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  زا   ها استنباط و    ها ل ی تحل   دانست.   ه ی قرائت متأّخر مالصدرا از حکمت متعال   ل تکمی   و   تداوم   را 

  اند عبارت کرده که   ت ی هدا  فلسفی   اصل   پنج   به   را   نگارندگان  زاده، معرفت نفس عالمه حسن 

، اّتحاد  ادراکات   ی انشا   ، ی الّسوس بودن نفس، حرکت حبّ   یة وجود، روحان   ی از وحدت شخص 

  ی مبتن   ت ی اصول و روا   ن ی . مجموعه ا شوند ی م   ن ی ش ی اصول پ   ن ی جانش   ب ی به ترت   که   ی اندکاک 

کاماًل متفاوت است.    ی اشتداد   ر ی که با تصو   رساند ی م   ی از نفس انسان   ی ر ی و بر آنها، ما را به تص 

  ی فلسف   ی مبان   ن یی مقاله در مقام تب   ن ی است. ا   ر ی تصو   ن ی ا   ن تبیی   دار انکشاف« عهده   ه ی »نظر 

  ای ه ی نظر   عنوان به   ه، ی نظر   ن ی ا   ی اصل   ی مّدعا و محتوا   ی ر ی گ ی و پ   شود ی انکشاف ارائه م   ه ی نظر 

موکول    ی بعد   های نفس در آن را به پژوهش   ی وجود   های مؤّلفه و    ، ی فلسف   شناسی در انسان 

 . د کن ی م 

 ی آمل   زادۀ وجود، عالمه حسن   ی معرفت نفس، وحدت شخص   ه، ی انکشاف، حکمت متعال  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

شود که  بعد از ظهور حکمت متعالیه مالصدرا در سیر فلسفه اسالمی، عموماً چنین پنداشته می

های فلسفی وی مواجه شد. امروز اگر قرار است نظریهجریان فلسفه اسالمی با نوعی توقّف در  

های مالصدرا در زمینه  یهادگاهید پژوهشی در فلسفه اسالمی صورت گیرد، غالباً، در قالب بسط  

شود، و  جدید همچون »سیاست«، »تربیت«، »هنر« و دیگر بسترهای عملی نظیر آن انجام می

تحلیلمی  یسختبه مقام  پژوهشگران در  نقّادانۀ    بینیم که  یا  نظری مالصدرا    یهادگاهیددقیق 

مالصدرا در موضوعاتی چون »حرکت جوهری«،   یهادگاهید، در مواجهه با  مثالعنوان بهبرآیند.  

که مالصدرا  دارد  وجود  برداشتی  چنین  عموماً   ... و  نفس«  »بساطت  معقول«،  و  عاقل  »اتّحاد 

اری که باید صورت گیرد این است که آنچه  »سخن آخر« را در هر یک از این موارد زده است، و ک

-های مختلف عملی تسرّی داده شود. یکی از مواجههاو در بستری نظری فراهم آورده، به ساحت

اندیشه با  متفاوت  حسنهای  عالمه  معاصر،  عارف  و  حکیم  آثار  در  را  مالصدرا  آملی  های  زاده 

را مرتبۀ نازلۀ عرفان و شرح و تحلیل    زاده، حکمت متعالیه مالصدراکنیم. عالمه حسنمشاهده می

معتقد است که مالصدرا اصول حکمت متعالیه    رونیازاداند؛  های عرفانی میبرهانیِ اصول و آموزه

را   آنها  از عرفان گرفته و  از (11:  1363زاده،  )حسنبرهانی درآورده است    صورتبه را  این تحلیل   .

گیرد که فلسفه، عرفان و قرآن را در یک  رت میای کلّی صوحکمت متعالیه، در راستای اندیشه
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تلقّی  که    دهدسیر طولی قرار می نازلۀ قرآن  عرفان مرتبۀ  نازلۀ عرفان، و  در آن، فلسفه مرتبۀ 

متعالیه  (23-16:  1375)همو،  گردد  می حکمت  از  آن  اساس  بر  که  تحلیلی  و  کلّی  اندیشه  این   .

یگری را در پرداختن به حکمت متعالیه پیگیر  زاده طرح د، سبب شده تا عالمه حسنگرفتهصورت 

رساند. این بستر باشد و آن تداوم حکمت متعالیه در بستری است که تأثّر از عرفان را به اوج می

 شماریم. آنها را در زیر برمی نیترمهمهایی است که که »معرفت نفس« نام دارد، دارای ویژگی 

در یک ساحت عملی نیست، بلکه اگر   ییصدرا   شه ی اندزاده، »بسط«  معرفت نفس عالمه حسن 

اش است. »تداوم« حکمت متعالیه در بستر اصلی   م یی بگوبخواهیم عبارت مناسبی به کار ببریم، باید  

»جهان  »خداشناسی«،  »معرفت »وجودشناسی«،  »نفس شناسی«،  و  بخش شناسی«  های شناسی« 

ها در یک بستر زاده همۀ این بخش ّما در منظر عالمه حسن اصلی حکمت متعالیۀ مالصدرا هستند، ا 

که در عرفان چنین است. این دیدگاه،   طور همان شود، درست  شناسانه مطرح می شناسانه و خود انسان 

کند. شناسی معرفی میمتفاوت از دیدگاهی است که بستر اصلی حکمت متعالیۀ مالصدرا را وجود 

-و عنصر کلیدی این دستگاه فلسفی است. عمدۀ تحلیل  صدراییواژۀ فلسفه  کلید   ن ی تر مهم »وجود«  

و   اساس »اصالت وجود« است  بر  از مسائل مختلف،   ی درست به برخی    همچنان که های مالصدرا 

. اّما اگر توّجه  ( 65- 55:  1396)صلواتی،  اند، فلسفه مالصدرا یک شبکۀ معرفتی وجودی است  متذّکر شده 

 نوا هم اند، و  مان برداشتی از فلسفه قائل است که حکمای پیشین او قائل بوده کنیم که مالصدرا به ه 

داند که انسان را به عالمی مضاهی عالم عینی تبدیل با آنان، فلسفه را صیرورت عقالنی انسان می 

، آنگاه بحث او از وجود را هم در سیاق انسان و حضور او در هستی (20:  1ج  ،1410،  الشیرازی ) کند می

و خواهیم کرد. بر پایه چنین تحلیلی است که برخی معتقدند فلسفه حکمای اسالمی، همچون جستج 

شناسی و جستجوی جایگاه وجودی سینا و مالصدرا، چرخشی از وجودشناسی به انسان فارابی و ابن 

 . (538:  1389)حکمت،  ای برای سعادت انسان است  رابطۀ او با خدا، و تمهید زمینه   داکردن ی پ انسان، و  

ای واحد در بستری در چنین نگرشی، تمام سیر فلسفه و عرفان در سّنت اسالمی، تداوم اندیشه 

زاده این سیر همچنان در بستر اصلی خود در های عالمه حسن . در اندیشه ( 539)همان: یکسان است 

را همان یاندیشه حکما   دهندۀادامه زاده  ، عالمه حسن ث ی ح ن ی ازا جریان است.   ی است که فلسفه 

دهد پیگیری فلسفه در و کاری که وی انجام می  (598:  1392زاده،  )حسن اند  دانسته معرفت نفس می 

   اش است. بستر اصلی 
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  مسئلهبیان 

های مالصدرا از نفس، در حکمت متعالیه، در دو سطح متفاوت و بر اساس دو مبنای مختلف  تحلیل

.  (1993)خادمی و حسینی،  است    گرفتهانجام»وحدت تشکیکی وجود«، و »وحدت شخصیّۀ وجود«  

گردد. نظام مشکّک وجود، انسانی را به  با هر یک از این مبانی تصویری خاصّ از انسان ارائه می 

کشد که در یک سیر استکمالی وجودی، حرکتی جوهری را از مرحلۀ حدوث جسمانی تصویر می

علم و ملکات عمل در متن ذات خود، نشئات و عوالم طولی متوالی را در   یانشاآغاز کرده، و با  

کند. این تصویر، دارای دو گونه نارسائی است. نارسائی اوّل به اشکاالت فلسفی  قوس صعود طی می

مبانی این تصویر است. تشکیک مراتب وجود، با اصل مساوقت وجود با   ریگبانیگرگردد که برمی

کماالت آن ناسازگاری دارد. وجود با کماالت خویش، تساوق عینی و نفس األمری دارد. وجود در  

هر موطنی که باشد، جمیع کماالت خویش را به همراه خود دارد و تشکیک در مراتب وجود، این  

ای دیگر، معنایی جز  د، زیرا شدت وجود در یک مرتبه و ضعف آن در مرتبهکن اصل را نقض می

)همان:  ای دیگر، فاقد آن کماالت است  از وجود دارای برخی کماالت و مرتبه  یامرتبهاین ندارد که  

گردد، زیرا  . چنین اشکالی متوجّه تکامل وجودی نفس با حرکت جوهری استکمالی نیز می(59

نیز با اصل مساوقت مذکور ناسازگار است، ثانیاً این تکامل بر اساس انشاء صور  اوّالً چنین تکاملی

گردد که به معنای آن است که معطی  کمالیه نفس در خود و اضافۀ اشراقیه آنها بدان مطرح می 

-نارسائی دوّم به اشکاالت غیرفلسفی برمی   .( 60)همان:  و موجود شیء، در ابتدا فاقد آن بوده است  

ای بسیار در مواجهه با این تصویر وجود دارد. این تصویر، بین انسان و کماالت او فاصلهردد که  گ

انگیزگی انسان و ناامیدی او در سیر مسیر کمال باشد.  تواند عامل بیاندازد و همین امر میمی

و نحن أقرب  های قرآنی، خدا به انسان بسیار نزدیک است »این در حالی است که بر اساس آموزه

ای میان او و خدا وجود ندارد. تصویر . در واقع، بر مبنای این آیه فاصله(16)ق:  «  لیه من حبل الوریدا

نظریهکه    دوّم است،  آن  متکفّل  انکشاف«  کمتر  »نظریۀ  که  است  و    موردتوجهای  گرفته  قرار 

از  های عظیمی در ساحتظرفیت های عملی، مانند مباحث تربیتی، دارد. این تصویر هیچ یک 

و    یهاینارسائ محکم  فلسفی  و  استداللی  بنیۀ  دارای  آنکه  بر  عالوه  و  ندارد  را  پیشین  تصویر 

 شناختی نیز مزایایی دارد که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد.  استواری است، به لحاظ انسان
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ظریه ن   یجا به ای دانست که  توان نظریه با عنایت به دو تصویر یاد شده، نظریه انکشاف را می

شود و مدعای اصلی آن این است که همۀ کماالت در سرّ نفس اشتداد )استکمال نفس( مطرح می

های گاهدهد، ظهور و بروز مکّونات باطنی نفس در ظهور حضور دارند و آنچه در استکمال نفس رخ می

دهد نیست که نفس این کماالت را کسب کند، بلکه آنچه روی می   گونهن ی ، ا گر ید عبارت به آن است.  

تر نظریه انکشاف موقوف به این است که دو های پیشین نفس بر اوست. بیان جزئی انکشاف دارائی 

که پس از   یا مقاله این دو بعد را در    ترق ی دق بعد حضوری و ظهوری نفس بیشتر شناخته شود. بیان  

اهد شد، خواهیم آورد. در آنجا اشاره خواهیم کرد که نفس دارای پنج این مقالۀ تمهیدی ارائه خو 

وجودی   ی ا مؤلفه از »سّر«، »قلب«، »روح«، »خیال« و »ذهن«. سّر،    اندعبارت وجودی است که    مؤلفه 

وجودی به »جدول وجودی«  مؤلفه زاده از این  سازد. عّلامه حسن است که بعد حضوری نفس را می

ای تواند ارتباط وجودی بالواسطه دلیل که هر نفسی از این مدخل و مجرا می کند، به این تعبیر می

 ییها مؤلفه روح و خیال و ذهن،    مؤلفۀ سه    .(55:  1389زاده،  )حسنبا متن الیتناهی حقّ برقرار کند  

های نفس هستند. ذهن، ظهورگاه  اصطالحبه دهند و  هستند که بعد ظهوری نفس را تشکیل می 

مفهوم   صورت به . ظهور ظلّی حقایق باطنی نفس در آن،  ( 44- 6:  1376)همو،  مرکز ظهور ظّلی است  

می می   جهتن ی ازا است،   شمار  به  مفهومی  معرفت  مرکز  را  ذهن  مرکز توان  روح،  و  خیال  رود. 

در خیال، مصوَّر    )شهودی( هستند و تفاوت آنها در این است که این ظهورها  یفرا مفهوم ظهورهای  

 . (337 - 246:  5، ج1373)همو، مثال ، بی (ی روح )عقل قدساند و در  و مثالی 

از   توانیمهستند،    متفاوت، سه ساحت ظهوری با مشخّصات  مؤلفهبا نظر به اینکه این سه  

وجودی است که نقش اصلی   یامؤلفه. در این میان، قلب  ادکردیهای نفس  آنها با عنوان »عالَم«

کند. قلب دروازۀ سرّ است، به این معنی که انکشاف حقایق باطنی نفس  ر انکشاف بازی میرا د

توان قلب  می  جهتنیازا،  (197:  1، ج1282)قیصری،  دهد  که در سرّ مستترند، با انفتاح قلب رخ می

وقوع  ها به  گاهرا دروازۀ سرّ انسانی نامید. پس از چنین انکشافی است که جریان ظهور در ظهور

 کند.  پیوندد و آنچه را که نفس در آغاز به اجمال و مکتوم در خود داشت، برای او ظهور پیدا می می

که به تحلیل    اندافتهیهای اخیر در حکمت متعالیه، دو پژوهش را  نگارندگان در پژوهش 

اشراف استاد  هر دو با راهنمائی و  که    پردازند. این دو پژوهش دیدگاه دوّم مالصدرا دربارۀ نفس می

اند از دو منظر مختلف آن  فلسفه دانشگاه فردوسی، سید مرتضی حسینی شاهرودی، انجام گرفته
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اند. خادمی، بر اساس تفکیک دو مبنای ذکر شده، به نقد نگاه رایج به حکمت را بررسی کرده

انشائی و حرکت جوهر ادراکات  اصل  مانند  نفس،  آن در  کاربردی  اصول  از  برخی  و  ی  متعالیه 

داند که از متن اندیشه متأخّر مالصدرا  پرداخته و نظریه انکشاف را نظریه متهوّرانۀ مالصدرا می

. در پژوهش دیگر، مردیها با تمرکز بر دیدگاه مالصدرا (1393)خادمی و حسینی،  قابل استنباط است  

اظر با  در دو اصل »اتّحاد عاقل و معقول« و »بساطت نفس«، از نوعی بساطت ظلّی نفس در تن

می میان  به  سخن  وجود  مطلق  حقیقت  میبساطت  نتیجه  آن  از  و  اتّحاد  آورد   موردنظرگیرد 

مالصدرا بین نفس و مدرکات آن، در واقع اتّحاد نفس با شئون آن است و این خود نفس است که  

  .( 1396)مردیها، حسینی، کهنسال،  استمصداق واقعی علم و عالم و معلوم )یا عقل و عاقل و معقول( 

شود و با تأکید بر اینکه زاده پیگیری میهای عالمه حسندر مقاله حاضر، این مدّعاها در اندیشه

نظریه انکشاف نظریۀ مختار عالمه در معرفت نفس است، اصول بنیادین این نظریه بر اساس آراء  

 ئلهمسمشخّص،    صورتبههای این حکیم مورد تحقیق و تبیین قرار گرفته است. پس  و اندیشه

این پژوهش آن است که آنچه را که برخی تحت عنوان »نظریه انکشاف« در دیدگاه متأخّر مالصدرا  

و    مسئلهزاده در معرفت نفس پیگیر باشد. برای تحقیق این  اند، در آثار عالمه حسنمطرح نموده

 که نخست   حیتوض  نیبا ا  شده است،  استفاده   یاستنباط  -  یفیروش توصاز  انجام این پژوهش،  

فارغ است  شده  متعالیه،   جیرا  یهافرضشیپ از    تالش  حکمت  شود    مسئلهبه    در  و  نگریسته 

آگاه  گرفتهشکل  یدارهای پد در  آن  اساس    برسدثبت    به  دقتبه  ی،از  بر  سپس    یهاف یتوصو 

برایعرضه    یمتناسب  ریتفس  ،آمدهعملبه راستا،  این  در  لو  گردد.  استخراج  و  انسجام   ازمحفظ 

 گرفته شده است. بهره  "استنباط"از له ئمس

 نظریه انکشاف در حکمت متعالیه یی مبنااصول 

های اصلی مالصدرا این بود که مراحل تفّکر فلسفی را با مراحل سفرهای چهارگانۀ یکی از آموزه 

، 1410،  الشیرازی ) سلوکی تطبیق داد و بدین شکل فلسفه را به مثابه اسفار اربعۀ عقلی معرّفی کرد  

. آموزۀ فلسفه به مثابه سفر، در صرف تطبیق مراحل فکر فلسفی بر مراحل سلوک خالصه (13:  1ج 

ای اساسی در تفّکر مالصدراست که فلسفه اسالمی را از حاکمّیت تفّکر انتزاعی بلکه آموزه شود،  نمی 

. مسیری که در ( 49: 1396)صلواتی، کند  و مفهومی خارج کرده و مسیری جدید برای آن طّراحی می
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صدرا آورد. این آموزه، قبل از مال سیر مداوم خود، سر از آموزۀ »فلسفه به مثابه معرفت نفس« در می 

بین این   حدفاصل در اندیشۀ اولین حکمای مسلمان مانند کندی و فارابی وجود داشته است و در  

جّدی   صورت به کنند که این آموزه را  الّدین کاشانی ظهور میی چون افضل ی حکما و مّلاصدرا، حکما 

ای که دی . لیکن فلسفه پس از مالصدرا، به دلیل نگرش وجو ( 27- 22 : 1392)چیتیک، کنند  دنبال می

توان کند، به این نحو که فلسفه را می کند، ارتباطی جوهری با معرفت نفس پیدا میوی اختیار می

گنجد و روایت سفر انفسی فیلسوف در نظر گرفت. با این برداشت، فلسفه در چهارچوب مفهوم نمی 

ه حّظی از این کنند و آنک فیلسوفان حقیقی کسانی هستند که این سفر انفسِی وجودی را تجربه می 

سفر ندارد، سخن فالسفه را نخواهد فهمید. از این روست که مباحث مالصدرا دربارۀ »وجود« را 

)مالصدرا، های مفهومی فهمید و تأکید او بر اهمّیت »شهود وجود« از این باب است  توان با بحث نمی 

که  م ییبگو ن قرار دهیم، باید . اّما چنانچه نگرش وجودی مّلاصدرا را منظر نگاه خود به انسا ( 6:  1360

هر یک از افراد نوع   از سفر متفاوت است.   هاانسان در سفرند، با این تفاوت که حّظ    هاانسان همه  

کند و آن به آن، حرکت انسان، بدون استثنا، سفر وجودی خود را با حدوث جسمانی نفس آغاز می

های مختلف برساند. »قّوۀ محض« به فعلّیت خواهد او را از  کند که می وجودی اشتدادی را دنبال می 

یابند که از عالم ماّده پا فراتر نهاده و در همین دنیا، آخرت را در این سفر، این توفیق را می   هاانسان 

. چرا که از نظر مالصدرا، عالم خیال و عالم عقل که در سیر طولی، بعد از (33)همان:  تجربه کنند  

اند. الم تجّردی اخروی هستند که در متن و بطن دنیا قابل تجربه گیرند، عو عالم طبیعت قرار می 

بخش عظیمی از فلسفه مالصدرا، روایت همین سفر است. اّما باید توّجه کرد که سفر نفس انسانی 

شود و فلسفه نیز منحصر در این سفر که در واقع »سفر اّول« و »سفر از خلق به حّق« است، نمی 

 . اشد ب ی نم محدود به این روایت  

روایت اوّل مالصدرا از سفر نفس، روایت اشتداد وجودی نفس در مراتب وجود، و صیرورت 

کمال است. این روایت، متناسب با سفر اوّل انسان است و چند اصل  یسوبه جوهری آن از نقص 

: اصل تشکیک در مراتب وجود، اصل حدوث جسمانی نفس، اصل حرکت  اندآنفلسفی متکفّل  

راکات انشائی، و اصل اتّحاد عالم و معلوم. این روایت، روایت شایعی است که از جوهری، اصل اد

پندارند که حکمت متعالیه مالصدرا در  حکمت متعالیه مالصدرا وجود دارد و عموم چنین می

شود. امّا روایت دیگری نیز از حکمت متعالیه وجود دارد که مناسب و  همین اصول خالصه می
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نفس، یعنی »سفر از حقّ به خلق« است. این روایت کمتر شناخته شده    1  «مالزم با »سفر دوّم

است و مالصدرا آن را به صورتی مستور در »اسفار« و آثار دیگر نگاشته است. نگارندگان قصد  

طرح دقیق روایت مالصدرا از سفر دوّم نفس را ندارد، لیکن معتقدند آثار حکیم و عارف معاصر،  

لی، تداوم و مکمّل همین روایت است و خواهند کوشید اصول اساسی  زادۀ آمعالمه حسن حسن

شوند،  به ترتیب جایگزین اصول روایت اوّل میکه    این روایت را از این منظر معرّفی کنند. این اصول

بودن نفس، اصل حرکت حبّی،    روحانیّۀ السوساز: اصل وحدت شخصیّۀ وجود، اصل    اندعبارت

ادراکات از ذات نفس، و اصل اندکاک. با نظر به اینکه، نظریه انکشاف بر روایت دوّم    انشاءاصل  

 نظریه انکشاف در حکمت متعالیه معرّفی کنیم.   ییمبناتوانیم این اصول را اصول  استوار است، می

 اصل وحدت شخصی وجود. 1

در جهان   آنچههراز این منظر،   . در نگاه وحدت شخصی وجود، وجود مساوق وجوب است و واحد

از مراتب آن.هست تجلّی این وجود واحد است نه مرتبه ، آنچه در اصل وحدت  جهتنیازا  ای 

تشکیکی، تحت عنوان مراتب وجودی مطرح است، خالی از اشکال نیست و دیدگاه درست این  

است که مراتب را به ظهورات نسبت دهیم و نه متن خود وجود. از طرف دیگر، وجودِ واحد، صمد  

و جایی نیست که خالی از نور آن باشد و موطنی نیست که در تحت   پرکردهرا    جاهمهست، یعنی  ا

سلطه سلطان وجود احد و صمد قرار نگیرد. به بیان حکما، وجود آن حقیقت بسیطی است که در  

ط الحقیقه کلّ االشیاء«. امّا نکته دیگر این است یشود: »بسبساطت خود، همه اشیا را شامل می

اشیا با وجود صمدی بینونت وصفی دارند، نه بینونت عزلی. به این معنی که جدایی اشیا با  که  

جدایی اشیا از صفات کمالی وجود صمدی و جدایی وجود صمدی از صفات    حکمبه وجود صمدی،  

ناقص و امکانی و خلقی اشیا است، و چنین نیست که وجود صمدی منعزل از اشیا و مباین بالذات  

  کند یم زاده از این اصل به این صورت یاد  . عالمه حسن(452و    451:  1361  ،زادهحسن )شد  با آنها با

که وجود صمدی حقّ، حقیقت واحدۀ ذات مظاهر است، نه حقیقت واحدۀ ذات مراتب مشکّکه، 

 
بریم و از این قبال سفیر از حقّ به خلق به کار میعنوان سففر دوّم را ما در قیاس با سففر اوّل که سفیر از خلق به حقّ اسفت، در   .1

گوئیم و فقط دو جهت، سففر دوّم در اصفطالح ما با سففر سفوّم از اسففار اربعه مناسفبت دارد؛ لیکن چون ما از چهار سففر سفخن نمی

 سفر را مورد توجه داریم، نیازی به بحثی تطبیقی در این زمینه نیست.  
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. با طرح مراتب وجود، مقدمه  (453)همان:  در دیدگاه شیخ اشراق و صدرای متقدّم است    کهچنان 

شود،  ون شدّت و ضعف، تقدّم و تأخّر، علت و معلول در این مراتب هم فراهم میطرح مسائلی چ

لیکن پذیرفتن وحدت شخصیه وجود به این معناست که هیچ یک از این مسائل در وجود، من  

. چنانچه دوگانه قرب و بُعد هم در این منظر،  (45:  1، ج1382  ،ی)قیصر، مطرح نیست  هو، هوحیث  

 . (160: 1365زاده، )حسنندارد و یکی را قرب و بعد نبود«  جایی ندارد: »دو وجود

  ی تعالحقبیش نیست و آن وجود    مرتبهکیاز منظر وحدت شخصی وجود، وجود حقیقی  

سلطان وجود نزول اجالل فرمود، جمیع عساکر اسماء و صفاتش ملتزم رکاب او   هرکجا  ؛ لذااست

فناری    مصباح االنس . عالمه در تبیین این معنا عبارتی به این بیان از  (48:  1371زاده،  )حسنهستند  

 « ل انّ کلّ شیء فیه الوجود، ففیه الوجود مع لوازمه، فکلّ شیء فیه کلّ شیء، ظهره أثره أم  »  : آورد کهمی

. یعنی هر شیء واجد وجود است و چون وجود در موطن خود با لوازمش ( 214:  1365زاده،  )حسن 

یابد، پس هر شیء واجد همه اشیا است، چه اثر آنها در وی ظاهر شود و چه ظاهر حضور می

الوجود  »کند:  نقل می   الحکمفصوصنشود. عبارت مشابهی را عالمه از شرح قیصری بر   لوازم  ان 

اآلخر  موجودۀ فی  باطنۀ  و  البعض  فی  الوجود  ظاهرۀ  انّها  الّا  وجود،  له  ما  کلّ  هر  )همان(   1« فی  یعنی   ،

موجودی واجد لوازم وجود نیز هست، جز آنکه این لوازم در برخی از موجودات ظاهرند و در برخی  

راتب  توان شدّت و ضعف در مشود که چرا با این نگرش نمیدیگر، باطن. با این توصیف، روشن می

وجود را پذیرفت. هر موجودی، در بطن وجود خود، همه کماالت وجود را داراست و اگر تفاوتی  

. این اصل، مبنایی اساسی  ( 452:  1361زاده،  )حسن  در موجودات است، از حیث مظهریت آنهاست

  یی هایدارائکه جریان حیات انسانی را انکشاف کماالت و ظهور    ی اه ینظربرای نظریه انکشاف است.  

که زمینه   دهندیم است که در مکمن و موطن غیبی نفس حاضرند و تنها در صورتی خود را بروز  

 ظهور آنها فراهم شود.  

  

 
 .1086:  1382یصری،  اصل عبارت در این سند است: ق  .1
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 اصل روحانیّة السوس بودن نفس . 2

غاز خلقت ماّدی خود، دیدگاه مالصدرا در حدوث جسمانی نفس به معنای این است که نفس در آ

نیست،   -  اندپنداشته سینا می حکمای قبل از وی همچون ابن  که چنان   -  جوهری مفارق و روحانی

و چنان نیست که در آغاز تکّون نفس، شاهد حدوث عقل بسیطی همراه با بدن ماّدی باشیم، بلکه 

بالقّوه انسان است نفس در بدو حدوثش صورت و قّوۀ جسمانی است و همین قّوۀ جسمانی است که  

. لیکن اگر بخواهیم از منظر وحدت ( 86- 55الف:    1364زاده،  )حسن مراتب وجودی نفس است    نی تر نازل و  

شخصی وجود به موضوع نگاه کنیم، فهم شایع اصل حدوث جسمانی نفس چندان معتبر نخواهد 

 ؛ لذا شود بوده نادیده گرفته می بود، زیرا در قرائت رایج بعد ازلی نفس که مالصدرا کامالً بدان قائل  

زاده در بیان موضوع حدوث جسمانی نفس، بعد از طرح بحث در سطح متعارف، ما را عالمه حسن 

 شود. کشاند که در مباحث فلسفی رایج نادیده انگاشته می ای از بحث می به الیه 

ن«  ذیل دو »تبصره« در کتاب »سرح العیو  -مکمّل بحث عالمه در حدوث جسمانی نفس  

تحلیل فرازهایی از اسفار است که مالصدرا در آنها به تأویل نظریه    -  (301  -293:  1429زاده،  )حسن 

های  دهد که تأویلزاده نشان میپردازد. در این تحلیل، عالمه حسنافالطون دربارۀ قدم نفس می

کند  جمع میبین قول مالصدرا و عرفا چنین  و    مالصدرا از این نظریه، مأخوذ از اقوال عرفاست

اش ازلی و ابدی است و به اعتبار تعیّن  که نفس )بلکه تمام موجودات( به اعتبار حقیقت وجودی

است که    . از نظر علّامه، این دیدگاه شرح این بیان معصوم(296)همان:  اش، حادث است  خلقی

مُحدَث«  َعیانی  و  قدیم  »عین  1»کِنانی  به  قول  با  عرفا  را  موجودات  ازلیّت  توضیح  .  آنها  ثابتۀ« 

دهند، به این معنی که هر موجودی قبل از وجود عینی خارجی خود، وجودی علمی در موطن  می

گردد  غیبی وجود صمدی دارد که در قیاس با وجود عینی خارجی، از آن به عین ثابت اطالق می 

مادّی و    نشئۀه  اند، به این معنی ک. عرفا هم به حدوث زمانی انسان قائل(501:  1387زاده،  )حسن 

، زیرا ذات او من حیث اندقائلعنصری او مسبوق به عدم زمانی است، هم به حدوث ذاتی انسان  

 
ای در معرفت نفس بدان زاده جایگاه ویژه آمده است که عالمه حسن این بیان، در ضمن حدیثی چند سطری از امام صادق .1

از هزار و یک   98داند. این حدیث را عالمه در کلمۀ عربی را منطوی در آن میدهد و متن فصوص الحکم و فتوحات مکّیه ابنمی

(.  تمام این حدیث با موضفوع ما مرتبط اسفت، لیکن این عبارت  128-107:  1379زاده،  شفرح نموده اسفت: )حسفنکلمه آورده و  

 «. أنا کلمتک األزلیّه و فطرتک الذّاتیّه، کنانی قدیمٌ و عیانی مُحدثتر: »مرتبط
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پذیرند که به سبب وجود علمی اوست  ازلیّت انسان را می  حالنیو درع   هی اقتضای وجود ندارد

د: »ازلیّت انسان  گویاش می. قیصری در بیان ازلیّت انسان در عین ثابته(242:  1ج  ،1382)قیصری،  

زاده با اصطالح  و از این موضوع در آثار عالمه حسن  )همان(وجود عینی روحانی است«    واسطۀبه

 »روحانیّۀ السوس« بودن نفس سخن گفته شده است. 

سینا آن را در بیان کند. ابنسینا ردیابی می اصطالح »روحانیّه السوس« را علّامه در آثار ابن

ر گرفته و پس از اثبات جوهر بودن نفس ناطقه گفته است: »حال که نفس بقای نفس ناطقه به کا

ناطقه جوهر است یا جسمانیّۀ السوس است و یا روحانیّۀ السوس« و پس از آن در ردّ شقّ اوّل، و  

سینا از . روشن است که مراد ابن1( 155ب:    1380زاده،  )حسن اثبات شقّ دوّم دلیل اقامه کرده است  

س بودن، این است که نفس ناطقه از جمله جواهر روحانی و مجرّد است و نه جواهر روحانیّۀ السو 

دیدگاه او، بخصوص با آنچه در قصیدۀ ینبوع الحیات خود در سرشت آسمانی نفس    اگرچهمادّی )

زاده در کاربرد این اصطالح، سروده، بسیار مستعدّ تأویل مطابق اقوال عرفاست(. لیکن، عالمه حسن

در بین زیر از دیوان وی  کهچنانبرد، متناسب با بحث فوق، در بیان ازلیّت نفس به کار میآن را 

 چنین معنایی مندرج است:

 صد شوق و شعف  طالب اصلش چرا شد با دو          است پس  جوهر نفس ارنه روحانیۀ السوس 

 . (83: 1373زاده، )حسن 

نفس   ی آن سوئ ، سرشت الوهی و  2وجود داردمضمون این بیت که در اشعار عرفای دیگر نیز  

ناطقه است. قول به روحانّیه السوس بودن نفس نافی جسمانّیه الحدوث بودن آن نیست، بلکه تکمیل 

آن، و به عبارتی تقریر آن مطابق روایت دّوم حکمت متعالیه است. تاریخ وجودی انسان محیط بر 

د نطفه آغاز وجود آدمی نیست، بلکه در میانه آن تاریخ خلقی او است. در این تاریخ وجودی، انعقا

 حدفاصل در سیر استکمالی نفس در قوس صعود »نقطۀ« شروع است، لیکن در    اگرچهاست. نطفه،  

 
از رؤسفای عصفرش در تجرّد و  کند که وی در جواب سفوال یکیای نقل میسفینا را عالمه حسفن زاده از رسفالهاصفل سفخن ابن.  1

لجمل من الدله المحققه لبقاء النفس الناطقه، بقاء النفس الناطقه، سببعه من  ابقای نفس ناطقه تحریر نموده اسفت. این رسفاله، با نام »

 سینا ثبت شده است.  « در مجموعه آثار ابنالمقائیس المنطقیه لبقاء النفس الناطقه

 الئیم و باال می رویم« بیانی ذوقی و لطیف در این موضوع است.غزل موالنا با مطلع »ما زبا.  2
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توان گفت می   ثی ح ن ی ازا بین دو قوس نزول و صعود، در نقطۀ عطف ازلّیت و ابدّیت انسان قرار دارد.  

 .(141ب:   1364زاده،  )حسن نطفه انسانی زبدۀ عالم و صفوت و لباب و خالصۀ آن است 

ای به نام نطفة  آن، زبده  آوررتیحو حرکات   وجوش جنبعالم همچو مشکی است که از 

عالم    1بعد از همة آنها و عصارۀ همة آنهاست و در وی قوای   که  شودانسانی حاصل می

موجز و مختصری است که معنای بسیار بلند در آن نهفته است یک کلمة    که  جمع است

 . )همان(

با این دید، و در قلمروی فراتر از وجود انسان در عالم »خلقت«، باید تاریخ وجودی انسان را 

از دریا خیزد   چنان وسیع کنیم که سرشت روحانی او در حضرت علمیّه را شامل شود: »الهی موج

 .   (62: 1374زاده،  )حسن  گریزد و از وی ناگزیر است: انّا هلل و انّا الیه راجعون«و با وی آمیزد و در وی  

 اصل حرکت حبّی  . 3

کند. حرکت جوهری ، حرکت جوهری نقشی کلیدی را بازی میصدرایی در نظام متوسط حکمت  

 در معرض همان نقدهایی است که بر اصل تشکیک وجود وارد است.  ث ی ح ن ی ازا اشتداد وجود است و  

آن، یعنی خروج  یی ارسطو شود، پس حرکت در معنای بر اساس این نقدها وجود دچار اشتداد نمی 

ای که مالصدرا در . تغییر اولیه (69: 1393)خادمی و حسنی،  تدریجی شیء از قّوه به فعل، منتفی است 

ی ُلبس بعد های متوالی درآورده، و در معنا مفهوم حرکت انجام داد و آن را از معنای »خلع و ُلبس«

شود تا شیء به فعّلیت از ُلبس به کار برد )یعنی متذّکر شد که در حرکت، فعلّیت اولیه خلع نمی 

می  جدید  فعلّیتی  قبلی،  فعلّیت  حفظ  با  شیء  بلکه  درآید،  همین جدید  معرض  در  نیز  پذیرد(، 

برای   باقی است.  نقد، یعنی حرکت در متن وجود، همچنان در آن  رفع نقدهاست چون موضوع 

کند، با حرکت اشکاالت باید اصل حرکت جوهری را که حرکت را به »وجود« منتسب می  جانبۀ همه 

زاده که معتقد است حبّی جانشین ساخت که معنای واقعی آن »تجّدد امثال« است. عالمه حسن 

: 1384زاده، )حسن دیدگاه عرفا در تجّدد امثال، ریشه اصلی مباحث مالصدرا در حرکت جوهری است  

گوید: »حرکت حبّی عبارت از فاعلّیت به معنای ایجاد تدریجی و اظهار کمال است، نه ، می(220

 
با منظر مناسفب اخیر، یعنی همه عالم را باالجمال در خود داراسفت و اقوال عرفا بر همین ر ی اسفت، چنانکه از  . 1

 زاده مشهود است.عبارات عالمه حسن
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الحرکۀ عبارۀ » در فصل سوم فن پنجم جواهر و اعراض اسفار فرماید:    که چنان حرکت به معنی تکامل  

صدرا، پس از طرح . پس مال ( 215)همان:  عن الفاعلّیه أی الیجاد التدریجی، أو عن الوجود بعد العدم«  

نهد و حرکت کند، قدمی فراتر می معنای اولیه حرکت که آن را تکامل و اشتداد وجودی معرفی می 

برد و در این معنا از دیدگاه عرفا متأّثر است. دلیل اینکه عالمه از را در معنای تکمیل به کار می 

ه به عدم قبل از وجود قائل کند، قول عرفاست ک حرکت حبّیِ تکمیلی، به حرکت ایجادی تعبیر می 

گیرد، بلکه مراد آنها از عدم، عدم اضافی یا اند، نه به معنای رایج عدم که مقابل وجود قرار می بوده 

توانیم آن را وجود ازلی و بر اساس آنچه در اصل دّوم گفته شد، می   (216  )همان:وجود علمی است  

ی هر موجود، تنها در اجمال و تفصیل با هم تفاوت اینکه وجود علمی و عین   به باتوجه   نیز تعبیر کنیم.

 که چنان دارند و فاعلّیت و ایجاد در اینجا به معنای »اظهار« وجود، خود را، در موطن جدید است ) 

شود، بلکه اشتداد ( اشتدادی در وجود حاصل نمی کند می عالمه در عبارت ذکر شده بر آن تصریح  

این مبنا، می ته برطرف میگف در ظهورات مطرح است و اشکاالت پیش بر  توان حرکت در گردد. 

ظهور بعد ظهور، تجلّی بعد   -   شود ر قیاس با آنچه لبس بعد لبس خوانده می د   -ا  معنای جدید ر 

، چنین ( 29)الرحمن:    « کّل یوٍم هو فی شأن » عرفا از آیه    که چنان تجلّی و تفصیل بعد تفصیل خواند،  

 .(276)همان: کنند به »ظهور« تفسیر میکنند و »یوم« را در آن  برداشت می 

 اصل انتشای ادراکات . 4

آن را جانشین »اصل انشا« در قرائت رایج دانست. در دیدگاه    توانیماصل انتشا، اصلی است که  

اینکه وجود مشکّک و دارای مراتب است، علم نیز )که مساوق وجود   بهباتوجهمتوسط مالصدرا،  

،  1410،  الشیرازی)«  ع العلم علی افراده کوقوع الوجود علیها بالتشکیکوقو»است( دارای مراتبی است:  

ای از ادراکات نفس مطرح است که ساحت مُظهریّت و خالقیّت نفس  اصل انشا در مرتبه  (383:  3ج

است. توضیح اینکه، از نظر مالصدرا نفس در قبال برخی ادراکات خود، مَظهر و در قبال برخی  

، نفس در برخی از ادراکات پذیرنده و قابل صرف  گریدعبارتبه. ( 263:  1ج)همان،  دیگر، مُظهر است  

است، و در برخی از ادراکات فاعل و خالق آن ادراکات در صقع ذات خود، به اضافه اشراقیّه است.  

درباره دامنه هر یک از این دو بعد ادراکی نفس، قاعده کلّی وجود ندارد، زیرا نفوس متعدّد از نظر  

اند و آنچه را برخی از نفوس قادر به انشای آنها نیستند، برخی دیگر  ف با هم متفاوتشدّت و ضع
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. با وجود این، اغلب نفوس در ادراکات (368  :الف  1364  زاده،)حسنتوانند انشا نمایند  از نفوس می

از عقل فعّال بوده و مُظهِر ادراکات خیالی و حسّی   . اصل  (164)همان:    هستندعقلی، مَظهر آنها 

که همه انواع ادراکات، انکشاف و    بیترتنیابهدهد،  انتشا، صورتی یکپارچه به تمام ادراکات می

های نفس هستند.  ن غیبی نفس به ظهورگاهانتشای حقیقت بسیط نفس و در آمدن آنها از موط

شود  در این اصل، از سه نوع ادراکات عقلی )روحی(، خیالی، و ذهنی )مفهومی( سخن گفته می

اند و عقل فعّال،  منشأ یکسانی دارند و همه آنها مُنتشأ از ذات بسیط نفس  هاتفاوت  که با وجود

انّ العقل البسیط الّذی هو مقامٌ شامخٌ من »  شأنی از شئون خود نفس است و نه حقیقتی خارج از آن:

التّفصیلیّه للمعقولت  خلّاقٌ  می(369)همان:  «  النفس،  مشخص  عالمه  عبارت  این  از  انشاء  .  که  شود 

مدرکات در نفس، به معنای انتشاء و خروج آنها از بساطت نفس، و درآمدن از اجمال به تفصیل  

را تحت عنوان علم بسیط و علم مرکّب در اسفار  است. در واقع این همان بحثی است که مالصد

. همه موجودات از علم بسیط به حقّ برخوردارند. ( 119-113:  1، ج1410،  الشیرازی)مطرح کرده است  

گوید  کند و می نوعی ادراک غافالنه است، را مالصدرا به وجود موجودات منتسب میکه    این علم

. این دیدگاه  (114  )همان:مند است  از آن بهره  هر موجودی به اندازۀ گنجایش ظرف وجودی خویش

شود.  زاده با تأکید بر مفهوم »جدول وجودی« برجسته میهای عالمه حسنمالصدرا در اندیشه

است   وجود  حقیقت  با  مستقیم  ارتباط  راه  موجودی  هر  وجودی  .  (55:  1389زاده،  )حسنجدول 

اخته که علم خاصّ انسانی است. علم  مالصدرا پس از بیان علم بسیط، به بیان علم مرکّب پرد

،  شیرازیال)مرکّب، علم به علم است و به دو صورت شهودی و استداللی )مفهومی( ممکن است  

امّا  (117:  1، ج1410 آگاهی    سؤال.  اینجا چیست؟ علم و  در  به علم  از علمِ  این است که منظور 

است که این علم اوّل، همان علم  ای که موضوع علم دوّم است، کدام علم است؟ آیا جز این  اولیّه

انسانی،   نفوس  است؟!  انسانی  نفوس  وجودی  جدول  و  نفس  بساطت  مقام  در  منطوی  بسیط 

ارتباط وجودی که با حقیقت مطلقۀ وجود دارند، تمام کماالت را در بساطت خود دارا   واسطۀبه

 انسانی است. با  های مستترّ در سرّهستند و هر علم، شهودی یا مفهومی، ظهوری از این داشته

شود. البته حصول این می آگاه  خوداین توصیف باید گفت انسان در علم مرکّب از مکوّنات باطنی  

  یهامؤلفهباید آن را در بحث از  که    ترین شرطآگاهی مسبوق و موقوف به شرایطی است. عمده

 نفس در مقام قلب است. قرارگرفتنوجودی نفس در نظریه انکشاف پیگیر بود، 
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این قاعده که معطی    بهباتوجهیکی از اشکاالتی که به نظریه انشائی مطرح است، این است که  

تواند فاقد آن باشد، نفس نیز از خلق و ابداع و انشای آنچه فاقد آن است ناتوان خواهد شیء نمی

گفت نفس   تواننمیکند، چون در این اصل دیگر  مرتفع می  یخوببه این اشکال را    بود. اصل انتشا

اجمالی   صورتبه، در موطنی دیگر،  کندمیکند. آنچه نفس خلق  فاقد چیزهایی است که خلق می

و معنای واقعی علم، انکشاف، یعنی درآمدن این    (68:  1393)خادمی و حسینی،  در آن وجود دارد  

 ست.  ا لیتفصبهجمال 

 اصل اندکاک . 5

اصل اتّحاد عالم و معلوم در    یجابهاصل اندکاک اصلی است که در روایت دوّم از حکمت متعالیه 

شناختی در حکمت  اصل انسان  نیترمهمشکّ اصل اتّحاد عالم و معلوم  نشیند. بیروایت اوّل می

ز وجود مدرَکات وی متعالیه است. مدعای اصلی این اصل آن است که وجود انسان چیزی غیر ا

نیست که نفس جوهری باشد که مدرکات    گونهنیانیست و نفس و مدرکات، اتّحاد وجودی دارند و  

بر آن عارض گردند. این اصل را مالصدرا با طرح معنایی از اتّحاد که بر حکمای قبل از او پوشیده  

عقلیٌّ و ماهیّۀٌ کلّیۀٌ بعد ما لم یکون صادقاً  صیرورۀ موجودٍ بحیث یصدق علیه مفهومٌ  »دهد:  بود، ارائه می

. معنای درست اتّحاد در اتّحاد عالم  (325:  3، ج1410  ، الشیرازی)  «علیه اوّلً، لستکمالٍ وَقَعَ له فی وجوده 

کند، با  صیرورت و استکمال وجودی که پیدا می حسببهموجودی،  مییبگوو معلوم این است که 

ادراک پیدا میصور علمیّه که در طی  متّحد می ات  این صور علمیه متن ذات وی کند،  گردد و 

کرد،  برای او صدق نمی  نیازاشیپ گردند و با نظر به این صور، مفاهیم عقلی و ماهیّات کلّی که  می

آنچه نطفهبر او صدق می اندازه رشد  کند. مثالً  این  که نویسا و خوانا    کندیمای بیش نبود، تا 

. اصل اتّحاد چنانچه با  کندمین »نویسنده« و »خواننده« و ... بر او صدق شود و مفاهیمی چومی

مبنای تشکیک وجود نگریسته شود، وضعیتی مشابه حرکت جوهری و اصل انشاء پیدا خواهد 

 1علمی است  یهاصورتکرد. در واقع اصل اتّحاد با این معنا، بیانی از نحوۀ اشتداد وجودی نفس با  

 
اند که یکی ناقص در وجود و را اتّحاد دو امر در طول هم دانسففتهسففینا آن . چنانکه برخی از حکما در بیان اتّحاد مورد نظر ابن1

 (1364دیگری صورت کمالیّۀ آن ناقص است )رفیعی قزوینی، 
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زاده با اشراف جود از منظر وحدت شخصیّه محلّ اشکال است. عالمه حسنو دیدیم که اشتداد و

مالصدرا از اتّحاد را که در   موردنظربر این نکته، در خالل »دروس اتّحاد عاقل به معقول«، معنای  

تأویل می  اندکاکی«  »اتّحاد  به  اتّحاد،  (184الف:    1364زاده،  )حسن کند  باال ذکر شد،  از  معنا  این   .

تواند حقایق اشیا  که نفس چگونه می  مسئلهخود مالصدرا نیز بوده و او در تحقیق این    موردتوجه

کند این است که نفس با فنای از خود و را از عقل فعّال دریافت کند، پاسخ نهایی که ارائه می

که هستند   چنانآن تواند اشیا را  کند، میاندکاک در عقل فعّال، به جهت اتّحادی که با آن پیدا می 

. مالصدرا در طرح این بحث، با اشاره به  (360و  359: 2، ج1410، الشیرازی))کماهی(، مشاهده نماید 

کند: روش  یابد، به سه نظریه اشاره میاختالف حکما در اینکه نفس چگونه حقایق اشیاء را در می

از بین این سه، رو    عکس، روش رشح، و روش فنا .  (360)همان:  کند  وش فنا را اختیار میخود 

و تعلیقات خود بر اسفار آورده و   سرح العیونزاده، این بحث مالصدرا را در کتاب  عالمه حسن

قیصری )با این رویکرد که آخذ اصلی اسفار در متون عرفانی است(    یهادگاهیدضمن تطبیق آن با  

ا آن را روش عکس نامیده، روشی است که  دهد: آنچه مالصدرتوضیح می  گونهن یااین سه روش را  

. روش انعکاسی  ( 92:  1، ج1382،  )قیصریدر عبارات قیصری با عنوان طریق انعکاس از آن یاد شده  

شوند و به  روشی است که در آن، حقایق از مبادی عالیه )اعیان ثابته( در آئینۀ نفس منعکس می

یابیم  . با تحقیق بیشتر درمی(498:  1429زاده،  )حسنتعبیری در این روش، نفس آلت دیدن است  

شود. مفاهیم انعکاسات  که این روش همان روشی است که عموماً از آن به روش مفهومی یاد می

به حقیقت    تواننمیدر واقع سخن مالصدرا این است که با این روش  و    حقایق در ذهن ما هستند

. از نظر مالصدرا با این روش  ( 454:  2، ج1372  ، زاده)حسنمثالی است    شهوداشیاء رسید. رشح، همان  

که ادراک حقایق اشیاء    ابد ییدرم گوید: »عارف محقّق رسید. او می  تواننمینیز به حقیقت اشیاء 

گیرد و نه به روش عکس، بلکه به سبب اتّصال تامّی که نفس را از  نه به روش رشح صورت می

بدان، او را به    بقاءشجش در دریای وجود و  جهت فنایش از ذات خود و فرورفتن )اندکاک( مو

زاده ناظر به  اتّحاد اندکاکی در بیان عالمه حسن .(359:  2، ج1410،  الشیرازی)کند«  مبد  متّصل می 

همین معناست به این شرط که عقل فعّال را موجودی خارج از نفس تصوّر نکنیم، بلکه آن را  

زاده این  اطت نفس حضور دارد. عالمه حسنشأنی از شئون نفس ناطقه بدانیم که در مقام بس
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های خود از برهان تضایف مالصدرا در اتّحاد عاقل و معقول بیان کرده و  نکته را در ضمن تحلیل

 گفته است: 

از تقریر برهان مذکور دانسته شد که مراد از اتحاد عاقل به معقول این نیست که جوهر  

با اشیای خارج از عالم   نفس و بیرون از صقع قوّۀ عاقله یکی  عاقل اعنی نفس ناطقه 

شود، بلکه حقیقت معقوله در صقع وجود نفس ناطقه و در متن ذات و رتبه و درجه او با 

او متحقّق است و مندک در وجود اوست که وجود معقول بالذات همان وجود نفس است 

 . ، با اندکی دخل و تصرّف(202الف:   1364زاده، )حسن 

ود که مراد عالمه از اندکاک، اندکاک همه مدرکات در بساطت نفس است،  شاز این بیان روشن می

و به انکشاف درآیند. نکته باریک    درآمدهتوانند از مقام اندکاک به  که با حصول شرایط می  یطوربه

این بیان آن است که مراد از اتحاد اندکاکی، اندکاک نفس در معلوماتش نیست، بلکه این معلومات  

نفس از قصیده ینبوع الحیات عالمه اند. بیت زیر که مطلع باب معرفتکه در نفس مندکّ  اندنفس

 زاده است، بیانگر همین موضوع است: حسن

 1ق الصّحائف کلّها                        و لم اُرَ فیها غیر ما فی صحیفتی تصفّحتُ اورا
 . (450: 1373زاده، )حسن 

تفاوت بارزی که در دو اصل اتّحاد عالم و معلوم و اتّحاد اندکاکی وجود دارد این است که در  

از   اتّحاد پسین مطرح است، لیکن در اصل دوّم اوّالً  اتّحادی پیشین سخن گفته  اصل اوّل صرفاً 

شان، در آنها وجود دارد. این اتّحاد  ظرفیّت نفوس انسانی در جدول وجودی  بهباتوجهشود که  می

شود. ثانیاً از نوعی اتّحاد پسینِ برخاسته از همان اتّحاد وجودی است که علم بسیط را موجب می

 یابد.    یشود که با علم مرکّب تحقّق م اتّحاد پیشین نیز سخن گفته می

 گیرینتیجه

انجامد. اصولی چون وحدت قرائت رایج از فلسفۀ مالصدرا، به تصویری اشتدادی از نفس انسانی می

تشکیکی وجود، حدوث جسمانی نفس، حرکت وجودی اشتدادی، انشای ادراکات، و اتّحاد عالم و  

ست که سفری از خلق  این قرائت هستند. تصویر اشتدادی، مناسب با نفسی ا  ییمبنامعلوم؛ اصول  

 
 تمام کتابها را ورق به ورق جستجو کردم، و در این کتابها جز آنچه در کتاب وجود خودم هست، نیافتم.  .1
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کند. در این جُستار به حقّ دارد و در این سفر، مراتب وجودیِ طولی را یکی پس از دیگری طی می

شود که چنین روایتی از حکمت متعالیه، روایت نهایی مالصدرا نیست. در روایت  نشان داده می

بدی است ا  -  یشود، بلکه انسان موجودی ازلنهایی، سفر وجودی نفس با »انعقاد نطفه« آغاز نمی

ی سفر نفس،  یخلق است. چنین سفری در مراحل ابتدا  جانب   ه بحق  و آغاز سفر وجودیِ نفس از  

جریان زندگی    شودیمتوجه مف نیست؛ امّا وقتی این انکشاف رخ داد، نفس  برای خود نفس منکش

چنین   بهباتوجه او، انکشاف حقایقی است که در ذات و سرّ او پنهان بوده است. نظریه انکشاف،  

می مطرح  که  است  نفس  وجودی  نگارندگان  انکشاف  اصل    بهباتوجهشود.  وحدت    ییمبناپنج 

ه  بکه   ادراکات، و اتّحاد اندکاکی  ی انشادن نفس، حرکت حبّی،  شخصی وجود، روحانیۀ السوس بو

توان دهند که نظریه انکشاف را می شوند؛ نشان میترتیب جانشین پنج اصل بنیادین روایت اوّل می

نهایی مالصدرا مندرج اصول در دیدگاه  این  استنباط کرد.  از دید  از حکمت متعالیه  لیکن  اند، 

های اخیر را از اندیشه  گانۀپنجند. مبنای این جُستار آن بوده که اصول  اقرائت رایج به دور مانده

استنباط نماید. دالیل روشنی وجود دارد که آنچه علّامه    -ج  زادۀ آملی استخرافلسفی عالمه حسن

ارائه میع   -  یزاده در طرح فلسفحسن نهایی حکمت  رفانیِ »معرفت نفس«  دهد، تداوم قرائت 

، هرچه بیشتر به عرفان نزدیک  - ش  نه رو و  -   ی ائت که فلسفه را، از نظر مبانمتعالیه است. این قر

 .  استکند، ضامن روایت سفر دوّم نفس می

ترین تفاوت آنها های بارز دارد، لیکن مشخصتصویر انکشافی نفس با تصویر اشتدادی تفاوت

زندگی، ج انسان در طول  انکشافی، جریان کماالت  تصویر  است که مطابق  اکتسابی  این  ریانی 

است.   لیبه تفصهای پیشین و سرّی نفس، و در آمدن آنها از اجمال  نیست، بلکه ظهور دارائی

انکشاف کمال در  گریدعبارتبه برای  ، مسیر حیات انسانی، برای رسیدن به کمال نیست، بلکه 

تواند نوع نگاه به  دانند که میوجود آدمی است. نگارندگان چنین تفاوتی را تفاوتی اساسی می 

های نگارندگان این مقاله، آن  های مختلف عملی را دگرگون کند. از جمله برنامه انسان در ساحت

هایی در ساحت »تربیت«  و نظریه  هادگاهی دبرای طرح    یی مبنا  عنوانبهاست که نظریه انکشاف را  

های عملی دیگر، این  احت، و ستیوتربمیتعلبه کار گیرند. الزمه طرح نظریه انکشاف در گفتمان 

روشن   را  آن  مختلف  ابعاد  مناسب،  بیانی  و  زبان  با  که  که میینمااست  کنیم  روشن  جمله  از   .

چنین انکشافی است، کدام   سازنه یزمای که  و ساختار وجودی  اندکدامهای وجودی نفس  مؤلّفه
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ظهوری برای نفس حضوری و  یهامؤلفه ای از است؟ نگارندگان، در تحقیق این موضوع، مجموعه 

دهند. این  اند که تصویر کلّی نفس در نظریه انکشاف را با جزئیات بیشتری پوشش میبرشمرده

ها در تداوم پژوهش حاضر، و در تکمیل آن، به جامعه علمی و پژوهشی ارائه خواهد شد.  پژوهش

از   می  شدنمشخصبعد  انکشاف،  نظریه  در  نفس  وجودی  راساختار  انکشاف  نظریه  در    توان 

  ی ریگیپ نظریه انکشاف،    یهاامکانچون »تربیت« به کار گرفت. عالوه بر این، یکی از    یی هاساحت

  تواندیمدر ادامه برنامه طرح این نظریه،  که    معاصر است  یشناسروانبرخی از مباحث تطبیقی با  

گرایش  موردتوجه از  برخی  گیرد.  مانند  یشناختروانهای  قرار  یا    1عمق   یشناسروان ،  یونگ، 

 کنند.  هایی دارند که امکان چنین مباحث تطبیقی را فراهم می ، زمینه2اگزیستانسیال  شناسروان 

  

 
1.  Depth- Psychology  را در عمق روان، به نام »ناخودآگاه« می جوید. دیدگاهی است که علت رفتارها 

2 .Existential Psychology   گرایشفی از روانشفناسفی معاصفر که تحت تأثیر اگزیسفتانسفیالیسفم فلسففی شفکل گرفته و در آثار

   رولو می، و اریون یالوم به طور برجسته ای مطرح شده است.
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 .11- 5، صص  23خردنامۀ صدرا، ش    ، علم بسیط و علم مرّکب   ،( 1380ابراهیمی دینانی، غالمحسین )  −

زادۀ آملی،  حسن حسن   تصحیح و تعلیق ،  التمهید فی شرح قواعد التوحید   ، ( 1386ابن ترکه، صائن الدین )  −

 نشر الف. الم. میم، چاپ دّوم.

، تحقیق مجتبی الزارعی، بوستان کتاب، چاپ  االشارات و التنبیهات ،  ( 1381سینا، حسین ابن عبداهلل ) ابن  −

 دّوم. 

  دروس اّتحاد عاقل به معقول در کتاب  ، رساله اّتحاد عاقل به معقول ، ( 1364رفیعی قزوینی، ابوالحسن )  −

 .  341- 336  ، صص 1395زاده آملی، بوستان کتاب، چاپ پنجم  حسن 

 .580- 408، اّولین یادنامۀ عالمه طباطبائی، نشر شفق، صص  اّنه الحّق  ، ( 1361زاده، حسن ) حسن  −

مطالعاتی و    مؤسسه ، دّومین یادنامۀ عالمه طباطبائی،  عرفان و حکمت متعالیه   ، ( 1363)    _________ −

 .69- 9عالی، صص    و آموزش فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ    تحقیقاتی

 ، بوستان کتاب، چاپ پنجم.دروس اّتحاد عاقل به معقول   ، الف(   1364)   _________ −

 .  الزهرا ، انتشارات  انسان و قرآن   ، ( ب   1364)   _________ −

 رجاء.، مرکز نشر فرهنگی  هزار و یک نکته   ، ( 1365)   _________ −

 ، نشر تشّیع، چاپ ششم. در ذکر و ذاکر و مذکور   نور ی نورعل   ،( 1371)   _________ −

االسفار   ، ( 1372)   _________ − لسّلاک  االسرار  فی  مفاتیح  المتعالیه  الحکمۀ  علی  تعلیق  و  تصحیح   ،

جلد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات،    6االسفار االربعه صدرالدین شیرازی،  

 چاپ سّوم.  

 ، مرکز نشر فرهنگی رجاء.دیوان اشعار   ، ( الف   1373)   _________ −

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه  ، مرکز انتشارات  1، جلد  هزار و یک کلمه   ،( ب   1373)   _________ −

 قم، چاپ سوم.   

 ، بوستان کتاب، چاپ چهل و دوم.نامه ی له ا   ،( 1374)   _________ −

هم    ، ( 1375)   _________ − از  برهان  و  عرفان  و  تحقیقاتی    مؤسسه ،  ناپذیرند ی جدائ قرآن  و  مطالعاتی 

 عالی.   و آموزش فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ  

 انتشارات امیرکبیر   مؤسسه ،  الّنور المتجلّی فی الّظهور الّظلّی   ، ( 1376)    _________ −

 ، انتشارات تشّیع، چاپ چهارم. وحدت از دیدگاه عارف و حکیم   ،( 1379)   _________ −
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انتشارات تشّیع،  زاده آملی عالمه حسن گفتگو با    ، ( الف   1380)   _________ − ، به اهتمام محّمد بدیعی، 

 چاپ هفتم.

 انتشارات نثر طوبی، چاپ سوم    ، گنجینۀ گوهر روان   ، ( ب   1380)   ________ −

 میم..  ال .  ، نشر الف البالغه نهج انسان کامل در    ،( 1383)   _________ −

 ، مرکز نشر فرهنگی رجاء.  گشتی در حرکت   ،( 1384)   _________ −

 ، جلد اّول، بوستان کتاب.  ، قیصری   الحکم فصوص دروس شرح    ،( 1387)   _________ −

 مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ سوم.   ، الحکم فصوص نصوص الحکم بر    ،( 1389)   _________ −

 ، نشر الف. الم. میم. چاپ دّوم. دروس معرفت نفس   ،( 1392)   _________ −

 بوستان کتاب، چاپ سّوم. ،  سرح العیون فی شرح العیون   ،( 1429)     ________ −

 متن، چاپ سوم.   مؤسسه ،  متافیزیک خیال   ، ( 1385حکمت، نصراهلل )  −

 ، نشر الهام. سینا متافیزیک ابن   ،( 1389)   _________ −

 متن، چاپ چهارم.   مؤسسه   ، عربی حکمت و هنر در عرفان ابن   ،( 1393)   _________ −

،  تبیین نظریه انکشاف در حکمت متعالیه  ، ( 1393خادمی، منوچهر و حسینی شاهرودی، سید مرتضی )  −

 .74- 51، صص  4ش    14فصلنامۀ اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره  

 ، نشر ساقی.فلسفه تطبیقی   ، ( 1383داوری اردکانی، رضا )  −

 ، نشر هرمس.  زیست جهان مالصدرا   ، ( 1396صلواتی، عبداهلل )  −

، نشر روح  آملی  زاده حسن عالمه  البالغه نهج شرح رساله انسان کامل از دیدگاه  ، ( 1389صمدی، داوود )  −

 و ریحان، چاپ دوم.  

 جلد، بوستان کتاب، چاپ دّوم.    2زاده آملی،  ، تحقیق حسن الحکم فصوص شرح    ، ( 1382قیصری، داوود )  −

، ترجمه و شرح محّمد رسول دریائی، نشر قلم و  الحسنی   اسماءاهلل   ، ( 1393شریف )   اهلل یب حب کاشانی،   −

 . اندیشه 

گرایانه  رویکرد وحدت   ، ( 1396مردیها، اعظم و حسینی شاهرودی، سید مرتضی، و کهنسال، علیرضا )  −

،  41ش    ، 11، فصلنامه آئین حکمت، سال  مالصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس 
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دار    : جلد، بیروت   9،  ۀ االربعه الحکمۀ المتعالیه فی االسفار العقلّی،  ( 1410، صدرالدین محّمد ) یرازی ش ال  −

 العربی.     یاءالتراث اح 



 1400پايیز و زمستان ، 46 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

128 

السلوکّیه   ،( 1360)   ___________ − المناهج  فی  الربوبیۀ  سید  الشواهد  مقدمه  و  تصحیح  و  تعلیق   ،

 آشتیانی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دّوم.  ین الد جالل 

 جلد.  2، نشر آیت اشراق،  التوحید ترجمه و شرح التمهید فی شرح قواعد    ،( 1392)   ین محمدحس نائیجی،   −

  : قم،  حکمت عرفانی، تحریر درس گفتارها به اهتمام علی امینی نژاد   ، ( 1394، سید یداهلل ) پناه یزدان  −

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی.    مؤسسه 

 


