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شناسی مطالعه انسان در حکمت متعالیهروش

در مسئله نفس گذار به هرمنوتیک صدرایی

*شریعتی فهیمه

دهیچک

شده در فلسفه مالصدرا بررسی چیستی، ابتدا و انتهای انسان و ربط آن با مطرح یدیکلمسائل یکی از 

مالصدرا و ابزاری که  یشناسنفسوجود حقیقی است. مقاله حاضر با بررسی و تحلیل روش حاکم بر 

یا تفاوت آن با فلسفی  یهامسلکسایر  بردر پی کشف راز برتری حکمت متعالیه  کردهاستفاده وی 

و تحلیل محتوا  یاخانهکتاباست. بررسی آثار گوناگون مالصدرا به شیوه  یشناسانساندر ها این مسلک

مسائل حکمت متعالیه  نیتریدیکلو  نیترمهمکه از ) که او در بررسی مسئله نفس دهدیمنشان 

چون هم یدیگر هایاز ابزار (متعالیهشاکله اصلی مباحث فلسفی در حکمت ) در کنار برهان (،است

... ویل، اشارات و ل و نقد اقوال، تشبیه و تمثیل، تأآیات و روایات، تجارب شخصی، شهود، عقاید، نق

ذهن  بلکه نیست یارشتهمیانالتقاط، تلفیق و  ،یشناسانساناستفاده کرده است. روش مالصدرا در 

تقریر از  نیتریکیهرمنوتموجود باعث تحقق  یهافلسفهدر دین و عرفان و اشراف او به  ویشده ذوب

حقیقت انسان در منظر  مالصدرا بروز یشناسانسانفلسفه قدیم و تبیین متفاوت او از انسان شده است. 

لذا شده با فهم واالی انسان کامل است. مالصدرا و تقویتی عقل انسان با رتبه وجودی ئاو مر

 عنوان به همچنانچون وحی و شهود، همرغم استفاده از ابزارهایی حکمت متعالیه علی یشناسانسان

روش اصیل عقلی و فلسفی باقی مانده است.نوعی 

.، هرمنوتیکیشناسانساننفس، مالصدرا،  :هادواژهیکل
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 مقدمه

داوری  یهاتفاوت رغمیعل .شده استمطرح گوناگونی  هایدیدگاه« حکمت متعالیه»درباره ماهیت 

 ترجامعپیشین  یهاحکمتحکمت متعالیه نسبت به معتقدند  هانگرشهمه  1درباره حکمت متعالیه

بند بوده متعالیه پای در سراسر آثار خویش به روش ابتکاری حکمت اصدرمال .(98: 1376زاده، )علی است

کتاب و سنت را در معرض برهان  یهاافتهیست که او ا این شودیماز این روش استنباط  چهآناست. 

با دو طریق دیگر  هاروشو معتقد است معرفت حاصل از هر یک از  دهدیمعقلی و کشف و شهود قرار 

مباحث موجود در حکمت  نیترمهمیکی از  یشناسنفس .(18 :1382)محقق داماد،  قابل ارزیابی است

متعالیه است. بررسی و موشکافی در این سلسله از مباحث دربردارنده نکات روشی فراوانی درباره 

 فلسفی از سنخ متعالیه آن است. یشناسانسان

که وی  دشویممشخص  آنجااز  اصدرمالجایگاه انسان و اهمیت شناخت او در فلسفه 

سفه را بر مبنای چهار سفر معنوی انسان مرتب کرده و غایت فل حکمت متعالیه را یشناسیهست

توجهی  خور درنتایج  .(46 :1380بداشتی، اهلل) داندیمنیز استکمال انسان از جهت عقل نظری و عملی 

متمایز  طرازهمفه که او را در این مسئله از دیگر فالس خوردیمبه چشم  مالصدرا یشناسانساندر 

سیر خویش به  ،مراتب نیترنییپاکه از  داندیم ایکرده است. مالصدرا انسان را واحد دارای درجه

ز مرتبه و نفس او در مراحل رشد ا است. آغاز سیر انسان از جسمانیت کندیمسمت حق را آغاز 

 یطور به ،اردر ددر این سی چشمگیریتا انسانیت را دریابد. بدن نقش  کندیمگیاهی و حیوانی عبور 

 .(6 :8ج ،1981، شیرازیالدین ال)صدر شودیم ترزاللو  بدیامیکه با عبور از عالم ماده تکامل 

 مسئله نفس کردنطرحمدر  اصدرمالروش و ابزار  .1

طور عام، مجموعه ابزارهایی است که ابتدا در مقام گردآوری و سپس برای داوری ه مراد از روش، ب

 یشناسنفسمالصدرا در  .(66 :1386)نادری و خدابخشیان،  شودیماز آن استفاده  و سنجش مسائل علم

                                                             
فلسفی است. برخی نیز معتقدند  هایروشزبان، برتر از سایر  جهت بهاین عقیده که حکمت متعالیه از جمله  .1

گانه و آمیختن آن با کالم، گردآوری، استفاده از ابزارهای سهدیگر در مقام  تبامکتفاوت حکمت متعالیه مالصدرا با 

و تلفیق نیست بلکه  حکمت متعالیه التقاط معتقدندبعضی دیگر  .(97-95: 1376زاده، )علی فلسفه و عرفان است

 یارشتهمیاناز شیوه مطالعاتی  را از میان برداشته و یشناختروش، حصرگرایی شخالف پیشینیانمالصدرا، بر

 .(135: 1377فرامرز قراملکی، ) بوده استبرخوردار 



 مسئله نفس در گذار به هرمنوتیک صدرايي؛ مطالعه انسان در حکمت متعالیه يشناسروش 

 

 

163 

مسائل  نیترمهمیکی از  کردنطرحمخویش از ابزارهای گوناگونی بهره برده که بررسی آنها در 

ست. در ادامه ا او هیمتعالالنفس و به تبع آن حکمت دهنده سبک غالب بر علمنشان هیمتعال حکمت

 .کنیمرا بررسی می مالصدرا یشناسنفسابزارهای متنوع و گاه بسیار متفاوت در 

 استفاده از براهین فلسفی .1. 1

 طور بهمالصدرا در بررسی مسائل نفس  ،نام فلسفه گویای هویت عقالنی آن است کهچنان

از باب  اما ،شمار استاین مباحث در کتب وی پُر نظیرت. فراگیری از برهان استفاده کرده اس

 کندیمستدالل را ذکر کرد. او ا (یکی از قوای نفس انسانی) تجرد قوه خیال دالیل توانیم نمونه

ور آن قابل اگر قوه خیال در مغز، قلب یا عضو دیگری و در مجموع در امری مادی بود باید صکه 

و بر دالیل ا ،نیهمچن .(510: 1371، دین شیرازیال)صدرنیست  چنینحالی که  در ،اشاره حسی بود

 .استمغایرت نفس، بدن، مزاج و ... از این دست 

 استفاده از آیات و احادیث .2. 1

مانند آیاتی که  ،آوردیم، در ادامه طرح مطلب خود شواهدی از آیات یا احادیث چندین بار اصدرمال

عامل تخیل و تمثل صورت  خواست نفس»: دیگویمو  آوردیمچگونگی معاد جسمانی  بعد از بیان

« خالدون هایفما تشتهیه االنفس و تلذ االعین و انتم  هایف ... :خدای متعال فرمود کهچنان ،در نفس است

نفس بر خارج  آثارنمونه دیگر، بیان حدیث، بعد از تبیین  .(228 :1389، شیرازیالدین ال)صدر 1(71)زخرف: 

زخم و اثر درباره چشم اهللرا با استفاده از حدیثی از رسول نفس بر خارج ریتأثیید أاست. او ت

 یهاافتیدرنفس در  یهاییتوانانمونه دیگر بیان  .(806 :2ج ،1381 ،همو) چشم بد بیان کرده است

 ندکه فرموداست آورده  علیضمن بیان حدیثی از حضرت  آن را اعلمی است که صدر

، همو) که ناگاه هزار باب از علم بر من گشوده شد شترا در دهانم گذازبان مبارکش  اهللرسول

ین مسئله به شواهد نقلی یبرای تز صرفا   توانینماز احادیث و روایات را  ااستفاده صدر .(341 :1371

 شدنطرحمبسیاری از مسائل در حکمت متعالیه به دلیل  کردنطرحمواضح است که  تلقی کرد. کامال  

مسئله کشانده است.  او را به طرح حکمی همان اآن مسئله در منابع نقلی بوده و انگیزه کالمی صدر

 هایآسمانبگوید که ابا دارد  نایسابن ظاهرا  دیگویم ،نایسابنبعد از بیان نظر  ،وی در مسئله دعا مثال 

                                                             
 .شودیم داده شما به کنید طلب چه هر و است فراهم بهشت در بخواهد دلتان چه هر شما برای  .1
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قطع و یقین حاصل  ،حکایت شده ایاولاز انبیا و  آنچهامثال  در حالی که رندیپذیمثیر تأ هاینیزماز 

 یطور به ،حادث وجود دارد یاارادهاز مبادی آسمان و گروهی از فرشتگان  یاطبقهدر که  کندیم

بسیاری  کهچنان ،ردیگیمثیر دعاها قرار و تحت تأ شودیمکه از بعضی حاالت زمینیان انفعال حاصل 

 .(385 :1/3ج، 1380 ،همو) از آیات قرآن داللت صریح بر این مسئله دارد

فضیلت  نزول،ن أبررسی لغوی، بیان ش صورت به توانیماستفاده مالصدرا از احادیث را  

نقد  روایی و ییدأسیاق با آیات، تعیین مصداق، شرح و بیان اسرار روایات، تسور، بیان روایات هم

 .(260-250: 1385سلطانی رنانی، ) روایی دیگران یافت یهااستدالل

 آیات لیتأو .3. 1

ا رفع مانع در و ماهیت علم ر شمردیمعلوم و ادراکات تصدیقی را از گونه علوم انفعالی  مالصدرا

، ویاز نظر  .ابدییمنزد او  یاژهیوویل جایگاه أ. به تبع این برداشت از علم، تداندیماتصال به حق 

و استعدادهایی  هایآمادگصرفا  ایج خود نیستند بلکه ، علل و اسباب ایجادی نتهاآموزشافکار و 

الصور برای واهباز  شدهناشیعلمی  یهاصورتتا دریافت و پذیرش  آورندیمبرای ذهن ما فراهم 

 .(106: 1360، لدین شیرازیا)صدر دشوانسان میسر 

را شرح و تبیین نفس  زمانی که مالصدرا در میان تفسیر آیات قرآن یا روایات، قوا و آثار

 و کامال   1ددارویلی مالصدرا اصول خاصی تأویلی تلقی کرد. روش تأ توانیمروش او را  ،دکنیم

معتقد است بیشتر  وی .شمردینممجاز  مبرهن است که او این روش را برای همه افراد و مطلقا 

 یهاخواستچه شهوات و  د و هرنامردم به دلیل خودخواهی و زنگارهای دل از حق محجوب

است که شهوات  یانهییآچراکه دل انسان مانند  ؛است تردهیپوشدرونی بیشتر باشد معانی قرآن 

؛ ریاضت و تمرین در شودیمشدن صور حقایق که مانع از دیده کندیمبر آن زنگارهایی ایجاد 

                                                             
بیشتر بر مطالب عرفا  اشروش تفسیری صدرا یکنواخت نیست. در تفاسیری که در دوران جوانی نوشته است تکیه. 1

 .یالکرسیةآندارد، مانند تفسیر آیه نور و و چندان به نکات ادبی و لفظی توجه  استو صوفیه در عین توجه به حدیث 
روش  ردیگیمتصمیم به نوشتن تفسیری جامع و کامل از اول تا آخر قرآن  ،که پس از استقرار در شیراز آنجااما از 
لغت و ظاهر  ابتدا ازیعنی  ؛دهدیمن آیر دیگر جای خود را به روش معمول مفسران قراو در تفاس زدهشتاباندکی 

و بدون اعتنا به بیشتر مطالبی که در میان مفسران و متکلمان آن روز و  کندبحث میلفظ و معنا و مشتقات آن 
 دهدیمش معنای عرفانی آن را شرح اپیش از آن معمول بود بر اساس مکتب خاص خود و مکاشفات شخصی

 .(65: 1378ی، اخامنهحسینی )
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فهم رموز  از نظر صدرا، .(219 :1371، همو) دیزدایمدل  زنگار شهوات را از عبودیت، در حقیقت

 سالک فقطبه دست آورد.  با دقت فکر و کثرت بحث و نظر توانینمقرآن و باطن و اسرار آیات را 

انوار حکمت از مشکات نبوت  ، اقتباستیباهل، مراجعه به تهذیب سرّ در کنار تصفیه باطن،

از بعضی انوار کتاب  تواندیمو منبع آثار انبیای کاملین و اولیای معصومین و اقتدا به هدایت آنان 

 1.(35 :1389، همو) و سنت اطالع بیابد

ن به عمق و مفسر واقعی برای رسید است یضرور ،به معنای مد نظر او ،ویلأت ،از نظر صدرا

ظاهری کنار  گاه باید پرده دنیای مادی و حواس ویل است؛أمعانی و بطون آیات قرآن ناگزیر از ت

محرمان راز  را فقط برای آنها تیبو از راه عقل یا شهود و مکاشفه، معانی مهمی که اهل ودر

 یهاروشکی از یبهتر آن است که  ،بنابراین .(68 :1378، یاخامنه)حسینی  حاصل شود اندکردهبیان 

باطن ی و نقب به از اسرار موجود در متون وحیانی و دین واسطهیب یریگبهرهوی را  یشناسنفس

 تیباهلتحت سرپرستی  یعبارت بهچارچوب قرآن و حدیث و  آنها به واسطه پاکی درون در

 دانست.

 استفاده از تشبیه و تمثیل .4. 1

تبیین مسئله نفس استفاده از تشبیه و تمثیل است. ضرورت  ابزارهای مالصدرا در از یکی دیگر

تبیین مسئله پیچیده نفس و قوای آن، تصور و گاه در  بوده که دلیلاستفاده از این ابزار به آن 

تا مطلب را برای  ردیگیممالصدرا از تمثیل بهره هایی قعیتبسیار مشکل است. در چنین مو تصدیق

 اسراردر کتاب  توانیمو به اصطالح تنزیل معانی داشته باشد. نمونه این روش را ند خواننده ساده ک

کل عالم جسمانی را به منزله انسان کبیر و جوهر آسمان را به منزله مغز در بدن  ویدید که  اآلیات

که مغز انسان  طورهمانانسان و طبقات آسمان را به منزله تجاویف و شیارهای مغز دانسته است. 

که آینه خارجی  طورهمانو  استمظهر  ،اجرام هستی است نیترفیلطکه  ،روح نفسانی برای

، روح دماغی نیز به دلیل لطافت و شوندیم پذیررؤیته سبب آن، صور، مرئی و مظهری است که ب

سلطان عقل انسان در مغز مانند  .(61 :1389، شیرازیالدین ال)صدر صفا، آینه روحانی برای نفس است

و ظهور قلب حقیقی )نفس ناطقه( در قلب صنوبری مثل ظهور است سلطان روح کلی در عرش 

                                                             
 .متشابهات القرآنبرگرفته از رساله . 1
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 و عرش به منزله مغز استاست نفس کلی در فلک شمس است که به منزله قلب صنوبری عالم 

در آثار مالصدرا  چشمگیری طور بهمهمی است که  یهامثالآینه یکی دیگر از  .(130: 1381، همو)

نفوس حال  او .(17 :همان) سلوک عملی به گرفتن زنگار از آینه مانند تشبیهاست،  از آن استفاده شده

که بعد از مراقبت، تالش و ریاضت برای انسان  کندیممقایسه  فلکی را با حال شعف و شور خاصی

 .(69 :1358همو، ) شودیمحاصل 

او همان  در حالی که در حقیقت روش ،ویل استفاده کردهأمالصدرا از ت گاه رسدیم نظر به

را  یادهیچیپبه کمک مثالی ساده مطلب  او ضعی،استفاده از تشبیه و تمثیل است. در چنین موا

است:  دهآور تسع رسائلدر مجموعه مثال   .رسدیمویل أت نظر بهو از همین جهت  کندیمبیان 

ست ا لم توو هنگامی که قلبت که خورشید عا زلزالهازمانی که بدنت با مرگ منهدم شود زلزلت »

 دینالصدر) «...انکدرت نجومک و تاریک گردد کورت شمسک و زمانی که حواست باطل شود 

 .(94، 1385، شیرازیال

 . استفاده از نتایج علم تجربی5. 1

چه میزان ل مباحث نفس بهره برده است. اگرمالصدرا از مباحث دانش تجربی روزگار خود در خال

را باید در ارتباط  یشناسنفساما روش او در  نبوده نایسابناو از این دستاوردها به اندازه  یمندبهره

درباره  1چیزی که در حال حاضر طرح اصلی علوم شناختی پزشکی دانست؛ یهاافتهیمستقیم با 

 خصوصا  و برخی از اصطالحاتی که  «روح بخاری»از  اصدرمال ،نمونه از باب شناخت ذهن است.

را پنج  آنهابهره برده،  باطنی گانهپنجشاخص استفاده کرده در بیان حواس  طور بهاز آن  نایسابن

 507 :1371، دین شیرازیالصدر)را نیز بیان کرده است  شانعدد دانسته و مواضع و محل کارکرد مغزی

دین الصدر) جلوی مغز برای تخیل، وسط آن برای تفکر و عقب مغز برای یادآوری و ... است .(842و 

دین الصدر) دکنیمرا بیان یک از قوا در مغز  نیز جایگاه دقیق هر اسفاروی در  .(140 :1381، شیرازیال

، مسئله را منطبق با اصول یترقیدقعد از بیان علمی، با نگاه بالبته اغلب  .(119: 1/1، ج1380 ،شیرازی

 دیگویممانند وقتی که از کیفیت تصاویر موجود در خواب سخن است، طرح کرده محکمت متعالیه 

                                                             
که  یعلوم است. استفاده از نتایج همه علوم مرتبط با ذهن برای شناخت حقیقت آن مجمعی برای علوم شناختی. 1

علوم  شناسی، کامپیوتر، هوش مصنوعی،شناسی، زبان: رواناز اندعبارت دکننیممطالعه و تحقیق  ،در حیطه شناختی

 (. Thagard, 2015) شناسینورولوژی(، فلسفه، انساناعصاب )
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روح بخاری  قبیل ارتسامات عرضی زمان خود که این تصاویر را از و برخالف نظر بیشتر اهل علم

وی معتقد  .(438: 1366، دین شیرازیالصدر) دکنیمرا موجودات عینی و خارجی معرفی  آنها، دانندیم

و در جریان  زدیریمقرار گرفته و به قلب  هارگاست از میان اخالط اربعه، جوهر خون در گذرگاه 

 شودیممانده آن، شبیه به اعضا باقی زوائدآمدن و بعد از بیرون دوشمیچرخش در بدن هضم 

 .(81 :1/1، ج1380، دین شیرازیالصدر)

 شخصی یهاافتیدرو  هاوجداناستفاده از  .6. 1

فردی و شواهد وجدانی، روشی برای مالصدرا در جهت اثبات مسئله  یهاافتیدراستفاده از بداهت 

که وقتی  ینیبینم دیگویمو  ردیگیمم کَدر جایی شخص را حَ مثال  مد نظر درباره نفس است؛ 

فرار کند و دوباره به امور  خواهدیم ذهنت مرتبا  یکنیمغور و تفکر  ایدر مسئله پیچیده عقلی

 ،شیرازیالدین الصدر) دگریزمیدست پایین دنیایی بپردازد؟ درست مانند اینکه خفاش از نور خورشید 

شخصی را به  واسطهیبوی در بیان اینکه نفس عضوی از اعضا نیست، دریافت  .(411 :8ج، 1383

نفس خود را بدون دخالت جسم و نه  مینگریمکه وقتی در خویش  کندیمعنوان دلیل بیان 

و البته در ادامه از نوعی برهان خلف  میابییمعضوی از اعضا و نه صورت ذهنی یا ماهیت عقل 

طبیعی  ه نفس به ذات خود فاعل افعالدال بر اینک از شواهد .(331 :7ج، همان) ردیگیمبهره  نیز

شدید است مانند زمان  هاسببکه وقتی نیاز انسان به استحاله و هضم به سببی از است  است این

این روش که  .(65: 1/1ج ،1380 ،دین شیرازیالصدر) ندیبیمخودش را از امور ادراکی ناتوان  مریضی،

اگر  دیگویمکه است توجه مالصدرا  حلاول شخص نامید به قدری م یهاافتیدرآن را  توانیم

دین الصدر)سختی بپذیرد شایسته است که با او سخن گفته نشود کسی وجدانیات را انکار کند یا به

 .(534 :1371، شیرازی

 استفاده از شرح حال .7. 1

تبیین  با بیان شواهدرا خاص  یامسئله ،از شرح حال استفاده کرده و از این راه گاهصدرا مال

از شرافت و نیرو  یامرتبهچنان  برخی از نفوس به دیگویمبیان شرافت نفوس  در مثال  کند.می

ا جای وجود عینی و خارجی را گرفته، هتصورات ذهنی آن قوی شده که و تصوراتشان انددهیرس

یا اجسامی را  ،کنندیم، آتش را به غیرآتش تبدیل کنندیم، اشرار را بیمار دهندیمبیمار را شفا 

یید ملکوتی و أبه یاری و ت فقط. این افراد کنندیمجا هدادنشان عاجزند جابکه دیگران از حرکت
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از  بارهاوی  .(275 :1/1ج، 1380 ،دین شیرازیالصدر) دهندیمطرب و سرور معنوی این کارها را انجام 

در بیان امکان مسئله  افتدیمو خوارق عادات بسیاری که برای اصحاب ریاضت اتفاق  هاکرامت

گاهی نیز این شرح حال از خود  .(319 :1383، دین شیرازیالصدر) ثیر نفس در عالم یاد کرده استأت

اما این  کندیمبیان شرحی خودنوشت خودنمایی  صرفا  اگرچه در نظر اول  اقعست. در این موا او

مانند بیان و شرح حال  ،اصول حکمت متعالیه درباره نفس است نیترمهمشرح حال دربردارنده 

هی شرح بازشدن حقایق بر نفس و افاضات االکه در ضمن آن چگونگی اسفار او در ابتدای کتاب 

 داده شده است:

زاری و تضرع ذاتی به درگاه  حقیقی روی آورده و به فطرتم سازسببدر آن حال به سوی 

چون بر این حال مدتی دراز و زمانی طوالنی باقی ماندم نفسم از  .امور مشکل نمودم کنندهآسان

عالی نورانی یافت و قلبم به واسطه ریاضات و جهت مجاهدات بسیار برافروخته گشته و اشت

 یهایپنهانهی بر آن تافته و در آن حال انوار ملکوت اال .فراوان التهابی قوی یافت یهاکوشش

جبروت بر او روشن گشت و در پی آن به اسرار و رازهایی آگاهی یافتم که تاکنون نیافته بودم و 

 .(10 :1/1ج، 1380 ،همو) رموزی برایم کشف شد که تاکنون کشف نشده بود

، همو) دهدیمبر مدعای خویش قرار  و آنها را نیز شواهدی کندیماز تاریخ انبیا نقل  بارهاوی 

1371: 790). 

 بیان و نقد اقوال .8. 1

مثبت، منفی یا  یریگموضعو کند را بیان میدر برخی از آثارش اقوال حکمای پیشین  اصدرمال

در شرح و حاشیه آثار  هیات شفاشرح بر اال. برخی از آثار وی مانند داردآنها  خصوصدر  تطبیقی

ذکر سهروردی و  نایسابناز  توانیمرا  هاحکمای پیشین است. در آثار مستقل وی نیز بیشتر این

 طور بهدرباره صور نفسانی مثالی، اختالفش با او را  سهروردیضمن بیان کلی نظر مثال  کرد. 

 یهاصورتما  ،آنکه نخست ؛ما با او در دو چیز اختالف نظر داریم دیگویمو  کندیمبیان  واضح

برای  ییهاهیسااین صور  ،اینکه و دیگر ؛نه عالمی خارج از آن میدانیمرا در عالم نفس  شدهتخیل

 .(296 :1/1ج، همان) ند و در این عالم ثبوت ظلی دارنداصورت محسوس

شدن گفته از منظر او نقش فکر در نازلرا آورده و  نایسابننظر  ،او در بیان حقیقت فکر 

: 1389، شیرازیالدین الصدر) در حکم تضرع در طلب نعمات و حاجات است علوم از جانب خداوند،

نظر خویش را در ضمن  ،اینبنابر .ه صدرا با آن موافق بودک است طالبیم از یانمونهاین  .(138
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سخن دیگران  مطلب مد نظر خود را در ضمن نقد گاهبیان قول حکیم دیگری بیان کرده است. اما 

به سخنان  دیگویمو سپس کند میدیگران را درباره اراده نقل  هایکه دیدگاهمانند وقتی  ،آوردیم

دین الصدر)فکر اشتباه آنان شده است  این تیزهوشان وجوهی چند از تباهی و اشتباه است که باعث

 .(288: 1/3ج، 1380، شیرازی

ضمن  ادفع دخل مقدر است. گاه صدرمطرح کرد در همین قسمت توان دیگری که میروش 

ر بیان د مثال  . دهدیمو سپس به آن پاسخ کند را نقد احتمالی میقول خویش  یامسئلهبیان 

بگوید اگر نفس  ند واگر کسی اشکال ک دیگویم نداشتن نفس در آغاز پیدایشصورت مسئله

پاسخ  ،نداچون این دو فقط در اعتبار با هم متفاوت ،کمال اول است پس صورت اول هم هست

صورت غیرمخلوط به ماده  یو دیگر ،یکی مادی و عین تجدد ؛که نفس دو صورت دارد میدهیم

 .(319 :1/4ج، همان)

 االسم و تعریفحاستفاده از شر .9. 1

معنایی است. نمونه بارز آن را  یهاترادفاالسمی و بیان ، تعریف شرحاصدرمال یهاوهیشاز دیگر 

 فقرهبرای تبیین مسئله علم از بیان حدود سی  ویمثال زد.  «علم»در معانی مترادف با  توانیم

یک  در میان تعاریفی که از هر .استفاده کرده است مفاتیح الغیبدر  و شرح و تبیین آنها ،مترادف

علمای  ته است؛ عقل نزد متکلمان، فالسفه وبیان کرده باز از همین شیوه کمک گرف هامترادفاز 

 اصدرمالکه  است ییهایبند... انواع تعاریف و تقسیم هی والنفس و علم االعلم اخالق، عقل در

 .(233-219 :1ج ،1386، شیرازیالدین الصدر)آورده است 

 مظاهر طبیعت استفاده از تجارب شخصی در .10. 1 

برای اثبات  اصدرمالدید.  توانیممانند اثبات نفس برای حیوانات  هاییبخشاین شیوه را در 

، به تارتنیدن عنکبوت، سازدیمضلعی شش یهاخانهبه زنبور عسل نگاه کن که  دیگویممسئله 

 ... شیر، وفای سگ، زرنگی اسب و یگرسلطهمحاکات و تقلید میمون و طوطی از انسان، تکبر و 

 .(903 :2ج، همان) ؟زندیمسر  شانهیجرماثرات مزاج است یا از طبیعت  از نهایاآیا  .دقت کن

 آوردیمشاهد  را وی در بیان ارتباط نفس و تصورات ذهنی بر بدن، مرد عصبانی و غضبناکی

این تغییرات  .اندازدیماو را به لرزه  یهااندامو  کندیمرا سرخ و بعد سیاه  اشچهرهکه عصبانیت 



 1398بهار و تابستان ، 41 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

170 

با این  .که ناراحتی و عصبانیت نوعی انفعال نفسانی است دهدیمظاهری در بدن در حالی رخ 

 .(249: 1341،  شیرازیدین الصدر) دهدیمحال در بدن او تغییرات محسوسی رخ 

 

 عقاید و احکام بیان .11. 1

بر مبنای معتقدات دینی یا پرداختن به برخی  ییهارسالهمالصدرا تنظیم  یهاروشاز جمله 

عقاید  گاه ویست. ااز مباحث فلسفی  ییهابخشمبانی اعتقادی و بیان فلسفه احکام در خالل 

این دو )تبیین و  معموال . کندستفاده میدفاع عقلی ا ینوع بهتعلیل و از و گاه کند میتبیین  را

را تعریف وسوسه و الهام  بیالغ حیمفاتنمونه وی در کتاب  از باب .ندیآیمدفاع عقلی( در پی هم 

به مسئله مسخ، نوعی تبیین، بیان امکان عقلی مسئله  ویپرداختن  .(351 :1371 ،همو) است کرده

طغیان و غلبه قوه نفسانی شخص در  مسخ به علت ،خالصه طور بهو نوعی دفاع از عقیده است. 

تحقق مسخ  امکان عقلیصدرا  .شود مزاج از حالت حقیقی خود منقلب شود حدی است که باعث

 :1364 ،همو) کندیمتبیین  لیاسرائیبنظاهر آیات قرآن درباره قوم  شده دررا مطابق با کیفیت ذکر

کیفر ندارد در میان بحث اراده و  عذاب و وی در خصوص اینکه اراده گناه .(912 :1371همو،  ؛69

نمونه دیگر، علت  .(286، 1/3ج، 1380 ،همو) ه استکردتبیین و تعلیل  مسئله را ،تفاوت آن با شوق

الی آثار متعددی به آن گریز زده است. وی هعبادات شرعی است که در الب دادنلزوم انجام

از  یبردارفرمانملکه انقیاد و  شودیمشرعیات را نوعی تمرین برای نفس معرفی کرده که باعث 

به تعریف کرامت، معجزه،  بارهاوی  .(778 :1371همو،  ؛6 :1/1ج، همان) بدن برای نفس ایجاد نشود

دین الصدر) است کردهتحلیل عقلی آنها را تفصیل و به (818 :1371، همو) سحر و کهانت پرداخته

نتیجه حکمت خویش را تبیین و تحلیل عقلی معتقدات  المتألهینگویی صدر .(113: 1358، شیرازیال

 نگاشته است. تا جایی که جداگانه نیز رسائلی درباره این موضوعات داندیم

 مبانی و مصطلحات عرفان و اشراق استفاده از .12. 1

 ،خاص طور بهالنفس طور عام و علم طرح مسئله در حکمت متعالیه به یهاروش نیترمهمیکی از 

استفاده از مبانی  ،شاخصه فلسفه او نیز محسوب شده و المتألهینکه شیوه منحصر به فرد صدر

طرح مدیگر اثبات مسئله  یهاوهیش عرفانی در کنار کامال  گونه بهیک مسئله  بارهاعرفانی است. 

از عالم غیب  یانفخهملکوت و  یهاشعلهاز  یاشعلهمانند بیان حقیقت نفس که آن را  .شودیم
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مانند  ؛شودیمتبیین  عرفانی با ماهیت صرفا   یامسئلهو گاه  (298 :1383، شیرازیدین الصدر) داندیم

در کسوت  مسئله وجود مفاهیم متعدد انسان در عالم ادنی و وجود واحد آن در عالم اعلی که کامال 

یا در طرح عالم ملکوت و باطن انسان که مردم عادی  ؛ات عرفانی به آن پرداخته شده استعبار

لکوت در غفلت و فراموشی ب فطرت انسان و عالم مس، عجایرا از فهم عالم قلب، مقام و منزلت نف

 .(43: همان) ندیبیمعجیبی 

را اصطالحات خاص عرفان مانند انواع مکاشفات صوری و معنوی  ،آثارش یالالبه دروی 

مقام  ،(81: 1358، شیرازیالدین الصدر)انواع ادراک مشهور و مستور  .(343: 1371 ،همو) دکنتعریف می

و ... از این قبیل است. وی  (825: همان) 1«النفث فی الروع» ،(790 :1371، شیرازیدین الصدر) «کن»

نشینی و مانند علت خلوت ،رفتارها و عادات صوفیان و دالیل آن مستقیما  بارها نیهمچن

حکمت متعالیه بدون وجود این سبک و چنین  .(798: همان) کندرا بیان می یکشاضتیر

 .ابدیینماصطالحاتی هویت خاص خویش را 

 فردی یشناسرواناستفاده از مبانی اخالق و  .13. 1

در بیان مسئله  مثال  بهره برده است؛ شناسانهرواندر برخی مواضع فلسفی از بعضی اصول  اصدرمال

ه حالت بده و این رنج را کربه دست آوردن چیزی را نتیجه فقدان و مستلزم رنج معرفی  ،شوق

ی موسوم به اما این رنج لذیذ است. حالتمبتال است، رنج فقدان  بهکه اگرچه  عاشق تشبیه کرده

مال از وی در بیان چگونگی تجسم اع .(229 :1383، همو) دغدغه که مرکب از لذت و الم نیز هست

 .تنفر استکسی تنفر داشته باشد در واقع از خود م ازکه اگر انسان  کندیماین اصل استفاده 

 به .ستا رودر واقع خود او منف پس ،ترسیم شده آن چیزی است که در ذاتش ازچون تنفر او 

دین الصدر) گرددیمابتدا به خودش باز یا تنفر از آنها مناسبت محبت شخص به دیگران  نیهم

 .(776 :2ج ،1381، شیرازی

 برای سالکان مهذب ییگولفافهبیان اشارات و  .14. 1

اشراقی و عرفانی است. او  کلی نگرش مالصدرا درباره علم و چگونگی دریافت آن کامال  طور به

یافتن از آگاهیصرفا  در حد دادن اطالعات و  هاکتابدر شده مطرح مباحث معتقد است بیشتر

                                                             
 القای معنا از سوی جبرئیل بدون دیدن فرشته. .1
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آموز را آماده سلوک و فقط علمایجاد شوق به وصول است و  اشدهیفانظران بوده و افکار صاحب

تا به واسطه کوشش و ریاضت از جهل و خوهای زشت و حب جاه پاک شود  کندیمکشف اسرار 

ی خود و رسائل به خود هاکتاباکتفا به مباحث موجود در  و به حقایق عالم قدس برسد وگرنه

 داندیمخود نیز در بیان مباحث نفس  ،بنابراین .(5: 1/1ج ،1380، همو)است  ظلمات بعضها فوق بعض

تا به  گذارندیمو پای در راه مجاهده و کوشش  رسندیمکه برخی از طالبان علم به این حقیقت 

مناسبت در برخی مواضع، مالصدرا از بیان اسراری  نیهم به .عالم دست یابند یهایآگاهاسرار و 

 کندیمطرح م یاگونهدلیل به  نیهم بهد و کنصراحت بیان آنها را به تواندینمکه  گویدسخن می

 که جز محرمان اسرار آن را نیابند.

ز همین ناشی ا شودیمدیده  اکه گاه در اقوال و آرای صدر ییهاتعارض برخی معتقدند 

 1است. در بیان اسرار هایپوشپرده

 نگاه هرمنوتیکی مالصدرا به مسئله نفس .2

مسائل نفس از ابزارهای بسیار متنوعی  کردنطرحماگرچه مالصدرا در تبیین حقیقت انسان و 

که روش چرا ؛دانست یارشتهوان شیوه و سبک او را میانبت یسختبهاستفاده کرده اما شاید 

گوناگون  هایواحد از منظر یامسئلهشده است که در آن تعیینپیش از  ایبرنامه یارشتهمیان

 یدهسازمان یاگونه به یارشتهمیان ایمسائل در مطالعه کردنطرحماز طرفی  .دشومیبررسی 

 مسئلهشناخت  کندیمکه به خواننده تفهیم  یطور به ،شده و دارای نظم و نسق خاصی است

امروزه در علوم شناختی درباره  آنچهمانند  ،مد نظر است از زوایای مختلف مشترک بین چند علم

علوم مرتبط با ذهن( ) تمام علوم شناختی ،یارشتهیم. در این نمونه از شناخت میانذهن شاهد

 ند.کندرباره ذهن فراهم  یریگجهینتتا مجمعی برای  کردن نتایج گوناگون هستندبه دنبال جمع

                                                             
 ،ابتداییاو در مسائل مختلف را به نظریه های دیدگاه توانمیکه  ایگونهبه  ،در آثار مالصدرا تعارضاتی وجود داردبعضا   .1

یا ترس او از  کشف اسرار درمحدودیت مالصدرا  تعارضات،یکی از علل این  رسدمی نظربه متوسط و نهایی تقسیم کرد. 

گزاره با توجه به  هرتالئم که مطابق با آن صدق و کذب  نظریهباید بر اساس  معتقدندشدن باشد. البته برخی شهره

و  حسینی شاهرودیرا یافت )حقیقی مالصدرا  هایدیدگاهاست  پذیرسنجش دیگر هایگزارهانسجام و هماهنگی آن با 

 (.56-54: 1394مهر، جمشیدی
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 مهممسائل کارگیری ابزارهای گوناگونی که مالصدرا در مسئله نفس به عنوان یکی از هاما نحوه ب

طراحی  یارشتهمیان گونه بهاین پژوهش  دهدیمحکمت متعالیه استفاده کرده نشان  یمحورو 

... که در طول مقاله  و یلیتأوتاریخی، علمی، نقلی،  استفاده از ابزارهای رغمیعلنشده است. 

درخشان  یقدر بهدر حکمت متعالیه  یشناسانسانماهیت فلسفی و عقلی  ،بیان شد تفصیلبه

 ینوع بهاما  ،است که بر دیگر زوایای بحث احاطه داشته و وجهه فلسفی کاملی به آن داده است

که خواننده یا متعلم را در اظالل کالم، عرفان و قرآن نیز  یطور به ،مسحورکننده و خاص

که  یطور به ،است رکنندهیگغافلاز قرآن یا مبانی عرفانی اغلب  اصدرمال یهااستفاده. نشاندیم

درک  و حاکم بر سبک ویشده ی از پیش تعیینبودن آن را در طرحنشدهیزیربرنامه توانیم

فلسفی است و از آن جهت  دهدیمکه عقل را معیار سنجش و داوری قرار  آنجااین روش، از  کرد.

 .استگوناگون است هرمنوتیکی  یو تفهیم این کالم از زوایا که به دنبال فهم درست

از  .متعددی شده است یهایدگرگونهرمنوتیک یا دانش تفسیر متن در تعریف دچار تنوع و 

. علم شودیممترادف استفاده  طور بهاغلب  «تفسیر»و  «توضیح»، «ویلأت»، «هرمنوتیک»مفاهیم 

به شرح روشمند قواعد حاکم بر متن یا روش فهم  تریمیقد یهرمنوتیک از یک سو و در رویکرد

رویکرد دوم در قرن بیستم موسوم به هرمنوتیک فلسفی  .(38 :1391 )گروندن، شودیممتن تعبیر 

علوم انسانی  یشناسمعرفتفهم متن یا نوعی  یشناسروشبر آن اساس، هرمنوتیک،  .بوده است

هرمنوتیک فلسفی،  هیاولیک چیز است. در شکل  ،بلکه فلسفه حقیقی و هرمنوتیک ،نیست

مل برای پاسخ به پرسش از معنای هستی است و فلسفه و متافیزیک غرب أحقیقی، ت یورزفلسفه

به علت غفلت از این پرسش از مسیر اصلی منحرف شده و وجود انسانی نقطه  در قرون متمادی

 .(135 :1385)واعظی،  جو از معنای هستی استوین اندیشیدن حقیقی و جستآغاز

روش و سبک به دام  القاکنندهمالصدرا اگرچه از یک سو  یشناسانسانهرمنوتیک جاری در 

ثیر آن در أو ت هاانساناما با توجه به تفاوت درجه وجودی  کندعرضه میانداختن حقیقت را 

از سویی دیگر نوعی هرمنوتیک  ،ثیرگذار در تبیین و توصیف حقیقتشهودات و تجارب شخصی تأ

و  شناسانههستی یهاانیبنفلسفی درباره  تأملکه شیوه  گذاردیمفلسفی را به منصه ظهور 

 .زندیمشرایط وجودی حصول فهم جهان در آن موج 
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 دهدیمنشان  ،شدهگرفته کار بهبررسی شیوه بحث در مسئله نفس و گوناگونی ابزارهای 

ز هر ابزار ممکنی استفاده کرده تا حقیقت را تبیین و تفسیر کند. علت این امر را شاید مالصدرا ا

و معد یادگیری علوم  سازنهیزمبتوان در نگاه خاص مالصدرا به آموزش یافت. در این نگاه، معلم 

کننده موانع را دارد تا قوه موجود در نفس انسان به فعلیت نزدیک شود. برای است و نقش برطرف

 طور بهحذف موانع  ،عالوهبه .ضروری است آموزدانشآموختن و مواجهه انسان با حقیقت، تزکیه 

حداکثری نیز از جانب استاد الزم است. مالصدرا در تبیین مباحث مربوط به نفس تمام همت و 

د. این کنرا عقل به او اعالم کرده فهم، تبیین و تفهیم  آنچهذول داشت تا تالش خویش را مب

همان هرمنوتیک فلسفی است که در آن فهم حقیقت، مرتبه به مرتبه بر اساس موقعیت و رتبه 

جارب شخصی، ویل آنها، شواهدی از تجارب دیگران و ت، تأاستفاده از آیات .ابدییموجودی افزایش 

که مالصدرا کالم عقل خویش را از مناظر گوناگون  است دهنده آن... نشانو  تمثیل، اقوال، شهود

گونه بدفهمی یا فهم ناقص از حقیقت را بگیرد و زوایای کالم عقل را روشن  هر یتا جلو درنگمی

بیان به معنای شرح خبرهایی است که  نیترسادهعلم هرمنوتیک فلسفی به  ،د. بنا به تعبیریکن

هدف مالصدرا از این تالش نیز، فهم حقیقت کالم عقل  .(167: 1391گروندن، ) انددنیشننیازمند 

. استفاده مالصدرا استاز حقیقت و گزارش درست آن به متعلم و جلوگیری از بدفهمی این کالم 

از وحی در تبیین بیشتر استدالل عقلی در حقیقت استفاده او از زوایای دیدی با افق باالتر از عقل 

است که  ،تریعالو  ترفیشریعنی استفاده از عقل انسانی با درجات وجودی  ،و متداول مرسوم

رغم نگاه، هرمنوتیک با وجودشناسی، علی. در این دهدیمرا نتیجه  یشناسیهستهمان 

 لحاظ وجودی مساوقت دارد. از معنانبودن،هم

آگوستین  مثال  . اندکردهمطرح  نامیبن نوعی هرمنوتیک ا، بسیاری از متفکربه نظر برخی

و آن نوری  کندینمصرف تبعیت از قواعد تفسیری برای درک کتاب مقدس کفایت  بودقد تعم

 أنکته اخیر مبد .باید از جانب خداوند بیاید شودیمکه به واسطه آن ابهام کتاب مقدس برطرف 

 .(48 :1385)واعظی،  الهام هرمنوتیک فلسفی است

ست که ذهن ذوابعاد، نفس پاک و مجاهدات ا آن یشناسانسان مالصدرا درعلت تمایز و تفوق 

به نتیجه  شکل ممکن تقریر فلسفی را نیتریعالبه او منشوری داده که به  اشفراوان علمی و عملی

و سازگاری حداکثری  شدهعقلی  یهایبدفهممانع مطلوب که درک حقیقت است نزدیک کرده و 
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بسیاری از  حکمت متعالیه محقق کرده است. موفقیت مالصدرا در تبیین عقلی   یشناسانسانرا در 

مرهون و شاهد همین اصل  ،مانند تبیین مسئله معاد جسمانی ،مباحث دینی در حکمت متعالیه

که این مدل، هر انسانی دوباره تکرار کرد و با توجه به این این الگوی فهم حقیقت را در توانیم. است

 یشناسروشضمنی نوعی هرمنوتیک به مفهوم  طور به تواندیم داندیمابعاد ت را ذونگاه به حقیق

و  برندیمسر ه وجودی متفاوتی ب یهارتبهیا  هامرتبهدر  هاانسان. اما عرضه کند یشناسمعرفتیا 

با  شچون شهودات .ابدییممتفاوت  یاجهینتاگر هر انسانی بار دیگر از همین شیوه استفاده کند 

 توانینم . پسثیرگذار بوده استأشهودات مالصدرا متفاوت است و این شهودات در فلسفه او بسیار ت

بلکه بیشتر با هرمنوتیک در  ،دهدیمرا پیشنهاد  یاشناسانهروشگفت حکمت متعالیه هرمنوتیک 

 وجه فلسفی آن هماهنگ است.

 نتیجه

نه ست که حکمت متعالیه مالصدرا، ا دهنده آنرسی دقیق روش طرح مسئله نفس نشانبر

با قدرت  یشده در دین و سالکی ذوباو فیلسوف .بوده است یارشتهالتقاطی، نه تلفیقی و نه میان

ش شاکله شخصیت چوند و را تحلیل عقلی کنحقیقت انسان است کشف است که قصد کرده 

ذهن  هایخصیصهن نیز از مذهبی دارد و ماهیت علم نزد او اتصال به عالم قدس است و ایعرفانی

نفس مهذب و  بلکه کرده،نایجاد ذوابعاد شده است. او سبک و روش جدیدی  اشفلسفه ،ستا او

یا  ردیگیم کار بهابزاری خاص را است جا که الزم بوده  هردر خاص و  یاقاعدهمتدین او بدون 

هی را در پوشش آیات و روایات، بدون وحیانی و االهای دیدگاهیا  ،زندیمبه امور باطنی گریز 

. منحصر به فرد بودن این نوع مطالعه از جهت کندیمبیان  ناپذیرینیبشیپبه صورتی قاعده و 

منحصر به فرد بودن شاکله ذهن مالصدرا و میزان مسئولیتی است که او در قبال متعلم احساس 

د نتیجه متفاوت خواهد کنتفکر فلسفی ، شده در دین و عرفانی ذوب. اگر بار دیگر ذهنکندیم

تقریری  توانیمچون این نگاه به عالم منحصر در فردی است که به آن اقدام کند. این را  .بود

 است که یحکمت متعالیه تفکر فلسفی ناب یشناسانسان فلسفی از هرمنوتیک تلقی کرد.

و اشکال مشترک دیگر  دیگویمدیگری از برهان هستند  یهارنگفراوانی را که  هایگفتنی
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بروز  یشناسانساناین نوع  ،ترروشن. به عبارت داندیم هاناگفتهاین  فلسفی را نیز در یهاسبک

 است. اصدرمالفلسفه از دریچه خالقیت ذهن 

گوناگونی از آن حاصل شود  یهارنگتعقل فلسفی مالصدرا مثل نوری که بر منشور بتابد و 

همان منشوری که باعث  تراویده است؛ او عرفانیذوابعاد دینی به اطمینان رسیده و ذهن  مجرایاز 

گویای وحدت  یاکنندهرهیخ طور بهمتنوعی از زبان او جریان یابد و  یهارنگشده نور برهان در 

 د.شوهمه انواع و ابزارهای علوم 

حکمت متعالیه را باید نوعی هرمنوتیک فلسفی دانست که برای کشف حقیقت  یشناسانسان

به تفسیر و  ،حقیقتی که عقل آن را اعالن کرده اما برای تفهیم و تفاهم بیشتر رفته است؛ کار به

 دارد.نیاز  یسازروشن
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