میزان فعلیت رساندن این استعداد و ف

(.33-36: 1391)رک: رمضانی/پارسانژاد،  ابراز حقیقت انسانی خویش است
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 طورهماناست؟  یشناختبرخاسته از تفاوت در انسانو  یاشهیر یاختالف ایاست با مفاد واحد؟ 

 سؤال وجود دارد:دو دیدگاه اساسی در پاسخ به این پرسش معلوم است  اقیکه از س

 ناطقه؛همانی قلب و نفسانگاری و اینیدگاه یگانهد -1

 .1طقه و بالتبع برتری قلب بر آنناانگاری قلب و نفسدیدگاه دگر -2

ای روشن راست دیدگاه فوق بر اساس گفتمان حکیمان و عارفان اسالمی و دری دو نقد و بررس

 این اثر است.    و هدف رسالت انسان، قلبحقیقت شدن ماهیت فلسفی 

 معناشناسی لغوی و اصطالحی قلب

قرار دارد. عالمه مصطفوی  روتحولییتغشود که در معرض واژه قلب در لغت به حقیقتی اطالق می

ه قلب و کاوشی که پیرامون استعماالت مختلف و معانی گوناگون این واژه انجام پس از بررسی واژ

س همیشه در حال قبض و بسط و دگرگونی ب ... پاما قل»نویسد: است، در مورد معنای آن می داده

« بسط»و « قبض»اشاره به قید  .(339 :9ج :1430 )مصطفوی، 2«است شدهرو قلب گفتهایناست و از

دستاورد بررسی جناب مصطفوی در معناشناسی قلب است. این دو مفهوم، غیر از  نیترمهم

 (.681: 1412راغب اصفهانی، )مفاهیمی چون تغییر، دگرگونی و تقلبِ مندرج در سخن دیگران است 

شناختی قلب، کارکردی اساسی و زیربنایی دارد ترین توصیف هستیمؤلفه قبض و بسط، در عمیق

 .3طلبدن مجالی مستقل میکه بیان و تبیین آ

 

                                                             
ست که از منظر دگرانگاران، نفس ناطقه. برتری قلب بر نفس1 صرفا  ناطقه یک حقیقت میانیاز این جهت ا ست که  ا

شود نه کمتر و نه بیشتر، در حالی که حقیقت قلب، جامع تمام حقایق انسانی است بعد عقالنی انسان را شامل می

سبت به نفس برتری دارد شناختیهم از جهت هستی روایناز سبت به نفس ن شتری ن سعه وجودی بی ؛ زیرا قلب از 

ست و هم از جهت معرفت شمولی جامع بین جزئیات و کلیات ؛ زیرا اشناختیبرخوردار ا سعه  دراک قلب به دلیلی 

 است در حالی که ادراک نفس مختص کلیات است.

 ؛«: ... فهو دائما في قبض و بسط و تقلّب ... و لهذا يسمّى بالقلبأمّا القَلْبُ. »2

کمون و ظهور و بود و  . حقیقت قبض و بسااط نه تنها به تغییر و تحول و جابه جایی بین کلیات و جزئیات، بلکه به3

 اشاره دارد.نیر  نبود 
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 ناطقهقلب به معنای عقل و نفس

پس از روشن شدن معنای لغوی قلب، باید دانست که اصطالح قلب از اصطالحات محوری در 

مباحث عرفان اسالمی است و کاربری آن در علم عرفان بسیار بیشتر از حکمت و فلسفه است. 

در کانون ، (63: 1392پناه، )یزدانجودی انسان ترین ساحت ومهم عنوانبهقلب در عرفان اسالمی 

عارف نامی و از شارحان آثار عرفانی از  ق(736)م. یعبدالرزاق کاشانتوجه قرار دارد؛ تا آنجا که 

و  دربند، حقیقت انسان و انسانیت انسان را السائرینمنازل، در شرح ق(560)م.عربی جمله آثار ابن

ی، کاشان) 1«شکی نیست که حقیقت انسان همان قلب اوست»نویسد: رهن قلب او دانسته و می

همان، ) 2«گرددبودن با آن متحقق میقلب همان چیزی است که انسان»گوید: یا می و (424: 1385

ی اسالمی، ترین حقیقت وجودی انسان در حکمت و فلسفهاین در حالی است که عالی ؛(65: 1426

فالسفه اسالمی، تفاوت انسان و حیوان را در  .3عاقله دانسته شده استناطقه یا نفسل، نفسعق

نام عقل دانسته و معتقد شدند که مرز انسانیت و حیوانیت، عقالنیت است. فارابی  ای بهمقوله

از  در بیان مالک و معیار انسانیت بر خالف کاشانی که از واژه قلب استفاده کرده بود، ق(339)م.

« إنسانا هو العقل ]االنسان[ به صار یء الذيالش»نویسد: برده و در این باره میواژه عقل بهره

نیز ضمن عنایت به واژه و اصطالح قلب، تمایز انسان از  ق(416)م.سینا ابن ؛(260: 1413ی،فاراب)

ناطقه و قلب حقیقی انسان ی مُدرک معقوالت دانسته و آن را همان نفسحیوان را در داشتن قوه

 تارة نفسا ناطقة ية للمعقوالت، تسمکوانات بقوة درّاین سائر الحیاعلم أن اإلنسان مختص من ب»نامیده است: 

 . او در جایی دیگر(195: 2007سینا، )ابن «ایقیة، ... و تارة قلبا حقی، و تارة نفسا قدسو تارة نفسا مطمئنة

ة یمال األنفس االنسانک» انسانی را در تبدیل شدن به عقل مجرد دانسته و نوشته است:کمال نفس

این عبارات نشان از آن دارد . (110 :1363، سیناابن)« ون عقال مجرّدا عن المادّة و عن لواحق المادّةيکأن 

                                                             
 «ال شكّ أنّ حقیقة اإلنسان هو القلب. »1

 «هو الذی يتحقّق به اإلنسانیّةالقلب ... . »2

. البته تبیین مکتب های فلساافی رایم مانند مشااایی و صاادرایی در مورد حقیقت عقل و نفس ناطقه کمی متفاوت 3

های موجود این است که اصطالحات مطرح است که در ادامه به آن پرداخته شده  اما سخن در اینجا فارغ از تفاوت

 در لسان فالسفه چیزی غیر از قلب است. 
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که نزد فالسفه، امر انسانیت از آغاز تا انجام امری عقالنی است و حقیقتی فراتر از عقل با همه 

واژه قلب باشد؛ پس ناگزیر به تفسیر  هیمشارٌالمراتب آن برای انسان متصور نیست که بخواهد 

 اند. قلب به عقل شده

سینا، نهایت تفاوتی که بین عقل و قلب ر آثار ابناز شارحان اثرگذا ق(606)م.فخر رازی 

او برای ادعای خود به آیاتی  (54-55: 1406)فخر رازی، پذیرد، تغایر اعتباری حال و محل است می

و غیر  (179: )اعراف« فْقَهُونَ بِهايلَهُمْ قُلُوبٌ ال »؛ (46: )حم «عْقِلُونَ بِهايونَ لَهُمْ قُلُوبٌ کفَتَ»اهلل مانند: از کالم

العقل  يأطلق إسم القلب عل ... و ان محل العقل هو القلب» آن، استناد جسته و در آخر نوشته است:

 .(54-55: 1406)فخر رازی، « ة الحال بإسم المحلیتسم

شناسی فلسفی خود به واژه قلب عنایت داشته، اما انسان هرچندبنابراین، فیلسوفان اسالمی 

، شکل دادند شدناطقه که فصل حقیقی انسان قلمداد میقل و نفسع مقولةرا با محوریت شناخت 

 کردند.ناطقه تفسیر میمواجهه با چیستی قلب آن را به عقل یا نفس بهنگامو 

 «نَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهیحُولُ بَيوَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ »در ذیل آیه شریفه  ق(587)م.اشراق برای نمونه شیخ

و  العضو المشهور يالنفس، ال إل يو القلب هاهنا إشارة إل»نویسد: در مورد مراد از قلب می (24)انفال: 

. یا در اشاره به ذات انسان (49 :1375ی، سهرورد)« ماء النّفس النّاطقةکها الحیسمّي يالت يهذه النّفس ه

 .(110: 4ج)همان، « و القلب الناطقة، و الصّوفيّ السّر و الرّوح و الکلمةالنفسسمّاه الحکیم »گوید: می

عنوان جوهری کامل، به اسامی نیز ضمن معرفی حقیقت انسان به ق(505)م.حامد غزالی ابو

 انسانی نزد اقوام مختلف اشاره کرده و نوشته است:مختلف این جوهر

سمون هذا الجوهر النفس یماء کل قوم اسم خاص، فالحکهذا الجوهر عند  یو للنفس الناطقة أعن

 یه القلب، و الخالف فی، و المتصوفة تسمیالنفس المطمئنة و الروح األمر هیاطقة، و القرآن تسمالن

 (.225 :1416ی، غزال) هیواحد ال خالف ف یو المعن یاألسام

سینا دارد؛ بر اساس گفته غزالی، این گفته غزالی، شباهت بسیاری به گفته پیشین ابن

اختالف در عبارت است و هر دو  صرفاًتصوف، ناطقه در لسان فالسفه و اهلاصطالح قلب و نفس

انگاری اصطالح نیز در مقام اذعان به یکسان البیانتفسیر روحواژه، معنایی یکسان دارد. صاحب 
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ناطقه در قرآن، عرفان و برهان، بر همین گفته غزالی استشهاد و آن را در تفسیرش نفسقلب و 

 .(58 :1405 ،ی)حقنقل کرده است 

همانی قلب در اصطالح عرفانی با به این السائرینشرح منازلعبدالرزّاق کاشانی نیز در 

 قةیحق أنّ كش ال و»نویسد: کرده و می ناطقه در اصطالح حکمت و فلسفه اسالمی تصریحنفس

ی، کاشان)« ةیة و عالم المخلوقین عالم االلوهیو هو المتوسّط ب النفس الناطقةب يلمسمّا القلب هو اإلنسان

1385: 424). 

ناطقه به چیستی آن هم اشاره انگاری قلب و نفسکاشانی در این عبارت ضمن اذعان بر یگانه

کند. وی کرده و آن را امری که واسطه عالم الوهیت )روح( و عالم خلق )جسم( است معرفی می

: 1426)کاشانی، ناطقه را برزخ و حدفاصل روح و نفس معرفی کرده است در جایی دیگر قلب یا نفس

فاصل روح و جسم دانسته بود ناطقه را برزخ و حداین بیان، با بیان پیشین که قلب یا نفس .(65

منافاتی ندارد، زیرا مراد از نفس در کالم اهل عرفان از جمله کاشانی، همان روح بخاری است که 

 .(212: 1372)سبزواری، شود جوهری جسمانی محسوب می

آنچه در مورد بیان جناب کاشانی از ماهیت قلب، الزم است که مورد مداقه و توجه قرار 

الواقع بین »یعنی واسطه است. توضیح بیشتر اینکه گاهی مراد از واسطه  «المتوسط»تعبیر گیرد، 

است؛ یعنی سه حقیقت داریم و یکی بین آن دو واقع شده و گاهی « الطرفین يا الواقع بین األطراف

است؛ یعنی یک حقیقت ذو مراتب داریم و « الجامع بین الطرفین يا جامع األطراف»اد از واسطه مر

آن حقیقت در تمام مراتب حضور دارد و جامع و شامل بین آنهاست؛ واسطه به معنای دوم در 

گری قلب انسان رسد واسطهبه نظر می .(402-404: 1392پناه، )رک: یزدانواقع، حقیقة الحقایق است 

در بیان کاشانی از نوع دوم است؛ یعنی جامع األطراف است نه الواقع بین األطراف، پس نباید 

حکیم سبزواری  رونیازاداند. گمان کرد که کاشانی حقیقت قلب را حقیقتی میانی و نه عالی می

قه بر جمیع ناطانگاری است، ضمن اذعان به اطالق نفسکه از معتقدین به یکسان ق(1289)م.

(، 1)سبزواری )پاورقی «فیطلقون النفس الناطقة علي جمیع مراتب ذات االنسان و ملکوته»مراتب ذات انسانی: 

 آن را همان قلب در بیان کاشانی دانسته و نوشته است: حالنیدرع (213: 1372
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ن یتوسّط بیمجرّد  یجوهر نوران -یعبدالرزاق کاشان یعنی املکال العارف هذا قال ما یعل- القلب و

و الروح باطنه، و « النفس الناطقة»م کیه الحیسمّیة، و یتحقّق به اإلنسانی یالروح و النفس، و هو الذ

)صدرالمتولهین )تعلیقه سبزواری(،  ن الجسدینه و بیبه، و ظاهره المتوّسط بکة مریوانیالنفس الح

 .(13 :1ج: 1981

بخاری است به تبیین مراد سبزواری با بیان اینکه مراد از نفس در اصطالح عرفانی همان روح

از قلب در اصطالح عارفان پرداخته و آن را جوهری نورانی دانسته که واسط و جامع روح )جوهر 

بخاری و مدرک جزئیات( بوده مجرد و مدرک کلیات( و نفس )جوهر لطیف جسمانی یا همان روح

 .(212: 1372)سبزواری، رو مُدرک کلیات و جزئیات است یناو از

: 1372)سبزواری،  «المدرک للکلّیات و الجزئیات»ناطقه با عبارت تبیین سبزواری از قلب و نفس

 انگاری است که در ادامه تبیین خواهد شد. در دیدگاه یگانه توجهقابلامر مهم و  (212

است  یاز جمله افراد زیو اثرگذار قرن هشتم ن یعارفان نام گریاز د ق(751)م.ی صریداوود ق

قلب و  ییو اتحاد معنا یانگارکسانیبه  یکاشاناستادش عبدالرزاق توثیرتحت  احتماالًکه 

دو اصطالح  یهماننیبه ا یشتریب حیبا توض یدارد. و حیتصر یاسالمناطقه در عرفان و حکمتنفس

 يطلق عليأن القلب »: سدینویآورده و م انیبه م زیرا ن یح سوماصطال یکرده و پا رهاشا ،موردبحث

ماء بالعقل کشاءت و هذه المرتبة مسماة عند الح ية متیة و الجزئیلکال يانت مشاهدة للمعانکالناطقة إذا  النفس

دارد و  یراتبناطقه مکه نفس نیا انیعبارت با ب نیدر ا یصریق (764: 1375 ،یصری)ق« المستفاد

مرتبه از  نیآن دو است، در واقع ا نیو جمع ب یو جزئ یکل یمرتبه آن شهود معان نیتریعال

 .داندیمستفاد مآن را عقل یناطقه را معادل قلب در عرفان دانسته و اصطالح فلسفنفس

از جمله عارفان دیگری است که حقیقت قلب در عرفان را با  ق(787)م.سید حیدر آملی 

نسته و در اثر ارزشمند خود یعنی تفسیر محیط اعظم در ضمن توضیح ناطقه یکی داحقیقت نفس

ناطقه کبیر و صغیر و در نهایت به نفسآن به قلب تبعبهکبیر و صغیر و به انسان وانفسآفاقمراد از 

صغیر کلیه و قلب انسان ناطقهکبیر را همان نفسکلیه و جزئیه اشاره کرده و در نهایت قلب انسان

 نویسد: ناطقه جزئیه دانسته و میرا همان نفس
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 اللوح و المعمور، تیالب و ة،یلّکال بالنفس یالمسمّ ریبکال اإلنسان قلب عن عبارة فهو اآلفاق أمّا

 الناطقة النفس و الصدر و بالفؤاد یالمسمّ ریالصغ اإلنسان قلب عن عبارة فهو األنفس، أمّا و المحفوظ

 .(26: 1422همو،  ؛671 :1382ی،آمل دریح دیس) همایف الواردة األسماء من کذل ریغ و ة،یالجزئ

عربی است نیز نقل شده. که منسوب به ابن مناقبالبته بیانی به همین مضمون در کتاب 

 يسمّ ي كما أنّ النّفس الناطقة قلب اإلنسان و لذلک ،ریبکة قلب العالم الیلّکإنّ النّفس ال»وی در آنجا گفته: 

 .(208 :1322 ،یخلخال یموسو) «ریبکالعالم باإلنسان ال

ای است که قلب در لسان اهل معرفت را همان از دیگر عارفان برجسته ق(835)م.ترکه ابن

ناطقه در لسان فالسفه دانسته و بر این باور است که عرفا از دو ادبیات اختصاصی و عمومی در نفس

شود همان قلب نامیده می اند. آنچه در عرف و ادبیات اختصاصی ایشانگفتمان خود استفاده کرده

 ناطقه نامیده شده است.ادبیات عمومی که مربوط به اهل نظر است، نفساست که در عرف و 

از  الحکمفصوص سنگگرانعربی در اثر ماندگار و که چرا ابن سؤالترکه در پاسخ به این ابن

 الحکمفصوصعربی در ناطقه در مقام توضیح قلب استفاده کرده؟ توضیح داده که ابناصطالح نفس

در بیشتر اوقات از اصطالحات و زبان اهل نظر برای تبیین مقاصدش استفاده کرده و در این باره 

 نویسد: می

النفس  یفإطالق النفس ]دون القلب[ هاهنا عل .عرفهم الخاصّ یالمسمّاة بالقلب ف یالنفس الناطقة و ه

 یتاب علکهذا ال یتنزّل فیرا ما یثکماء؛ و کلمة أهل النظر و الحکه یعل یالناطقة، بالعرف العامّ الذ

 .(688: 2ج: 1378 )ابن ترکه، یالفصّ اآلدم یه فیما قد اطّلعت علکهم، کعرفهم و مدار

ناطقه دانسته و نیز به نوبه خود قلب معنوی انسان را همان نفس ق(1045)م.صدرالمتولهین 

 نویسد: آن را محل استقرار جوهر نورانی و روح اضافی معرفی کرده و می

بل  یوانیباطنه روحه الح یل و فکر الشیظاهر عالم اإلنسان قلبه المستد یفنقول مثال العرش ف

هو  یالذ یمحل استواء الروح اإلضاف یباطن باطنه النفس الناطقة و هو قلبه المعنو یو ف یالنفسان

 .(89 :1363 ن،ی)صدرالمتاله ریهذا العالم الصغ یه بخالفة اهلل فیمستقر عل ینوران یجوهر علو

ان اهلل »از دیگر فیلسوفان و عارفانی است که در ذیل آیه شریفه  (1402)م.عالمه طباطبایی 

های آن پرداخته و به معناشناسی قلب و معرفی برخی از ویژگی (24)انفال: « يحول بین المرء و قلبه
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 یالذ هو و م،کحي و يقضي یالذ هو فالقلب»نویسد: انسانی دانسته و میدر نهایت آن را همان نفس

 «الباطنة العواطف و یالقو من به جهزت بما تفعل ةیاإلنسان النفس قةیالحق يف هو ... و آخر، بغضي و ئایش حبي

 .(47 :9ج :1371 ،طباطبایی )عالمه

ناطقه بود. در ادامه انگاری قلب با عقل یا نفسآنچه گذشت گزارشی تحلیلی از دیدگاه یگانه

 ایم.انگاری و سپس نقد و بررسی آنها پرداخته تحلیلی از دیدگاه دگربه گزارشی 

 ناطقه انگاری قلب و عقل یا نفسدیدگاه دگر

ای از اندیشمندان اسالمی معتقدند ماهیت و چیستی قلب در لسان اهل معرفت با حقیقت عده

 حقیقت واحد برشمرد. نباید آن دو را یک ابداًناطقه در لسان اهل حکمت تفاوت جوهری دارد و نفس

از عارفان قرن هفتم و از شاگردان عارف نامی صدرالدین قونوی  ق(690)م.جناب جندی 

عربی نگاشته، شانزده مبحث را ابن فصوص الحکماست. وی در شرحی که بر خطبه  ق(673)م.

مقدمه برای فهم کتاب مطرح کرده و در مقدمه پنجم به تبیین چیستی قلب و تفاوت  عنوانبه

 آن با حقیقت روح، حقیقت سر و حقیقت نفس پرداخته است.

ترین مباحث و ضمن بیان این نکته که شناخت حقیقت قلب از پیچیده او در این مقدمه

اصطالحات مذکور تصریح کرده  و خبط بزرگان پیشین در خلط بین اشتباهبه علوم حقیقی است،

 نویسد: و می

، قة السرّ و النفسیقة الروح و حقیقة القلب و حقیلحق ،نیف المتقدّمیتعر یم قبلنا فیو قد وقع خبط عظ

طور  ین إلین من أصحاب الرسوم و المترامیماء و العارفکخ و الحیمن المشا -فمذهب الجمهور

مراتبها و  یت بهذه األسماء فیقة واحدة، سمّیحق یرادفة علأّن هذه العبارات و األلفاظ مت -قیالتحق

 .(87 :1423ی، جند) نفسا، و مرّة قلبا یت تارة روحا، و أخریمقاماتها؛ فسمّ

نقل کردیم متوجه امام غزالی است،  قبالً آنچه  بهباتوجهانگشت اتهام جندی در این عبارت 

از غزالی یاد کرده و اندیشه وی و پیروانش مبنی بر  صراحتبهالبته جناب جندی در جایی دیگر 

دل غیر از »انگاری روح، نفس و قلب را به باد انتقاد گرفته و تصریح کرده است که یکسان

مضغه صنوبری که در سینه و از  ریغو جان که به لغت عرب روح خوانند  ریو غناطقه است نفس

 .(126 :1362ی، جند)« اعضای رئیسه است
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 دربارةتفصیل جندی در ادامه به بحث پیرامون چیستی نفس، روح و قلب پرداخته و به 

با  شالوده ابتدایی انسان دو جوهر جسم و روح ویژگی آنها سخن گفته است. از منظر وی،

انسانی و خواص و حقایق های متضاد است؛ دل عبارت است از احدیّت جمع خواص روحویژگی

لحقايق و القوی الجسمانیة اة جمعیة أحديّة بین الحقايق الروحیّة االنسانیة و بین فهي هیأ»؛ جسمانیهیکل

 .(126: 1362)جندی، « و خصائصها و لطائفها

 توضیح و تبیین گفته فوق با بیان خود جندی چنین است:

ناطقه که روحی است از انفاس رحمانی، میان نفس ، به کمال قدرت،یوتعالسبحانهحق 

تن که خاکی، مرکب، لطیف، بسیط، نورانی، وحدانی، شریف و زنده از طرفی و میان هیکل

کثیف، خسیس و ظلمانی است از طرف دیگر جمع کرد؛ پس خواص هر دو جوهر در هم 

دو جوهر سرایت کردند و امتزاجی معنوی و مزاجی روحانی میان خواصّ حقایق هر 

حاصل شد؛ در این مزاج معنوی قلبی که علی الوجه األکمل األشمل األجمع متحصل شد 

و خواص  صورتبههمه برآمد؛ کیفیتی مزاجی موجود شد که گاهی  صبغهو به رنگ و 

کلی منتزع و متبرّی از خواص طبیعی و آالیش جسمانی به کهچنانآنشود روح می

کند که تمییز و تمایز صورت جسمانی ظهور می ئتیه...  و گاه چنان به خواص و  1است

 .(126 :1362)جندی، کند از بشر جز به شخصیت نمی

ز در اصل ججندی با بیان اینکه بین این دو جوهر یعنی جسم و روح، تباین کلی وجود دارد و 

ین دو او برزخ  حدفاصلسومی که  وجود و جوهریت، هیچ اشتراکی بین آنها نیست، به تعین جوهر

ر الوجود و یالحقايق، فال جامع غ يف يلّک نين تباين الجوهریو ب»نویسد: کند و میجوهر است اشاره می

 .(90 :1423 ،یجند) «ة و االعتبار جوهرا ثالثا هو النفسیثیالجوهر، فأوجد اللَّه من هذا الجوهر بهذه الح

 هرچنددهد که های نفس و تفاوت آن با روح پرداخته و توضیح میاو در ادامه به بیان ویژگی 

جوهر سوم یعنی نفس، همچون روح، جوهری واحد، نورانی، غیر متحیز و غیر متقوم بالجسم است، 

اما تعلقی تدبیری، تسخیری، تصریفی و تعمیری به جسم دارد و این، فرق فارق بین آن دو است. 

                                                             
إنّي لستتت کأحدکم إنّي أّّل »که فرمود:  ینبو ثیقلب، مقام مورد اشاااره در حد ناتیامات و تعبا اشاااره به مق یجند. 1

 هیقلب و گفته رسااوالن در آ ی( را ناظر به مقام روحان172: 2ج، 1413 صاادوق،خی)شاا «نيیو يستتق طعمنيیعند ربي ف

 .(126: 1362 ،یقلب دانسته است )جند یجسمان مقام( را ناظر به 11: می)ابراه« إن نحن إال بشر مثلکم» فهیشر
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جندی با بیان اینکه اتصال دو جوهر روح و جسم، به دلیل عدم سنخیت، امکان ندارد؛ به جوهر 

گیری این متصل بین دو جوهر پیشین است اشاره کرده که با شکل حلقةسومی که نقش واسطه و 

پذیرد که نه یک امر چهارمی نیز صورت می شیهایژگیوجوهر واسطه یعنی نفس با تمام احکام و 

پیشین یعنی جسم، روح و نفس است و آن را قلب ین روح و جسم بلکه جامع سه جوهر ب واسطه

 یة و القوین الحقايق الجسمانیقة جامعة بیفالقلب حق»نویسد: نامیده و درنهایت درباره چیستی قلب می

 .(92 :همان) «ةیام النفسانکة و الخصائص و األحین الحقايق الروحانیة و بیة الجسمانیالمزاج

تحت توثیر جندی است و مطالب او را در فرق  شدتبه مسئلهنیز در این  ق(834.)مفناری 

البته فناری مالک دیگری را نیز نقل  ؛(400 :2010ی، فنار)نقل کرده است  ناً یعبین نفس و قلب 

کند چنانچه محل تجلی یعنی قابل، در در قابل تجلی می یتعالحقکرده با این بیان که وقتی نور 

وحدت در قابل، موجب  غلبةر آن تجلی، مستهلک نشود و بر آن غلبه کند، در این صورت اث

پیدایش عقل و غلبه کثرت در قابل، موجب پیدایش تفصیل نور است؛ حال در این تفصیل، چنانچه 

 .(401 -400)همان: وجه نورانیت بر ظلمت غلبه کند، نفس و عکس آن جسم و تعادل آن قلب است 

 گوید:ی دیگر، به تبعیت از نفحات شیخ میفناری در جا

آن است و  نگهدارندةحیوانی و بخاری عرش روحبخاری و روحقلب صنوبری عرش روح

خود روح حیوانی نیز عرش روح الهی است و روح الهی، همان نفس قدسی ناطقه است 

 .(712 :)همانکند که از طریق روح حیوانی بدن را تدبیر می

که از کالم فناری  چنانآنناطقه در عالم ارواح، بعضی از معاصرین، تعین نفس زعمبه

ناطقه است؛ زیرا قلب حقیقتی است که آید، حکایت از آن دارد که حقیقت قلب، غیر از نفسبرمی

ناطقه را از عالم ارواح دانسته و تفاوت آن با روح را احدیت جمع جسم و روح است و اگر ما نفس

پارسانژاد، و  )رمضانیناطقه را با قلب یکسان دانست نباید نفس وجهچیهبهدبیری بدانیم در تعلق ت

1391 :44). 

ناطقه، چیستی قلب به بیان اجمالی، حقیقتی است بر اساس دیدگاه دگرانگاری قلب و نفس

که برای آن حیثیت معین یا وصف مخصوصی نیست که آن را مقید کند، همچنین حقیقت قلب 

به نیست که بر پایه و اساس حکم یا کیفیتی خاص، تعین پیدا کند، بلکه حقیقت قلب  یبه نحو

توان گفت: رو میاینقبول، کلیت و اطالق دارد و قبول آن احدی جمعی و احاطی است، از لحاظ
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حق مطلق دائمی است و حقیقتش تابع تجلی  طرفبهالقبول بوده و اقبال و توجه آن قلب هیوالنی

 .(476-475: 1423)جندی، حسب آن است رب و به

بودن متعین نیست، احدیتِ جمعِ جسم و روح، به این معناست که حقیقت قلب به جسم

نیز متعین نیست؛ چراکه اگر قلب جسم تنها یا روح تنها بود، دیگر  روح بودنبه  کهچنانآن

 (46-45: 1391پارسانژاد، و  نی)رمضاتوانست استعداد و قابلیت تجلیِ جمعیِ الهی را داشته باشد نمی

بنابراین حقیقت قلب، نه روح تنهاست و نه نفس تنها و نه آن مضغه صنوبری است که عرف مردم 

خوانند بلکه قلب، آن احدیت جمع جمیع قابلیات و خصوصیات روحانی و جسمانی و الهی دل می

 .(128: 1362)جندی، و ذاتی است 

ناطقه نزد فالسفه، امری حقیقت نفس ازآنجاکهناطقه، نفس انگاری قلب وبر اساس دیدگاه دگر

تواند معادل قلب در عرفان که تعلق تدبیری به بدن دارد، پس نمی هرچندمجرد و نورانی است،  ذاتاً 

ناطقه به احدیت گاه نفسباشد؛ چراکه قلب، احدیت جمع جسم و روح است و در میان فالسفه هیچ

شود جمع جسم و روح معنا نشده و در نزد آنها، همین حقیقت روحی، حقیقت انسان شمرده می

 ناطقه و قلب امری مردود است.انگاری حقیقت نفسرو یگانهایناز (44: 1391پارسانژاد، و  )رمضانی

 ناطقهانگاری قلب و نفسانگاری و دگرنقد و بررسی دیدگاه یگانه

ناطقه و نسبت بین آنها در دو برای ارزیابی دو دیدگاه فوق الزم است اندکی به تبیین عقل و نفس

رسی نسبت بین آنها با معنایی که از طریق اشاره کرده و سپس به بر ییصدراقرائت مشائی و 

 داده بپردازیم.   به دستجندی و پیروانش 

)فارابی، منفعل تقسیم و شناخته شده است فعّال و عقلعقل در اصطالح خاص فلسفی به عقل

عقل فعّال جوهری است که تجرد تام دارد و جامع تمام تعینات و حقایق اشیاء بوده و  (34: 1405

و عقل  (289: 2ج: 1375؛ سهروردی، 198: 2007سینا، )ابنماده و واسطه فیض الهی است  مدبّر عالم

 تحت که ناطقه استانسانی و مدرک معقوالت و همان نفسمنفعل همان قوه مندرج در نفس

هیوالنی تا مرتبه یعنی عقل نیترنازلبخشی و تدبیر عقل فعال، مراتب کمال خود را از اثر

رو فالسفه برای عقل انسان چهار مرتبه قائل اینکند. ازمستفاد طی مییعنی عقل ترین مرتبهعالی
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مستفاد بالفعل و عقلبالملکه، عقلهیوالنی و مراتب بعدی را به ترتیب عقلشده و اولین آن را عقل

 . (207 :4ج :1375ی، سهرورد؛ 195: 2007سینا، )ابناند نامیده

عقل یا قوه  -ل های اعتباری مانند تغایر حال و محاز تفاوت فارغ -بنابراین در فلسفه مشاء 

ة کوانات بقوة درّاین سائر الحیاعلم أن اإلنسان مختص من ب»ناطقه است: مدرک کلیات، همان نفس

سینا، )ابن «ایقیة، ... و تارة قلبا حقیو تارة نفسا مطمئنة، و تارة نفسا قدس تارة نفسا ناطقة يللمعقوالت، تسم

وار است، اما تمام این حقیقت انسانی در مکتب مشاء گرچه دارای مراتب و سلسله .(195 :2007

مراتبش عقالنی است. یعنی از عقل هیوالنی که آغاز آن است تا عقل مستفاد که پایان آن است 

 شود.همه عقل است و خیال و حس را شامل نمی

عاقله جزئی که در حیطه حس و خیال است از عقل و نفسجزئی و شبه ادراکات رونیازا

 که گذشت، مدرک کلیات و جزئیات عنوان شد. طورهمانقلب عرفانی  کهیدرحالشود سلب می

پاسخ داده شود که عقل گرچه قوه مدرک کلیات است،  گونهنیاممکن است به اشکال فوق 

 بهباتوجهشود و قیصری د واجد ادراک جزئیات نیز میمستفاای بنام عقلاما این قوه در مرتبه

ناطقه را پذیرفته انگاری قلب و نفسعاقله، یعنی عقل مستفاد، یکسانهمین مرتبه از عقل یا نفس

ة یة و الجزئیلکال يانت مشاهدة للمعانکالناطقة إذا  النفس يطلق عليأن القلب » و توضیح داده است که:

 .(764: 1375 ،یصری)ق «ماء بالعقل المستفادکمسماة عند الح شاءت و هذه المرتبة يمت

ناطقه به این نکته اشاره کرده و نفس فصوص الحکمنیز در شرحش بر  ق(871)م.جناب جامی 

د به يونه صاحب قلب ... سواء أرکمع »را در بعضی از مراتبش معادل قلب دانسته و نوشته است: 

 .(279 :1425ی، جام) «هو متعلقها و محل تصرفاتها یالذ یبعض مراتبها أو اللحم الصنوبر يالناطقة ف النفس

مستفاد و لو به نحو علم اجمالی در عین ، جمع بین کلیات و جزئیات در مرتبه عقلهمهنیباا

کشف تفصیلی، غیر از ادراک جزئیات و علم تفصیلی به آنها در مرتبه حس و خیال است، چرا که 

حیثیت  بهباتوجهروست که امثال جندی اینهر تعین وجودی احکام خاص خود را دارد و هم از

 داند. ناطقه میروح که برای قلب قائل است آن را غیر از نفس جمعی بین جسم و

ظرف ادراکی نیست، بلکه ظرف اقدام و عمل نیز است.  صرفاً، قلب انسان، برآنعالوه

 سیناابن رونیازاکند. مستفاد فقط کمال نهایی انسان در بعد ادراک را تومین میعقل کهیدرحال
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شرافت انسانی با تفصیل بین بعد نظری و عملی انسان از  تبیین کمال نهایی و ختم به هنگام

و »برده است: عنوان کمال عملی وی نامعنوان کمال علمی انسان و از عدالت بهمستفاد بهعقل

 يختم الشرف فية العدالة، و هاهنا یة العقل المستفاد و لقوّته العمليحصل لقوّته النظرياالنسان أن  مالکة يغا

 ؛(100-99 :1363 ،سیناابن) «عالم المعاد

بعد ادراکی  حسببهمستفاد را پذیرفته اما این اطالق قیصری نیز گرچه اطالق قلب بر عقل

ای که قیصری در نظر دارد و آن را معادل قلب دانسته غیر از قوای ناطقهقلب است و اال نفس

عقالنی است بلکه جمیع قوای نظری و عملی انسان حتی جمیع قوای حیوانی و نباتی وی را نیز 

و  يو العمل یلعقل النظرا يه ية التیالروحان یأن النفس الناطقة المدبرة للبدن مدبر بالقو» شود:شامل می

ة و المولدة للمثل یة و الناميالحواس الخمس الظاهرة و الغاذکة یة و النباتیوانیال و ما شابهها و الحیالوهم و الخ

 .(341 :1375 ،یصریق) «رهایو غ

ای را که جامع تمام تعینات انسانی است، قلب انسان دانسته و در ناطقهقیصری چنین نفس

 -ا ای از مراتب آن رو نه مرتبه -ناطقه فارض نگاشته خودِ نفستائیه ابنشرحی است که بر 

  .(112 :1425 ی،صریق) «قةیالقلب بالحق يه يالنفس الناطقة الت»حقیقت قلب دانسته و گفته: 

 افعاله مبدا ان كش ال فانها»ناطقه دانسته و گفته: افعال انسان را نفس مبدأاو در جایی دیگر 

ناطقه حقیقتی تر از نفسو این یعنی عالی (35: 1381 ی،صریق) «النفس الناطقة و صفاتها ي[ هاالنسان]

 برای مبدئیت فعل انسان وجود ندارد تا بخواهد قلب نام گیرد. 

یک از اشکاالت فوق انگاری با قلب عرفانی با هیچدر یکسان ییصدراناطقه در قرائت اما نفس 

تری است که جمیع متعالیه دارای تبیین و تفسیر عمیقحکمتناطقه در مواجه نیست؛ زیرا نفس

 شود.مراتب انسانی از عمق روح تا کف جسم و بدن را شامل می

توضیح اجمالی اینکه عقل یا روح، جوهری نورانی است که تجردی تام دارد، یعنی هم تجرد 

اما نفس، جوهری نورانی  ؛(317: 1ج: 1386؛ طباطبائی، 219: 1383)طوسی، ذاتی و هم تجرد فعلی 

یی )تعلیقه فیاضی(، طباطبا)مجرد است ولی در مقام فعل، تعلق تدبیری به بدن دارد  ذاتاً است که فقط 

متعالیه امری این تعلق تدبیری در حکمت مشاء امری عرضی است و در حکمت (1028 :4ج :1386
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مشاء تفاوت تعالیه بر خالف حکمتمدر حکمت رو نفسایناز (12: 8ج؛ 1981)صدرالمتولهین، ذاتی 

 جوهری و ماهوی با عقل یا روح دارد.

است؛ یعنی از مراتب نفوس  افتهیتکاملناطقه در حکمت متعالیه حقیقتی نفس برآنعالوه

نیست که فقط شامل عقل و مراتب  گونهنیانباتی( نیز برخوردار است و حیوانی و نفسقبلی )نفس

ناطقه است رو تمام کماالت انسانی در واقع تعینات نفساینباشد؛ ازعقالنی و فاقد حس و خیال 

، 1981)صدرالمتولهین،  ناطقه استحتی اعضای جسمانی بدن انسان نیز همان تعینات و تنزالت نفس

 .(135: 8ج

عینیت »و « ذومراتب بودن نفس»در واقع حقیقت نفس در حکمت متعالیه بر اساس دو آموزه 

با حقیقت قلب در عرفان اسالمی تطابق دارد. بر اساس آموزه نخست )ذومراتب « نفس با هر مرتبه

بودن( نفس وجود مشککی است که در عین بساطت، دارای مقامات و مراتب متعدد طولی است؛ 

)صدرالمتولهین، ترین مراتب نفس است و عقل، از عالی نیترنازلبدن و ادراکات حسی،  در این مراتب

 . (250-246 :1360؛ همو، 518: 3ج: 1981

نقل کرده است،  ق.م( 323)م.که صدرا از ارسطو  طورهمانتر و تر و دقیقفنی انیبه ب

بنابراین گاه  (135: 8ج، 1981)صدرالمتولهین، انسانی است گانه نفسناطقه یکی از اجزاء سهنفس

شود که فصل انسان از حیوان و نبات نباتی لحاظ میحیوانی و نفسناطقه در مقابل نفسنفس

 ناطقه بر حقیقت آدمی اطالقمستفاد است و گاه نفسهیوالنی تا عقلاست و مرز آن از عقل

 شود. و بیشتر از آن را نیز شامل می گانهنفوس سهشود که تمام می

 گیرد و به قول صدرا:تمام کماالت موجودات عالم را در بر می با جامعیت مذکور ینفس آدم

ة يون قوتها ساريکع الموجودات أجزاء ذاتها و یون جميکدرجة  يبلغ إلية من شأنها أن یالنفس اإلنسان» 

او در جایی دیگر حتی از واژه  .(246: 1360)صدرالمتولهین، « قةیة الخليون وجودها غايکع و یالجم يف

 نیز استفاده کرده و در مورد حقیقت نفس آدمی نوشته: « حقیقة جمعیة»

وحدة کة یة و لها وحدة تألفیقة جمعیحق قة اإلنسانیأن حق یإل یما مضیف کقد أومأنا ل

 قال له العالمیدر و لهذا کالتجرد و التجسم و الصفاء و الت یالعالم ذات مراتب متفاوتة ف

أجناس  یثرتها منحصرة فک یعل یر ألن جملته منتظمة من مراتب موجودات العالم التیالصغ



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

20 

ات یات و المثالیالعقل یعددها إال اهلل و ه یحصیرة متفاوتة ال یثکل جنس طبقات ک یثالثة ف

 .(366: 1360، )صدرالمتولهین و المحسوسات

تعبیر از نفس انسانی به حقیقت جمعی، عین تعبیری است که جندی و پیروانش از قلب در 

حقیقت جمعی بودن قلب یا نفس انسانی و با نظر به اینکه حقیقت انسان  بهباتوجهعرفان داشتند. 

شود باید قلب انسان را مرکز و سرچشمه تمام در نهایت به دو بعد ادراکی و اقدامی تحلیل می

تمام اقدامات انسانی دانست؛ هرچند در مقام ظهور و بروز هر ادراک و اقدام  منشوات و ادراک

مختص  صرفاًادراکات قلبی انسان نه  رونیازاخاصی به ساحتی خاص از آن حقیقت تعلق دارد. 

 نیز است.   اتیجزئکه شامل کلیات و  طورهماننوع شهودی که شامل نوع حصولی نیز است، 

 شبهاتپاسخ به برخی 

منتشر « ارزیابی انتقادی تفسیر قلب به عقل در شارحان ابن عربی»ای که تحت عنوان در مقاله

انگاری قلب و نفس مطرح شده که نقد آن در این مجال مطلوب شده است شبهاتی پیرامون یگانه

توسط عارفان پیش از  هرچندناطقه انگاری قلب در عرفان با نفساست. در این مقاله یکسان

انگاری توسط شارحان عربی پذیرفته شده است؛ اما انتقاد نگارنده مقاله بر پذیرش این یکسانابن

ای نو به عربی با ایدهچراکه وی معتقد است ابن (244 :1396ی و دیگران، ابندرسیک)عربی است ابن

ناطقه فیلسوف یکی دانسته فستبیین حقیقت قلب انسان پرداخته و قلب از منظر وی نباید با ن

 .(248-247)همان: شود 

به معرفت  دستیابی»عربی از جمله های متعددی از ابننویسنده در مقاله فوق با نقل قول

« نظر قرار دارد محال است و سیطره فکر که تحت یو دانش ینظر تیطت عقالنساحق به و

 تیو عقالنعلمِ مبتنی بر فکر و نظر که به چارچوب قواعد منطقی »و  (489 :3جتا: عربی، بی)ابن

که در  یفردی و هست قتیحق مثابهبهدا خ انیاست که م یحجاب نیتربزرگ ،محدود است ینظر

درجات  نیعلم اهل اهلل که در باالتر»و همچنین  (140)همان:  «ردیگیمقرار  شناخت آن است صدد

ما موجود ککه در آثار ح یمحدود یهابیو تبو هایبندفصل طرهیدر س اساساً دارد  معرفت قرار

ضمن نکوهش عقل  (201-200)همان: « و میزان قوانین منطقی بر آن سلطه ندارد گنجدیاست نم

انگاری راضی نبوده بلکه بر این به این یکسان و عقالنیت در ادراک واقع معتقد است ابن عربی ابداً 
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واهان ورود به حضرت حقیقت و معرفت به خداست باید عقالنیت نظری را باور است که هر که خ

 .(249: 1396ی و دیگران، ابندرسیک)ترک کند 

عربی دخل و تصرف کرده و از های خود از ابنبر اینکه در نقل قول نویسنده در مقاله فوق، مضافاً

طریق ترجمه تحلیلی، قرائت و برداشت خود را به متن تحمیل کرده است، با خلط بین معنای عقل 

است با عقل به معنای قوه فکر و اندیشه  کلّی موجودی مجرد که حامل کماالت و معانی مثابهبهفلسفی 

ناطقه، در مورد و فارغ از چگونگی ارتباط عقل با نفس و عقالنیت نظری، دچار خبط بزرگی شده است

 ناطقه به قضاوت نشسته و انتقاد خود را سرو سامان داده است.انگاری قلب با نفسیکسان

همانی قلب در مورد انتقاد مذکور توجه به این مطلب ضروری است که وقتی از مساوات و این

مستفاد، در این ناطقه با عقلغ از تفاوت بین نفسشود فارمستفاد صحبت میناطقه یا عقلبا نفس

مراد از عقل، صرف قوه فکر و نظر و درک مفاهیم و تصورات و تصدیقات ذهنی  ابداًانگاری، یکسان

انگاری که عارفان بر آن توکید دارند، مراد از عقل انسانی، و مانند آن نیست! بلکه در این یکسان

و جوهر یا جواهر نورانی مجرد بسیطی است که هیچ تعلقی به انسانی با عالم عقول اتحاد نفس

بعضی از معاصرین اشتراک عقل به معنای  (354 :2ج :1386یی، طباطبا) فعالًو نه  ذاتاًماده ندارد، نه 

)مصباح اند یک اشتراک لفظی دانسته صرفاًمدرک مفاهیم کلی را  قوةمذکور با عقل به معنای 

 .(97: 1373شیروانی، ؛ 164: 2ج ،1370یزدی، 

ادراک حصولی  ندیفرا انتقادی مذکور بین معنای تعقل و اندیشیدن که مقالةدر واقع نگارنده 

عنوان جوهر نورانی که از تجرد تام اشیاء است با تعقل به معنای مواجهه نفس انسان با عقل به

 ط کرده است. برخوردار است و واجد کماالت اشیاء و مرکز و مظهر تجلیات الهی است خل

اعلی  مبدأتوضیح بیشتر اینکه فالسفه اسالمی برای آفرینش یا صدور کماالت و کثرات از 

هایی شدند که صدور کثرت از وحدت را توجیه و مبتنی بر قاعده الواحد، معتقد به وجود واسطه

ن طولی و عرضی هستند، تحت عناوینی چو مراتبسلسلهکه دارای  هاواسطهتبیین کند. این 

مفارقات  ،(504: 1383)شهرزوری،  النوعربارباب االصنام یا ، (198: 2007سینا، )ابنفیض الهی  واسطة

: 1373)سهروردی، قواهر اعلون و قواهر ادنون  ،(394: 1372)شهرزوری، انوار قاهره  ،(473)همان: عقلی 

، سیناابن)و تبیین قرار گرفته است  و ... موردبحث (93: 2ج: 1373)سهروردی، ، مّثل افالطونی (144

 .(210: 3ج ،1375ی، طوس یرنصخواجه؛ 114 :1375
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موجودات امکانی است.  نیترکاملترین و قرار دارد که بسیط عقل اولعقول،  سلسلةدر رأس 

معقوالت  خزانةصور عقلی به انسان و  افاضه کنندةفعال قرار دارد که سوی دیگر این سلسله، عقل

 یرنصخواجه؛ 57 :1400 سینا،)ابنوی، دانسته شده و برای اثبات آن نیز وجوه مختلفی ذکر شده است 

. عقل فعال، واجد جمیع کماالت الهی به نحو اجمالی در عین کشف (211- 210: 3ج ،1375 ی،طوس

: 1363، و؛ هم120 ،1375 ،سیناابنرک: )دهد تفصیلی بوده و باالتر از عالم خلق، عالم امر را شکل می

80). 

عقل در اصطالح خاص فالسفه از چنان منزلتی برخوردار است که شیخ اشراق در توصیف 

بهره برده و در اشاره به راز استطاعت و توانمندی اولیاء و « عقلیاتصالی»حقیقت وحی، از تعبیر 

مة کن الحيتدو يقدروا عل يو االتّصال العقل يبقوّة الوح»انبیای عظام، در تدوین حکمت نوشته است: 

 .(30: 2ج ،1375)سهروردی، « و اّهار الفلسفة

بر اساس حکمت متعالیه در پی عالم عقل یا عقول، عالم مثال و در پی آن عالم ماده قرار 

ادراک انسانی بر اساس . (1208: 4، ج1386)طباطبایی، های خاص خود را دارد هر عالم، ویژگی د ودار

با همین عوالم  در واقع، مواجهه انسان (935: 4ج: 1386)طباطبائی،  «اتحاد عالم و معلوم» قاعدة

انسانی انسانی با عالم ماده، تخیل، مواجهه نفسپایه، احساس، مواجهه نفس نیبر اگانه است. سه

پس  (932-926: 4ج ،1386)طباطبایی، ا عالم عقول است انسانی ببا عالم مثال و تعقل، مواجهه نفس

گانه بوده و در تمام مراتب )عقلی، خیالی و مادی( حضور دارد و عاقله انسانی جامع عوالم سهنفس

ناطقه واجد بعد عقالنی جهت تمییز با نفوس دیگر است نه اینکه نفس صرفاً یا ناطقه نامیدن آن 

ا عالم عقول، حسب انسانی بو فاقد بعد خیال و حس است. از منظر فلسفی، در اثر مواجهه نفس

هیوالنی یا شود که اولین مرتبه را عقلمراتب و مراحل ظهور و پیدایش، چهار مرتبه حاصل می

و  یگذارناممستفاد بالفعل و در نهایت عقلبالملکة، عقلها را به ترتیب عقلبالقوة و بعدیعقل

 .(969: 4ج، 1386)طباطبائی،  اندتبیین کرده

فعال رتبه از ادراک انسان است که در اثر مواجهه و اتصال به عقلمستفاد باالترین معقل

هرچه این مواجه و اتصال شدیدتر باشد، ادراک ، (462: 3ج: 1981)صدرالمتولهین، شود حاصل می

 تر خواهد بود؛ این اتصال تا آنجا ادامه دارد که انسان با آن حقیقت متحدو روشن ترکاملانسان 
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تعالی عینی شده بلکه واجد کماالت اسمایی و صفاتی حقعقلی مطابق با عالمشده و تبدیل به عالم

 فرماید:می باره نیادر  زادهحسن عالمةگردد. فیلسوف و عارف معاصر جناب می

 ثم انّ العبد یبلغ فی السیر الی اهلل تعالی و فی اهلل مرتبة یقدر فیها علی أفعال و آثار فوق العادة

بالفعل بل عقالً مستفاداً مشابهاً للعقل  البشریة و لیس هو إال محلّ مشیة اهلل و إرادة اهلل و یصیر عقالً

الفعّال متّصفاً بأسماء اهلل العظمی و صفاته العلیاء بل یصیر أسمائه العظمی و عقالً بسیطاً و متحدًا 

 .(126 :1404 ،یزاده آملحسن) اهلل تعالیبالعقل الفعّال، و له حینئذ سلطنة کبری و سطوة علیاء بإذن 

فعال انسانی با عقلنفس تشابهی مواجهةمستفاد حاصل زاده، عقلعالمه حسن گفتةاساس  بر

، را عقل بسیط مواجههفعال است که ایشان حاصل آن اتحادی با عقل مواجهةاست و باالتر از آن 

فعال متحد دانسته و تصریح کرده است انسان در این مقام یعنی نائل شدن به عقل بسیط با عقل

 کند. أسمایی عینیت پیدا میو کماالت یاله یاسمااین رو با شده و از

مستفاد یا اعمال اوست را با عقل مبدأوقتی عارف یا فیلسوفی، قلب انسان که مرکز ادراک و 

داند چنین عقلی با توصیفاتی که گذشت را در نظر گرفته، نه عقل به معنای قه یکسان میناطنفس

)طباطبایی، این هم از مراتب بسیار ضعیف همان حقیقت است  هرچندقوه مدرک مفاهیم کلی، 

انگاری قلب با قیصری در یگانه رونیازاطلبد. که تبیین آن مقالی مستقل می (932: 4ج: 1386

بالنفس  يسميو ما »نویسد: ناطقه شهود عینی و نه درک مفهومی و حصولی را بیان کرده مینفس

 ،یصریق) «ایانیاها شهوداً عيشاهدة إ يها مفصلة، و هیات فیلکانت الکبالقلب، إذا  يسميالمجردة الناطقة عندهم 

1375: 764) . 

مستقل به تبیین چیستی  طوربهرسد، این است که چرا ایشان ذهن میسؤالی که در این بین به 

 اند؟ناطقه مدد جستهانگاری آن با نفسقلب نپرداخته و بیش از آن، برای معرفی قلب، از یکسان

تر تا قبل از شارحان عربی بلکه دقیقپاسخ این است که علم عرفان نظری تا قبل از ابن

نگرفته و از انسجام الزم برخوردار  سروسامانقیصری و قونوی،  ژهیوبهعربی، همچون کاشانی، ابن

دوران ترقی و شکوفایی خود  سرعتبهاسالمی  فلسفةنبوده است؛ این در حالی است که حکمت و 

آن هم  که را طی کرده بود و تنها یک گام تا رسیدن به دوران تکامل و اقتدار خود فاصله داشت

یموده شد. از سوی دیگر عرفان نظری که در اصطالحات و واژگان بعدها توسط صدرالمتولهین پ

تحت توثیر قرآن و شریعت بود، برای ارائه گفتمان خود باید از ظرفیت و غنای  شدتبهخود 
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کرد تا از این طریق هم مقاصد خود را بیان کند و هم موجود در گفتمان اهل حکمت استفاده می

 مندان را فراهم سازد.زمینه تبادل اندیشه با سایر اندیش

اهل عرفان نظری هنگام تبیین حقایق عرفانی، ضمن استفاده از اصطالحات و ادبیات  رونیازا

مخصوص خود که برگرفته از قرآن و زبان دینی بود، از مباحث و گفتمان فلسفی موجود نیز کمال 

دانست، برای خود را متناظر با حقایق فلسفی می موردنظربرد و آنجا که حقایق عرفانی بهره را می

کرد. این روش، بهترین شیوه برای تولید و ارائه همانی استفاده میاین وةیشتبیین مقاصد خود از 

یک دانش نوپا با ادبیات بومی بود؛ چراکه ضمن استفاده از واژگان و اصطالحات اختصاصی خود 

آن سود  یبهاگرانآنها از غنای دانش موجود و میراث  که برگرفته از زبان دینی بود، در تبیین

 برد.می

خواستند مرکز و کانون حیات انسان را توضیح دهند، از اصطالح رو اهل عرفان وقتی میایناز 

شناختی و حقیقت معناشناختی آن مراتب هستی خواستندیمقرآنی قلب بهره جسته و آنگاه که 

قه در میراث فالسفه اشاره کرده و از طریق آن به تبیین مراد ناطرا تبیین کنند به حقیقت نفس

 پرداختند.خود می

کرد که مراد این نیست که گفته شود عرفان نظری چیزی بر حقایق  خاطرنشانباید 

واژگان و اصطالحات ختی نیفزوده و تنها به تغییر شناشناختی و جهانخداشناختی، انسان

 یک دانش مثابهبهاسالمی مقصود این است که بگوییم عرفانپرداخته، هرگز چنین نیست! بلکه 

نظری در مرحله اثبات و عرضه و نه در مرحله ثبوت، از موجودیت و تطورات و رشد و بالندگی 

تبیین  بهنگامویژه حکمت و فلسفه اسالمی کمال بهره را برده و های مرتبط موجود، بهدانش

 سته است.همانی مدد جعرفانی از شیوه این حقایق

افعال در انسان است  مبدأبر اساس شیوه فوق، وقتی عارف با حقیقتی که مرکز ادراک و 

شود درمیابد که این حقیقت انسانی همان است که در قاموس دینی با واژه قلب مطرح مواجه می

شده است و از طرفی درمیابد که این حقیقت متناظر با آن چیزی است که در حکمت و فلسفه 

ناطقه تشریح شده است؛ البته ممکن است عارفی به دلیل دریافت متفاوت فلسفی وان نفسبا عن

مستفاد بداند؛ اما مهم قلب را همان عقل خود، حقیقت فلسفی دیگری را متناظر قلب بداند و مثالً 

این است که عارف برای پوشش مقصد نهایی خود به هنگام نظیریابی، ممکن است از قیود و 
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قلب را همان  خواستیماستفاده کند. برای نمونه گذشت که وقتی قیصری شروطی نیز 

 استفاده کرد.« اذا کانت مشاهدة للمعاني الکلیة و الجزئیة»مستفاد در فلسفه معرفی کند از شرط عقل

مستفاد در فلسفه، محل ادراک صور کلی اگر کسی به قیصری اشکال کند که عقل اساسنیبرا

محل ادراک معانی کلی و جزئی است، خطاست؛ پاسخ این است  که انگاری آن با قلباست و یکسان

مستفاد را مشروط بر اینکه حامل معانی جزئیه نیز باشد، متناظر با قلب دانسته، که قیصری عقل

واجد چنین ویژگی باشد، فهو المطلوب. اما اگر از منظر  ذاتاًفلسفی، عقل مستفاد  حال اگر از منظر

محل ادراک معانی کلی باشد، در این  صرفاً حامل چنین امتیازی نباشد و  واقعاًمستفاد فلسفی، عقل

مستفاد از منظر فلسفی و اشراب یک گیری از مفهوم عقلصورت قیصری موفق شده است با بهره

 آن، به مقصود خود در تبیین یک حقیقت انسانی اما از منظری عرفانی بپردازد. ویژگی به

ده از پس از روش شدن روش اهل معرفت در تبیین مقاصد عرفانی خود در ضمن استفا

که اتخاذ چنین روشی از سمت اهل عرفان  الزم است تذکر این نکتهمیراث اهل حکمت و فلسفه، 

استقالل علم عرفان نیست بلکه به معنای استفاده اهل معرفت از به معنای وابستگی و عدم  ابداً

 علوم، برای تبیین مقاصد خود است. ظرفیت موجود و پیشرفت فعلی

 گیری:نتیجه 

تمام کماالت انسانی یا  و ظرف تحقق عینی و شهودی مرکز ادراک در عرفان اسالمی قلب انسان

ب در گفتمان عارفان به معنای حقیقت حیثیت جمعی جسم و روح است و برزخیت و وسطیت قل

میانی بودن نیست بلکه قلب، حقیقتی جامع و شامل است که مرکز ادراکی و اقدامی انسان یا 

ناطقه نیز گرچه در قرائت مشایی سیستم یکپارچه تحقق اراده انسانی از آغاز تا انجام است. نفس

ندارد اما در حکمت متعالیه، جامع عوالم بعد عقالنی انسان را پوشش داده و جامعیت قلب را  صرفاً

فان در علم عر هرچنداین حقیقت انسانی  گانه )عقل، خیال و ماده( و قابل انطباق بر قلب است.سه

ه است. واژه شد ناطقه مطرحسفه و کالم اسالمی با اصطالح نفساما در فل با اصطالح قلب شناخته

 ،در اشاره به عقالنیت انسان و مراتب عقل او ناطقهیا نفس عاقلهعاقله یا ناطقه در اصطالح نفس

درک حصولی صور و قضایا  ندیفرا کردنیطبه معنای مدرک مفاهیم کلی از طریق تعقل و  صرفاً

و مفارقات، بعد از داشتن استعداد  نیست، بلکه اشاره به استعداد باالی انسان در اتحاد با عالم عقول
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گرفته امری برای انتساب به قلب از طرفی در مطالعه صورت دارد.را  اتحاد با عوالم خیال و حس

انگاری قلب در عرفان با یگانه رونیازاناطقه نسبت داد. عرفانی یافت نشد که نتوان به نفس

ناطقه در حکمت اسالمی امری موجه است. اندماج تمام قوای ادراکی و اقدامی انسان در یک نفس

شناختی است: کنترل سیستم ساز پرسش مهم دیگری در علومنهسیستم یکپارچه بنام قلب زمی

 مرکز تحقق اراده از آغاز تا انجام چگونه ممکن است؟  مثابهبهقلب 

 منابع

 کریم قرآن. 

 یمطالعات اسالم مؤسسه :تهران ،ینرانو هللاعبد مهتماا به، المبدأ و المعاد ،(1363) سیناابن. 

 قم: نشر البالغة ،هاتیاالشارات و التنب ،(1375) اااااااا. 

 قم: بیدار ،نایسرسائل ابن(، 1400) اااااااا. 

 تحقیق: فواد األهوانی، پاریس: دار بیبلیونرسالة احوال االنفس(، 2007) اااااااا ،. 

 ،قم: بیدار، الحکمفصوصشرح  (،1378علی ) ابن ترکه. 

 بیروت: دارالصادر ،المکیة فتوحاتالعربی، ابن. 

 هیدارالکتب العلم بیروت: م،ی، محقق: عاصم ابراهالحکمفصوصشرح  (،1425)ی، عبدالرحمن جام. 

 بوستان کتابقم:  ،یانی: آشتحی، تصحالحکمفصوصشرح  ،(1423) یجند. 

 مولیتهران ،یهرو لیما بی: نجقیو تعل حی، تصحتفحة الروح و تحفة الفتوح ،(1362) اااااااا :. 

 انتشارات حکمتقم: ، به معقولاتحاد عاقل  (،1404حسن ) ،یزاده آملحسن. 

 یالتراث العرب اءی: دار احروتیب ،انیر روح البیتفس(، 1405)بن مصطفی اسماعیل  ،یحق. 

 بیروت: دارالقلم.مفردات الفاظ القرآن(، 1412، حسین )یراغب اصفهان ، 

 کتاببوستان قم:  ،نیتا صدرالمتوله نیاز فلوط یوجود تیو فاعل ضیف ،(1381) دیسع ان،یمیرح. 

 و  زیی، پا4: شماره حکمت عرفانی ،حقیقت قلب در عرفان اسالمی حسن؛ پارسانژاد، محسن؛ ،رمضانی

 .1391زمستان 

 مؤسسه تهران: گران،یکربن و د ی: هانرقی، تحقاشراق خیمجموعه مصنفات ش ،(1375ی )سهرورد 

 .یفرهنگ قاتیمطالعات و تحق

 یقات فرهنگیمطالعات و تحق مؤسسهتهران: ، مة االشراقکح ،(1373) یسهرورد. 
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 اء یبیروت: دار اح ،االربعة ةیالعقل االسفار یف ةیالمتعال مةکالح علی تعلیقة (،1981) ی، مالهادیسبزوار

 .التراث

 تهرانتحقیق: حبیبی، تهران: دانشگاه ،شرح األسماء الحسنی(، 1372) اااااااا.  

 قم:  ،یزیتبر ی: موسوقی، تحقعةیقة و أسرار الشریأطوار الطرقة و یأنوار الحق ،(1382ی )آمل دریح دیس

 .نور ینور عل

 و انتشاراتسازمان چاپ تهران:  ،یزیتبر ی: موسوقی، تحقاالعظم طیالمح ریتفس ،(1422) اااااااا 

 .یوزارت ارشاد اسالم

 قم: دفتر تبلیغات اسالمی ،یشرح مصطلحات فلسف ،(1373ی )عل ،یروانیش. 

 ( 1383شهرزوری ،)رانیمت و فلسفه اکح مؤسسهتهران:  ،ةیق الربانیعلوم الحقا یة فیرسائل الشجرة االله. 

 یقات فرهنگیمطالعات و تحق مؤسسهتهران: ، مة االشراقکشرح ح ،(1372ی )شهرزور. 

 یقم: انتشارات اسالم ،هیالفقحضرهیمن ال(، 1413) هیبابو بنیبن علمحمد صدوق،خیش. 

 مطالعات و  مؤسسهتهران:  ،ی: محمد خواجوقیتحق ،الغیبیحمفات(، 1363محمد ) ،ینصدرالمتوله

 .یفرهنگ قاتیتحق

 بیروت: دار إحیاء التراثة االربعةیاالسفار العقل یة فیمة المتعالکالح(، 1981) اااااااا ،. 

 الجامعی للنشر، مشهد: المرکز الشواهد الربوبیة فی المناهم السلوکیة(، 1360) اااااااا. 

 ینیامام خم یو پژوهش یآموزش مؤسسهقم: ، الحکمة ةینها (،1386حسین )محمد ،ییطباطبا. 

 قم: اسماعیلیانالمیزان فی تفسیر القرآن(، 1371) اااااااا ،. 

 قم: نشرالبالغة ،ماتکهات مع المحایشرح االشارات و التنب ،(1375) یرنصخواجهسی، طو. 

 رساله(، تحقیق: عبداهلل نورانی، تهران: پژوهشگاه  20) المسائل النصیریة أجوبة ،(1383) اااااااا

 .یانسانعلوم

 ( 1385کاشانی، عبدالرزاق)، داریو انتشارات ب قیتحققم: ، نیشرح منازل السائر. 

 ابراهیم، بیروت: دارالکتب العلمیة، تحقیق: عاصماصطالحات الصوفیة(، 1426) اااااااا. 

 دارالفکربیروت: ، یمجموعة رسائل اإلمام الغزال ،(1416) ابوحامد ،یغزال. 

 ( 1405فارابی ،)دوم اپ، چالزهرا، تهران: الجمع بین رأی الحکیمین. 

 بیروت: دارالمناهل ،ةیاالعمال الفلسف ،(1413) اااااااا. 

 هیتب العلمکدار البیروت: ن المعقول و المشهود، یمصباح األنس ب ،(2010) اااااااا. 

 ( 1406فخر رازی ،)نا.بی ، تحقیق: معصومی، تهران:کتاب النفس و الروح و شرح قواهما 
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 نا.بی: تهران ،یانی: آشتقی، تحقالحکمفصوصشرح  ،(1375ی، داود )صریق 

 یپژوهش مؤسسهتهران:  ،یانی: آشتقیو تحق یاقمشه ی، با حواشیصریرسائل ق، (1381) اااااااا 

 .رانیمت و فلسفه اکح

 بیروت: ،یدیالمز دی: احمد فرقی، تحقیبرکة ابن الفارض الیتائ یعل یصریشرح الق، (1425) اااااااا 

 .هیدار الکتب العلم

 شناخت:  ،یعربقلب به عقل در شارحان ابن ریتفس یانتقاد یابیارزحکمت، نصراهلل؛  ؛یعل ،یابندرسیک

 .1396و زمستان  زییپا ،77شماره 

  قم: سازمان تبلیغات اسالمی ،آموزش فلسفه (،1370تقی )محمد ،یزدیمصباح. 

 ةیتب العلمک: دار الروتی، بمیرکلمات القرآن الک یق فیالتحق(، 1430) ، حسنیمصطفو. 

 تهران: کتابخانه خورشید ،ین عربیالد ییشرح مناقب مح (،1322صالح ) ،یخلخال یموسو. 

 قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینیعرفان نظریمبانی و اصول (، 1392یداهلل ) پناه،یزدان ،.  


