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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسالمی رضویمیفلسفۀ اسالهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات
  و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا

  ١  امیر راستین  
    ٢شاهرودی حسینی سیدمرتضی  

  دهکیچ
رد ادراک صور جزئی خیالی و حسی، دو تصویر عمـده صدرالمتألهین در مو

ِ یکی نفس فاعل و دیگری نفس قابل؛کند برای نفس ترسیم می برای هر یک از . ِ
ترین نتیجه پذیرش فاعلیت  مهم. آثار وی وجود دارد هر دو نظریه نیز شواهدی در

، قبول واجد بودن صـور »فاعل و معطی شیء، فاقد آن نیست«نفس، طبق قاعده 
ای ما را به نظریـه   چنین نتیجه.وسط نفس در مرتبه قبل از صدور و فاعلیت استت

رسـاند و آن، نظریـه عرفـانی  تـری در حـوزه ادراکـات نفـس مـی مشابه، اما دقیق
از سوی دیگر، سخن از قابلیت نفس نسبت به صور خیـالی . انکشاف نفس است

لیت در جریان ادراک و و حسی، ما را به قوه داشتن نفس، خروج آن از قوه به فع
 ؛رسـاند در نتیجه، مادیت نفس انسانی و نیز مادیت ادراکات حـسی و خیـالی مـی

رسد نظریه  لذا به نظر می. نتایجی که با برخی مبانی دیگر صدرایی ناسازگار است
                                                                 

 ١۶/١٠/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٣/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
  .(arastin@um.ac.ir)) نویسنده مسئول (دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد. ١
  .(shahrudi@um.ac.ir) استاد دانشگاه فردوسی مشهد. ٢
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 تری پذیرفتنیتر است و نتایج فلسفی  ات جزئی، به صواب نزدیکادراک در نخست
  .را به همراه دارد

، قابلیـت نفـس، فاعلیـت )جزئـی(  حسی و خیـالی ادراک:یدیلکان واژگ
  .نفس، انکشاف نفس

   و پیشینه پژوهشمقدمه. ١
ترسـیم .  یعنی نفس انسان١؛ِ، مدرک استادراک فرایندیکی از سه ضلع اساسی در 

جایگاه و نقش این عنصر در میان فالسفه مسلمان، بسته به مبانی مختلف فلسفی ایشان، 
شناختی خود، تفسیر متفاوتی از  اید و هر مکتبی با تکیه بر آراء خاص هستینم متعدد می

  .دهد نقش نفس ارائه می
 ٢َ تمام اقسام مـدرکات بـودهادراکی، قائل به قابلیت محض نفس در یحکمای مشا

کند؛ با ایـن  دانند که فاعل ماوراء ماده افاضه می َو نقش نفس را تنها پذیرش صوری می
هم برای صور مادی محسوس خارجی و هم برای صـور ذهنـی، یـک توضیح که ایشان 

کنند که در عالم طبیعت، مطلق صور بلکه مطلـق آثـار  مفیض ماورای طبیعت اثبات می
  :گوید می الرئیس شیخ .نماید را افاضه می
آثـاری اسـت کـه از خـارج بـر نفـس وارد ] که همان علـم اسـت[ صور معلومات «ـ

الـصور اسـت،  م کامـل شـدن اسـتعداد نفـس، واهـبهنگـاهـا   آنشوند و مفـیض می
 بنـابراین معلومـات از خـارج از وجـود انـسان .که سایر آثار نیز افاضه اوسـت همچنان

  .)١۶۶: ١۴٠۴ سینا، ابن( »شود برایش حاصل می
ّتصور برای نفس، بالقوه است و نیازمند مصو«ـ 

ری است که اشیاء را برایش تصویر و ِ
  .)١۶٧: همان( »خارج کنداو را از قوه به فعلیت 

ترتیـب  اش بـدین باره بیان جامع و دقیقی دارد کـه ترجمـه و خالصـه بهمنیار در این
  :است

                                                                 
...) ِعالم، حاس، عاقـل و( »ِمدرک«، ...)علم، حاس، عقل و( »ادراک«هرچند ممکن است سه ضلع . ١

ًمتحد یا حتـی مـصداقا یکـی باشـند، امـا بـه لحـاظ تحلیـل ...) معلوم، محسوس، معقول و( »َمدرک«و 
  .ی ملحوظ استادراکعقلی، این سه مفهوم در هر 

  .)٣٩۶: ١٣٧٩ صابری، ضفیا( از جمله تمام معانی جزئی خیالی و حسی. ٢
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طور کلی، صور محسوس و متخیل و متوهم و معقول، همگی به نـوعی مجـرد از  به«
ًسفیدی یا حرارت مثال، به سفیدی و حـرارت موجـود که ماده هستند و ممکن نیست 

که آمد  الزم می  وگرنه؛قل، تجردی را که ویژه هر یک است، بدهددر آلت حس یا ع
اند، خود را بالفعل مجرد از مـاده  که بالقوه مجرد از ماده سفیدی یا حرارت، در حالی

بنـابراین ضـروری اسـت . باشد َدو بالقوه، مدرک می که وجود خارجی این کنند؛ چرا
 از تجـرد را دارد، یـا از آن ًکه سفیدی مثال، از آن جهت که محسوس اسـت و نـوعی

ای از تجرد را دارد و یا از آن جهت که معقول اسـت و  جهت که متخیل است و گونه
پس فاعل صورت . قسمی از تجرد را واجد است، علتی غیر از سفید بودن داشته باشد

 تنـاهی .باشـد سفید بودن در قوه بینایی، یا در خیال و یا در عقل، امری غیر از آن مـی
سفیدی یا حرارت که  همچنین ممکن نیست .و بطالن تسلسل نیز ضروری استعلل 

 .به خودی خود، تبدیل به متخیل و ملموس شده، بلکه در این امر به علتی نیـاز دارنـد
پس بالضروره باید این فاعل و مخرج حـواس مـا در محـسوساتش از قـوه بـه فعلیـت، 

 محتـاج ،همـه در محـسوس شـدن زیرا اجسام متناهی بوده و ؛جسم و جسمانی نباشد
دیگری هستند و دور هم باطل است، لذا باید به امری برسد که جسم نبوده و حرکات 

ًبه عبارت دیگر، باید مفیض سفیدی در جسم محسوس، عینا همان . قوه را افاضه کند

  .)٧٩٢: ١٣٧۵بهمنیار بن مرزبان، ( »مفیض سفیدی در قوه بینایی، خیال یا عقل باشد

که ماده نسبت بـه صـور خـارجی، قـوه صـرف اسـت و ایـن صـور   همچنانبنابراین
نماید، نفس نیز صور علمی خـود را  الصور عقلی دریافت می محسوس مادی را از واهب

در این نگاه، آشکارا بـه شـباهت نفـس و هیـولی .  این مفیض عقلی استۀمرهون افاض
 بر احضار آنـان، نفـوس مندی از صور علمی و قدرت و به میزان بهرهاست تصریح شده 

بنـدی  تقـسیم. ارده شده اسـتذآنان گ  و به ازای هر یک، نامی نیز براند بندی شده رتبه
بالملکـه،  هیوالنی، عقل عقل:  به این شرح است،یان به یادگار ماندهیمعروفی که از مشا

  .)۴۴٩ ـ٢/۴۴٧: ١٣٩١نصیرالدین طوسی، ( مستفاد عقل و بالفعل عقل
ک جزئی حسی را به مشاهده مستقیم و اشـراق و علـم حـضوری سهروردی نیز ادرا

 دانـد و نـه علـم حـصولی و بـا واسـطه صـورت نفس به موجودات مـادی خـارجی مـی
بنابراین حضوری دانستن ادراک خیـالی و عقلـی، . )٢٩٢ـ٣/٢٩١: ١٩٨١لدین شیرازی، صدرا(

. عی خواهد بـودًند، امری کامال طبیر حسی از مادیت امور مادی دورترکه نسبت به صو
 ادراک حـضوری خـود از فراینـدنکته مهم در نظریه سهروردی آن است کـه نفـس در 
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هـا   آنخـالف دیـدگاه صـدرا، ندارد و بـرها   آن حسی یا خیالی، فاعلیتی نسبت بهمعلوم
بـصار و ِدر مـورد ا. باشـند واقع در عالم نفس نبوده و معلول و فعل قـائم بـه نفـس نمـی

َشود و نفس حضورا مدرک محسوس را  اشراق نفس حاصل میرؤیت حسی، ادراک با  ً

 در ادراک خیالی هم نفس موجودات مجرد در .)١/۴٨۶: ١٣٧۵سهروردی، ( کند شهود می
، نه خیال متـصل بـه )۵٠٢: ١٣٧٢شهرزوری، ( کند عالم خیال و مثال منفصل را مشاهده می

در نتیجـه در . یابد  ادراک عقلی هم جز به مشاهده حضوری عقول تحقق نمی.نفس را
  .این دیدگاه، صدور و فاعلیت نفس جایگاهی ندارد

و ه ِبنابراین هر دو مکتب فلسفی پیش از مالصدرا، تنها بـه قابلیـت نفـس نظـر داشـت
های فعاالنه و خالقانه نفس نسبت به ادراکات، جایگاه روشنی ترسیم نکـرده  برای جنبه

ِادراکات جزئی حـسی و خیـالی، مطـالبی را در این میان، صدرالمتألهین در باب . بودند
توان دو نظریه اصـلی را بـه دسـت   میها در آثار خود به یادگار گذاشته که از مجموع آن

نظریـه «که به دیدگاه پیشینیان نزدیک است و دیگری » نظریه قابلیت نفس«یکی : آورد
تکـاری کـه رود؛ اب که از ابتکـارات فلـسفی او بـه شـمار مـی» فاعلیت یا خالقیت نفس

  .های عرفانی صدرا نیست ارتباط با گرایش بی
های صـدرا در  در میان آثار متأخران به ویژه حکمای صدرایی نیز تبیین یا نقد دیدگاه

شـشم از فـصل  در خورد؛ برای نمونه، عالمه طباطبایی باب ادراک جزئیات به چشم می
 بـه بحـث نهایـة الحکمـهِدهم و نیز فصل هفتم از مرحله یاز الحکمه بدایة ِمرحله یازدهم

درباره مفیض صور علمی جزئی پرداخته و به اثبات دیدگاه قابلیت نفس، اهتمام ورزیده 
 اشـاراتی بـه هـر دو دیـدگاه حاد عاقل بـه معقـولاتزاده نیز در کتاب  عالمه حسن. است

بـه نـوعی از دیـدگاه  )درس بیستم(های پایانی  در بخشفاعلیت و قابلیت نفس داشته و 
 وجهی برای تبیین فاعل بودن نفس بیان کرده و هـم در کند، گرچه هم ابلیت دفاع میق

یـدگاه  جهاتی به دکه ازد ده میباب ذاتی بودن یا نبودن علوم برای نفس مطالبی را ارائه 
 اسـتاد فیـاض علـم و عـالم و معلـومدر کتـاب . شود عرفانی انکشاف نفس نزدیک می
 دو دیدگاه صـدرا در بـاب فاعـل و مفـیض صـور ،شمصابری نیز در امر اول از فصل ش

جزئی و نیز وجوه جمع میان آن دو تبیین گردیده و در نهایت، به دیـدگاه قابلیـت تمایـل 
 نحـوه بررسـیتوان بـه  های مرتبط نیز می نامه در میان پایان. بیشتری نشان داده شده است
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 بررسی و )١٣٩٠، عباسـی( صدرامال و سهروردی ابن سینا، دیدگاه از کلیات و جزئیات ادراک
.  اشـاره کـرد)١٣٩٢مـرادی، ( صـدرایی فلسفه نظر از انسان وجودی ساحت در ذهن جایگاه
 از آثـار مـذکور در پیـشینه یافـت نـشد و کاصلی پژوهش حاضر در هیچ یـه ئلالبته مس

های صدرا و نیز عدم مقایسه میان  پراکندگی مباحث، عدم توجه به مبانی و نتایج دیدگاه
  .نماید ها در این آثار، نوآوری پژوهش کنونی را تضمین می این دیدگاه

   نظریه قابلیت نفس.٢
عبارت صریحی از مالصدرا مبنی بـر اینکـه وی بـه صـورت جداگانـه و گان نگارند

را عقل فعال یا عقول دیگر بداند و یا به صورت قاطع، نفس » فاعل صور جزئی«ًمستقال 
امـا صـدرالمتألهین در . نـدمعرفـی کنـد، نیافت» قابـل صـرف«گونه ادراکات،  را در این
گوید و نفس را قابل همه علوم و صـور  یان سخن مییخود، همگام با مشا عبارات برخی
 افاضه ،وی در اینجا. آورد  ادراک، عنصری منفعل به شمار میفرایندداند و آن را در  می

 یول ،است قدس عالم علوم، تمام مبدأ وی، نظر به. داند قدس می از عالم را علوم مطلق
 در یتفـاوت چیهـ گـردد، مستعد ًامالک نفس هک یهنگام و است متفاوت نفوس استعداد

 افاضـه قدس عالم از سانیک همه و ستین ینظر علوم و) هیاول اتیهیبد( اتیاول کادرا
موجبـه  نیـز علـت یبشر معلم از دنیشن و رکتف و بحث مانند یظاهر اسباب .شوند یم

 بـر الفعـ عقل و قدس عالم از علم چون و هستند ضیف ۀواسط و ّمعد هکبل ستند،ین علم
 نیست، مسدود س کچیه بر یاله ضیف و وتکمل باب چون شود، یم افاضه سانیک همه
 و اوسـت خـود جانـب از باشـد، لکمـش ایـ مقـدور ریـغ یسک یبرا علوم تسابکا اگر

  .)٣٨۵ ـ٣/٣٨۴: ١٩٨١ لدین شیرازی،صدرا(ست او نفس ضعف و قصور به مربوط
بنابراین در چنین عباراتی، ادراک خاصی لحاظ نشده، بلکه مطلق علـوم، مفـاض از 

دانسته شده است که طبق این سخن، بایـد ادراکـات ) عالم قدس( خارج از نفس انسان
  .ها، نه فاعل شده به نفس دانست و نفس را قابل آن جزئی حسی و خیالی را نیز افاضه

 حکمت متعالیه نیز تصریحاتی بر پذیرندگی و قابلیت نفـس نـسبت در میان شارحان
ی مفیض صور علمی، چـه صـور کلـی یعالمه طباطبا. خورد به صور جزئی به چشم می

دانـد و بـر ایـن مطلـب،  عقلی و چه جزئی حسی و خیالی را امری غیر از خود نفس می
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وهر عقلی مفـارق بـه عنـوان ایشان در ابتدا برای اثبات فاعلیت ج. دفرمای  اقامه میبرهان
کنـد و سـپس از همـین طریـق، جـوهر   برهان اقامه می،فاعل و مفیض صور کلی عقلی

  :نماید مجرد مثالی را نیز به عنوان فاعل صور جزئی اثبات می
 همـۀ هکـ اسـت مفـارق یعقلـ جوهر ،ندک یم افاضه نفس بر را هیعلم صور ه کآن«ـ 

 مجـرد هیعلم صور ،شد گفته ًقبال ه کچنان رایز ؛اوست نزد کلی و یعقل یها صورت
 نفـس خود ای هک دارد یا نندهک افاضه نیبنابرا و شود یم افاضه نفس بر و است ماده از

 یامـر ایـ و ردیپـذ یمـ را آن ،گـرید یسو از و ندک یم جادیا را آن سو یک از هک است
 زیرا ؛محال است شود، فرض نفس آن، ضیمف و فاعل  اما اینکه.نفس از خارج است
 دهیرسـ اثبـات به آن بطالن ،نیا از شیپ هک بود خواهد قابل و فاعل وحدت اش الزمه
توانـد  هـم نمـی یمـاد امـر یکاما . ستین هیعلم صور نندۀک افاضه نفس، پس. است
 نیا هک تر است ً زیرا امر مادی از امر مجرد، وجودا ضعیف؛باشد نفس بر صور ضیمف
 ن،یـا از  گذشـته.باشـد فعل از تر یقو ،وجود ثیح از دیبا فاعل رایز ؛است محال زین

: ١٣٨۵( »نـدارد وضـع مجـرد امر هک یحال در است، وضع به مشروط یماد علل فعل
  .)٩٧۴ـ٩٧٣/۴
شود که مفیض صور عملی جزئی نیز موجـود مجـرد مثـالی  به همین بیان اثبات می«ـ 

  .)۴/٩٧٧: نهما( » همه صور جزئی به نحو اجمالی موجود است،است که در آن

  :فرماید  میدروس اتحاد عاقل به معقولزاده آملی نیز در  استاد حسن
 و نفس انشاء به ،اتکمدر و علوم از سلسله یک هک میا گفته رساله نیا یجا چند در«
 نحـو یـک ،نفـس بـه جـادیا و انـشاء سنادِا هک است شده روشن نونکا .اوست جادیا

اسـت  یالهـ فاعـل آن، موجد و هیعلم ورص ئمنش قت،یحق در و است ریتعب در توسع
: ١٣۶۶( »نفـس خود نه است، ییدارا به یندار از و مالک به نقص از نفس مخرج هک

  .)٣۴٩ ـ٣۴٨

همچنین وجود برخی عناوین و مباحث دیگر در حکمت متعالیه نیز مؤید تهی بودن 
هاسـت، نـه   و در نتیجه، قابلیتش نسبت به آن،نفس از ادراکات و علوم در ابتدای تکون

» فطـری نبـودن علـوم«یـا » ذاتی نبودن علوم بـرای نفـس انـسان«نمونه، ؛ برای فاعلیت
، فـصلی اسـت بـا اسفاردر . تواند به خوبی نشانگر تمایل به نظریه قابلیت نفس باشد می

 »له اللوازم من وال اًّیذات اًأمر سیل للمعقوالت ةّیاإلنسان النفس لّتعق ّفصل فی أن «:عنوان



  

ات
جزئی

ک 
درا
در ا

س 
ت نف

ابلی
یا ق

ت 
علی
فا

...

١٣٩  

 فصل، گویای نفـی علـم کلـی عقلـی  عنوان اینگرچه. )٣/۴٨٧: ١٩٨١، لدین شیرازیصدرا(
عنوان علم ذاتی از نفس است، اما هم در عبارات همین فصل و هـم در برخـی مـوارد  به

؛ صورت مطلق و بدون قید معقول و کلی بـودن آمـده اسـته دیگر، واژه علم و علوم، ب
  :نویسد چنین می» ذهن«یح اصطالح نمونه و در جای دیگر، صدرا در توضبرای 

باره آن است که خدای متعال روح انسان را خالی از تحقـق اشـیاء  سخن حق در این«
ُأخرجمکْ : ه فرمود ک چنان؛آفریدها   آنو علم به َ َ ْ ْمـن َ ِبطـون ِ

ُ م ُ ْأمھـا ِتُک َ َّ َتعلمـون َال ُ ُ َ ْ ًشـیئا َ ْ َ
 ]نحـل /

ناچـار، نفـس بایـد  پـس بـه ،... و طاعت اما ارواح را نیافرید، مگر برای معرفت.]٧٨
 لـذا حـق تعـالی بـه مـا ؛امکان و استعداد تحصیل این معارف و علـوم را داشـته باشـد
کـه  بنـابراین هنگـامی ...حواسی عطا فرمود تا در تحصیل این غرض ما را یاری کنند
شـود و ایـن اسـت معنـای  ِاین قوا و آالت هماهنگ عمل کنند، روح جاهل عالم مـی

ُالرمحن٭ : داوند که فرمودسخن خ ْ َعمل َّ َّ َالقرآن َ ْ ُ ْ
 ]نفس استعداد آنکه حاصل .]٢ـ١/ رحمن 

  .)١٣٨ ـ١٣٧: ١٣۶٣، لدین شیرازیصدرا( »این معارف، همان ذهن است لیبرای تحص

خـالی بـودن نفـس از علـوم در ابتـدای :  صدرا تصریحاتی وجود داردِدر این سخن
 جاهـل بـودن روح در ؛ر تحصیل و اکتساب علـوم تمکن و توانایی نفس د؛تکون مادی

  . استعداد و قوه کسب معارف را داشتن؛ابتدا
، عنوان فصل را بر مدار مطلق علم مطـرح الحکمه نهایةدر  همچنین عالمه طباطبایی

: ١٣٨۵( اسـت و ذاتی، فطری و بالفعل بودن تمام علوم در بدو تولد را منکـر شـده کرده
ُواهللا  آیـه که است قائل یزانالم نیز در. )١٠٣٠ــ١٠٢٧/۴ ُأخـرجمکْ َ َ َ ْ ْمـن َ ِبطـون ِ

ُ م ال ُ ْأمھـا ِتُک َّ َتعلمـون ُ ُ َ ْ َ 
ًشیئا ْ َ
 حتی »علم مطلق« نافی نه است، تولد بدو در »حصولی علم« گونه هر نفی بر دال 

 کند می بیان حضوری علم مصادیق از یکی عنوان به را خود به علم و ،»حضوری علم«
  .)١٢/٣١٢: ١۴١٧همو، (

   بررسی برخی نتایج نظریه قابلیت نفس.٣
 ادراک، ما را به پذیرش برخی نتـایج فرایندپایبندی به نقش انفعالی و قابلی نفس در 

پردازیم  شناختی این نظریه می ترین لوازم هستی در اینجا تنها به مهم. کند و لوازم ملزم می
و در نتیجه به نوعی، پیامدهای که با برخی مبانی دیگر حکمت متعالیه سازگاری نداشته 
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  .شوند  چنین دیدگاهی محسوب میمنفی

   قوه داشتن نفس)الف
 زیرا تا چیزی قـوه و ؛خلو نفس از ادراکات و قابل بودنش، مستلزم قوه داشتن است

این امـر از . تواند آن را بپذیرد و دریافت کند استعداد پذیرش شیئی را نداشته باشد، نمی
ات و ادراکـبه عبارت دیگر، طبق نظریـه قابلیـت نفـس، . ی استمسلمات فلسفه اسالم

 از طرفـی هـر امـر .شـوند ًعلوم از ابتدا حاصل نیستند، بلکه بعدا برای نفس حادث مـی
 ١.ای است که امکان و استعداد وجـود آن را در خـود داشـته باشـد حادثی، نیازمند ماده

د، باید در رتبه و زمان قبل از شون بنابراین نفسی که ادراکات برایش حادث و عارض می
هـا را  حدوث علوم، حامل استعداد و قوه آن علوم باشد و چون خود نفس است که ایـن

لذا ماده بودن یا ماده داشـتن .  حامل استعداد نیز خود نفس استۀکند، آن ماد قبول می
  .نفس، امری گریزناپذیر خواهد بود

» حالـت منتظـره«ذیرش صور علمـی، عالوه بر این، نفس در این دیدگاه نسبت به پ
دارد و حالت منتظره در هر موجـودی، مـستلزم تحقـق امکـان اسـتعدادی و قـوه در آن 

ِبنابراین نفس قابل هم باید حامل استعداد . )١/١٢٢: ١٩٨١صدرالدین شـیرازی، ( موجود است
  .و قوه باشد و قوه تنها با مادیت سازگار است

  ترکیب از قوه و فعل خروج نفس از قوه به فعلیت و )ب
شود و از حالـت بـالقوه بـه  ِنفس پذیرنده، در جریان ادراک دچار تغییر و تحول می

را که فاقد است و نـسبت بـه ) صورت علمی( شود؛ زیرا کمالی حالت بالفعل خارج می
  .رسد آورد و به فعلیت می آن بالقوه به دست می

مفهـومی قابـل تأمـل و در خـور نقـد ًاما خروج از قوه به فعلیت، اوال از ریشه و بن، 
  واست؛ زیرا فعلیت مساوق وجود است و رسیدن به فعلیت به معنای کسب وجود است

 ؛است) وجود قابل( بر وجود دیگر) کمال و فعلیت( به معنای انضمام و عروض وجودی
حال آنکه در نظام حکمت صدرایی و بر اساس اصالت و بساطت وجود، تمام صفات و 

                                                                 
 الوجـود مـسبوق حـادث ّلّأن کـ ةّیمکالح صولاأل من«: داند میرداماد این قاعده را از اصول حکمی می. ١

  .)٣/۶۶٠: ١٣٩١ طوسی،نصیرالدین : ک. نیز ر؛٢٣: ١٣۶٧( »وجوده انکإلم حاملة ّبمادة محالة ال
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طباطبـایی، ( شـود ود، عین وجود است و چیزی خـارج از آن محـسوب نمـی وجکماالت
ًثانیـا خـروج  .پذیر نیست  و لذا عروض و انضمام و ترکیب وجود امکان)۶۴ــ ۶٣/١: ١٣٨۵

 خـواه ،یابد و سبب مادیت نفس خواهـد شـد از قوه به فعلیت، تنها در امور مادی راه می
ر ّخروج از قوه به فعل، خالی از نوعی تغیـ زیرا ؛این خروج، دفعی باشد و خواه تدریجی

. شـود ر چه دفعی و چه تدریجی، بدون حرکت، تمام نیـست و محقـق نمـیّنیست و تغی
  :نویسد می عالمه طباطبایی

شـود؛ زیـرا  جز با حرکت محقق نمی یدفع رّیتغ و ...ییا دفع  است ویجیر یا تدرّتغی«
ّ تغیـر نیازمنـد ِای سابق بر حدوث و قوهّبه موضوعی که پذیرای تغیر باشد و به استعداد 

گونـه کـه فـرض شـود، جـز بـا حرکـت تمـام  خروج از قوه بـه فعلیـت، هـر... است
ّشود؛ منتها چون این تغیر دفعی است، از آن دسته معانی خواهد بود که بر اجـزای  نمی

 .شوند؛ مانند رسـیدن، رهـا کـردن، متـصل شـدن، جـدا شـدن آنی حرکت منطبق می
  .)٧٨٠ـ٣/٧٧٩: همان( »بدون حرکت نخواهد بودگونه که فرض شود،  ّغیر هربنابراین ت

از سویی، حرکت به معنای خروج از قوه به فعل نیز از مختصات امور مادی اسـت و 
ایشان در قالب یک اشکال، خروج نفس از قوه بـه فعـل . دهد تنها در عالم ماده رخ می

 مستلزم حرکت ،)معلومق اتحاد عالم و طب( در جریان ادراک و اتحادش با صور علمیرا 
 پاسـخ گفتـهچنـین و ترکیب نفس از قوه و فعل و در نتیجه، مادیت نفس دانسته و بدان 

  :است
وسیله اتحاد با عقلی پس از عقل دیگر، از باب  خروج نفس مجرد از قوه به فعلیت به«

، “اسـتکمال اول برای شیء بـالقوه، از آن جهـت کـه بـالقوه ”حرکت معروف یعنی 
هـا بـا تجـرد، کـه  بود و همه این ّنیست؛ وگرنه مستلزم قوه و استعداد و تغیر و زمان می
بلکه مراد از ماده بودن نفـس . ّعبارت است از فعلیت تام عاری از قوه، ناسازگار است

باشـد کـه از طریـق  ّبرای صور معقوله، اشتداد وجود مجردش بدون تغیـر و زمـان مـی
: همـان( »شـود تـری بـه نفـس افاضـه مـی مافوق خود، مرتبه عالیاتحاد با مرتبه عقلی 

  .)٣٨۶ـ٢/٣٨٢

این پاسخ کافی نیست و محذور حرکـت و ترکیـب از حیثیـت که رسد  اما به نظر می
 ناپذیر اجتنابقوه و فعل و مادی شدن نفس، در صورت پذیرش خروج از قوه به فعلیت، 

عل، صریح در قوه و استعداد داشـتن است؛ زیرا اصل اعتراف به خروج نفس از قوه به ف



 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

١۴٢  

 ها، آنکه نفس در مرتبه قبل، فاقد صور علمی است و پس از آن با اتحاد با   همین.است
استکمال پیدا کرده، نشان از نقص پیشین و کمال پسین اوست و این نیز مستلزم حرکت 

  :فرماید که خود در جای دیگر می  همچنان؛است
ّن ما لوجوده قوإ«   .)٣/٧٧١: همان( » حرکةك وهناّال تدریجیّ سیة، فوجودهّ

 مگر آنکه تفسیر دیگری از قـوه و فعلیـت و در نتیجـه، خـروج از یکـی بـه دیگـری
ًنظر بوده است یا ما بتوانیم ارائه دهیم؛ مثال خروج از اجمال به تفصیل یـا از ّمد) حرکت(

  . خواهد آمداهللا شاء باطن به ظاهر، که ان

   مادیت نفس)ج
نفـس هـم قـوه و اسـتعداد . شـود رد پیشین به روشنی ایـن نتیجـه حاصـل مـیاز موا

شـود کـه  از قوه به فعلیت خـارج مـیها   آندریافت صور علمی را دارد و هم با دریافت
از طرفی طبق مبانی فلسفه اسالمی، حضور قوه و . ًقطعا مستلزم وجود حرکت نیز هست

رکت، بدون شک حاکی از وجود مـاده استعداد و نیز خروج از قوه به فعلیت و وجود ح
در بحـث توضـیح معنـای وجـود بـالقوه و بالفعـل تـصریح   نمونـه، عالمـه؛ بـرایاست
را داشـته هـا   آنفرماید به استلزام وجود تمام این اوصـاف در موجـودی کـه یکـی از می
  :باشد

،  هر وجودی که قوه داشـته باشـدو... شود  میوجود به وجود بالفعل و بالقوه تقسیم«
و وجـودی کـه ... وجودش سیال و تـدریجی خواهـد بـود و در آنجـا حرکـت هـست

  .)٧٧٢ـ٣/٧٧١: همان( »حرکت داشته باشد، ماده خواهد داشت

  )حسی و خیالی(  مادیت ادراکات)د
گرچه سخنان حکمای پیش از صدرا درباره تجرد ادراکـات و صـور علمـی، بیـشتر 

ات اعـم از ادراکـ متعالیـه تمـام منعطف بر صور عقلـی و کلـی اسـت، امـا در حکمـت
  .)٣/٣٠٠: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، ( حسی، خیالی و عقلی، مجرد هستند

با این حال و با پذیرش نظریه قابلیت نفس، باید صور جزئی را مـادی دانـست؛ زیـرا 
 مـستلزم مادیـت ،گونـه عروضـی شوند و هر ها اموری هستند که بر نفس عارض می این

ات ادراکـه گذشـت،  کـبـه عبـارت دیگـر چنـان. دهد  ماده رخ میبوده و تنها در عالم
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ای است که حامـل   حادث هستند و حدوث، مستلزم داشتن استعداد قبلی و مادهاموری
ًشـوند و نهایتـا طبـق  بر امری مادی حادث و عارض مـیها   آن بنابراین.آن استعداد باشد

  .پس مادی خواهند بود. شوند اتحاد عالم و معلوم، با آن ماده و قابل مادی متحد می

   امتناع عروض صور علمی بر نفس)  ه
 لذا ادراکات خارجبر اساس دیدگاه قابلیت نفس، نفس در ابتدا فاقد ادراکات است، 

در نتیجه باید پـذیرفت . رود از ذات نفس بوده و از حوزه ذاتیات و لوازم ذات بیرون می
یان و یه در سـخنان مـشا کـل چنـانحا.  عوارض مفارق برای نفس هستند،که ادراکات

عقلـی ( همچنین عالمه گذشت، این ادراکات از بیرون نفس توسط یک موجود مجـرد
 فراینـدپرسش اصلی در نحوه این افاضه است کـه در . دنشو به نفس افاضه می) یا مثالی

) به عنوان نمونه، عقل فعـال( دهد؟ اینکه موجود مجرد ًافاضه، دقیقا چه اتفاقی روی می
کنـد، چنـدان  شود یا نفس ارتقاء یافته و او را از نزدیـک مـشاهده مـی ا نفس متحد میب

ّآنچه مسلم است این است که نفس قبـل از ایـن ارتبـاط در مرتبـه . اثری در پاسخ ندارد

بود که پـس از ارتبـاط واجـد آن اسـت؛ یعنـی از بیـرون، ) علم( ذات خود، فاقد چیزی
  :ًاما این سخن قطعا باطل است؛ زیرا. ردیده استچیزی بر او افزوده شده و منضم گ

 ، ترکیب به طـور کلـی در حـوزه وجـود راهـی نـدارد»اصالت وجود«ًاوال بر اساس 
 نـه جـزء دارد و نـه جـزء واقـع ، چرا که وجود بـسیط اسـت؛)۶۴ـ ١/۶٣: ١٣٨۵طباطبایی، (

  .پذیر نیست ا وجود دیگر امکانو یا ماهیت یترکیب وجود با عدم  و شود می
خاطر تجردش بسیط است و در مجردات به طریق اولـی،  ًثانیا نفس مجرد است و به

  .ترکیب راه ندارد
عـالم و ( »اتحاد عاقل و معقـول«ًثالثا بر فرض هم که ترکیبی باشد، بر اساس نظریه 

 به این معنا که چیزی از بیـرون بـر شـیء ؛نخواهد بود» ِترکیب انضمامی«ً، قطعا )معلوم
 چنین ترکیبی در حوزه نفس و ادراکات آن، امـری .و بر ذاتش منضم گرددافزوده شود 
  .معناست ناممکن و بی

دلیل دیگر بر امتناع عروض صور علمی بر نفس، تبدیل عرض به جوهر در صـورت 
 توضیح اینکه هنگام افاضه صور علمی به نفـس، .خروج از مبدأ و وصول به نفس است
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 حـال ؛مجرد جدا شده و سپس بـه نفـس اضـافه شـوند صور باید ابتدا از آن موجود این
  :زیراآنکه جدا شدن عرض از موضوعش ممکن نیست؛ 

شـدن  ای از جوهر اسـت و لـذا قابـل جـدا ًاوال بر اساس نگاه صدرایی، عرض مرتبه
  .نیست

که   همچنان؛ًثانیا وجود بسیط است و جدایی چیزی از آن، با بساطتش منافات دارد
  .منافات دارد) نفس( با بساطت آن وجود دیگر) نفس( جود دیگراضافه شدن چیزی به و

؛ ٣٨٣: ١۴١٣فارابی، : ک.ر( ًثالثا بر اساس تمام مکاتب فلسفی، انتقال عرض محال است
 زیرا هنگام جـدایی عـرض از موضـوعش و انتقـال بـه ؛)١٧۵ ـ١/١٧۴: ١٣٧۵سهروردی،  :نیز

 و ، بدون موضوع خواهـد بـود، عرض)ولو به اندازه یک آن طول بکشد( موضوع جدید
عرضی که موضوع نداشته باشد و مستغنی از جوهرش تحقق داشته باشد، دیگـر عـرض 

ناگفته پیداست عرضی که عرض نباشد، تناقضی آشکار .  جوهر استْنیست، بلکه خود
  .است

  یافته صدرا نفی دیدگاه قابلیت و تحویل آن به دیدگاه شهرت. ۴
شود که با نظر به اشکاالتی کـه بـر نظریـه قابلیـت  ی مچنین نتیجهاز مطالب پیشین، 

 عنـوان دیـدگاه صـدرالمتألهین تـوان آن را بـه نفس نسبت به صور جزئی بیان شـد، نمـی
سو، این اشکاالت متوجه مبانی حکمـت صـدرایی همچـون تجـرد  پذیرفت؛ زیرا از یک

 مانند بسیاری تعارض دارد و از سوی دیگر،ها   آننفس و تجرد ادراکات نفس است و با
ًانـد، صــرفا جنبـه تعلیمــی و  ه شـهرت نیـز یافتــهشــده در آثـار وی کــ از نظریـات مطـرح

تـشکیک «تر دارند؛ ماننـد نظریـه  های دقیق سازی مخاطب برای رسیدن به دیدگاه آماده
لدین صـدرا( اسـت» وحدت وجـود«ساز نظریه  که دیدگاهی تعلیمی است و زمینه» وجود
 دیــدگاه ابتــدایی و ،»نظریــه قابلیــت«له مــورد بحــث نیــز ئدر مــس. )١/٧١: ١٩٨١، شـیرازی

مماشات با قوم و همراهی با نظریات مـشهور بیـان شـده از طریق تعلیمی صدراست که 
است؛ اما مخاطب در نگاه اول و بدون توجـه بـه روش تعلیمـی صـدرا، آن را بـه عنـوان 

را شهرت بیشتری یافتـه و اگـر از این رو، این نظریه صد .نماید نهایی او تلقی میدیدگاه 
انـد کـه بـه نظریـه  هی تفسیر نمودا به دیدگاه فاعلیت هم توجه شده، همان را نیز به گونه
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ارد ، قابل تحویل باشد و یا حداقل با آن ناسازگار نباشد؛ چنان که برخی از این موقابلیت
  .خواهد آمد

  نفس) یا خالقیت(  نظریه فاعلیت.۵
ًجـای اینکـه صـرفا قابـل  َدر این دیدگاه، نفس و فاعل شناسای مدرکات جزئـی، بـه

 ادراک، نقشی انفعالی ایفا کند، حضوری فعـال داشـته و خـود، صـور فرایندباشد و در 
  .کند حسی و خیالی را ایجاد و انشاء می

اب نظریه خالقیت نفس مالصدرا را باید با بررسی دیدگاه او در بکه رسد  به نظر می
له رؤیت امور حـسی اگرچـه تنهـا یکـی از اقـسام ادراک، آن هـم ئمس. ابصار آغاز کرد

کننـده در بـین  شود، اما همواره به عنوان یـک ادراک تعیـین ادراک حسی محسوب می
 تیـروا بـه بنـا. های مختلفی در این باب مطرح شده است فالسفه مطرح بوده و نظرگاه

 منـشأ بعـدها هکـ داشتند ابراز یا هینظر ابصار باب در یک هر ارسطو و افالطون ،یفاراب
 »انطبـاع«و نظریـه  »شـعاع«خـروج  یـۀنظر :شد یاسالم ۀفالسف تری در دقیق اتینظر

. شیخ اشراق هر دو دیدگاه را رد کرد و نظریه جدیدی ارائه نمـود. )٩۴ــ٩١: ١۴٠۵فارابی، (
 بـدن ّمـدبر هکـ نفس یسو از شود، واقع چشم برابر شیء مستنیر در گاه از نگاه او، هر

 از اسـت عبـارت ابـصار پـس. دهـد رخ مـی و ابصار شده یحضور اشراق آن بر است،
  .)١/۴٨۶: ١٣٧۵سهروردی، ( اءیاش به و علم حضوری نفس اشراق

اما صدرا دیدگاه سهروردی را نیز همانند دو نظریه دیگر نادرست دانست و نظر ویژه 
  :خود را چنین معرفی نمود

له ابـصار آن اسـت کـه پـس از حـصول شـرایط الزم، نفـس بـه اذن ئسنظر حق در م«
ند و وابسته و قائم به نفس هستند ا قکند که معل هایی را ایجاد می خدای متعال صورت

و نزد نفس و در عالم خود نفس، متمثـل و حاضـرند، نـه اینکـه در عـالمی خـارج از 
  .)١٨٠ـ٨/١٧٩: ١٩٨١، همو: ک.؛ نیز ر٢٣٧: ١٣۶١، لدین شیرازیصدرا( »نفس باشند

 تعمـیم حـسی ادراکـات تمـام بـه ، فاعلیت و مـصدریت نفـس را در گام بعدصدرا
  :دهد می

له به همین منـوال اسـت کـه محـسوس در حقیقـت همـان ئو در سایر حواس نیز مس«
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 بـرای نفـس حاصـل شـده اسـت، حتـی ای است که توسط قوه حـسی زئیه جصورت
  .)٨/١۶۶: ١٩٨١همو، ( »ی دانستخواهبه زودی ه ک ابصار، چنان

در   صـدرا.کنـد  خیالی نیز سرایت مـیِدر گام نهایی، فاعلیت نفس به صور ادراکی
کنـد کـه بـه اعتقـاد او، بـسیاری از  پاسخ به شـبهات وجـود ذهنـی، اصـلی را بیـان مـی

  :گویی خواهند بود له، قابل پاسخئمعضالت مس
 تـر شبیه عمختر لعاف هب د آن نفس،خو لیاخی و حسی اتکرمد هب نسبت ننساا نفس«
  .)١۵۶: ١٣٨٨، همو( »متصف قابل ات ستا

 دیجاا بر رتقد دارای که ستای آفریده شده ا گونه به ننساا ناطقۀ نفس به نظر او،
 عـالم و تملکو عالم سنخ از ناطقه نفس ایرز ؛ستا خویش عالم و در ذات ءشیاا رصو
و  تجـسم محکـاا غلبـۀ رج،خـا در ءشـیاا دیجـاا بـر رتقد و تأثیر از مانع و ستا رتقد

 و دهمـا بـابه خاطر همراهی  که ستا ملکاتی و امعدا تحیثیا و نمکاا تجها تضاعف
بنـابراین هـر صـورتی کـه از فـاعلی صـادر شـود کـه . ندا همدآ پدید وی در دهما عالیق

احکام وجوب و تجرد و غنا بر آن غالب باشد، آن صورت یک وجـود تعلقـی و وابـسته 
  .)١۵١: همان(اش عین حصولش برای فاعل است  نفسه  دارد، بلکه حصول فیبه آن فاعل

یـا بـه عینیـت : گوید حضور صورت علمی برای عالم، سه حالت دارد مالصدرا می
و یا ) مانند علم نفس به صفاتش( ، یا به حلول است)مانند علم نفس به ذات خود( است

 بعـد .)شان  از طریق صور تفصیلیمانند علم خدا به ممکنات( به معلولیت و صادر شدن
 کند که علم نفس به صور خیالی از نوع سوم است؛ یعنـی معلولیـت و صـدور اضافه می

کند که برخـی   دیگر تصریح مییهمچنین حکیم شیرازی در جای. )٣/۴٨٠: ١٩٨١، همـو(
توانند از خدای متعال یـا  دلیل زشتی و سخافت و فسادشان، هرگز نمی از صور جزئی، به

 ،گونـه صـور خود نفس اسـت و ایـنها   آنادی عالیه صادر شده باشند و الجرم فاعلمب
  :قیام صدوری به نفس دارند، نه قیام حلولی

کند که بسیار زشت، سـخیف و فاسـد  طور اختراع تصور می ًنفس اکثرا اموری را به«
 ،کنـد های شیطانی سست و بسیار زشت را تـصور مـی های باطل، بازی هستند و شکل

عـالم مثـال، از ایجـاد چنـین صـور  ال آنکه خدای متعال و وسایط فـیض میـان او وح
له را ئ همان دیدگاه ما در این مـس،که فطرت سالم و حق صریح  همچنان؛باطلی برترند
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کند و آن اینکـه ایـن صـور بـه ایجـاد نفـس   خداوند به من الهام نمود، تصدیق میکه
به نفس از قبیل وابستگی اعـراض ها   آنستگیموجودند، نه به قبول نفس، و قیام و واب

نیـست، بلکـه از قبیـل وابـستگی اشـیاء موجـود بـه ها   آنو صور به موضوعات و مواد
  .)١٠٣: ١٣۶٣، همو( »هاست برپادارنده و فاعل آن

در عالم خـویش اسـت، نـه ) جزئی( پس نفس است که فاعل و مفیض صور علمی
  .عقل فعال و یا موجود خارجی دیگر

 همـشاهد ورد صـور عقلـی امـا معتقـد اسـت کـه نفـس، ذوات نـوری عقلـی رادر م
را از افـراد و مـصادیق ها   آنرا انشاء کند و یا همانند نظر مشهور،ها   آننه اینکه ،کند می

 تمـسافر و لنتقـاا سـطۀوا بـهایـن مـشاهده  بلکه  انتزاع نماید؛تجریدجزئی خارجی، با 
 به متخیل عالم از و متخیل عالم به سمحسونشئه از  عالمی به عالم دیگر است، از نفس
ای بـرای نفـوس ضـعیف، تـام   البته چنین مشاهده.)٢٩٠ـ١/٢٨٩: ١٩٨١، همو( لمعقو عالم

نبوده و از دور است و لذا سبب کلیت و ابهام و اشتراک شـده و منجـر بـه نـوعی علـم 
  .)١۵٧ـ١۵۶: ١٣٨٨، همو( شود حصولی می

طـور مطلـق، حتـی صـور ه بـرا  فراتر نهاده و تمام علـوم البته صدرا در مواردی، پا را
  :باشدها   آن اینکه نفس قابل و پذیرندهداند، نه میعقلی را معلول و ناشی از خود نفس 

 قابـل نـسبت نـه اسـت مـؤثر فاعل نسبت مطلق، طور به ادراکی صور به نفس نسبت«
  .)٢٢١: ١٣٨٧، همو( »متصف منفعل

انـد کـه  خنان وی را چنین شرح داده و فهـم کـرده سهبرخی شارحان صدرا این گون
نفس پس از اشتداد وجودی و سیر استکمالی خود و رسیدن به مراتب باالی کمـال کـه 

یابد که حتـی  عبارت است از اتحاد، بلکه فنای با عقول مجرده بسیطه، چنین قدرتی می
اشد؛ بلکه نفس نسبت به صور معقول را نیز صادر کند، نه اینکه از ابتدا بر این امر توانا ب

در اول مراتـب عقـل، صـور عقلیـه را از دور مـشاهده : صور عقلیه سه حالت کلی دارد
 و دشـو ّگردد و پس از آن، خـالق صـور عقلیـه مـی یها متحد م ، در وسط با آندکن می
  .)٣٣۵ ـ٣٣٣: ک.؛ نیز ر٣۴١ :١٣۶۶زاده،  حسن( یک از این حاالت، مراتب متعددی دارد هر

هـا را بـه  نکه مالصدرا در یکی از نظرات خود در بـاب ادراکـات جزئـی، آننتیجه آ
این دیدگاه که بـا شـواهد مـذکور در آثـار صـدرا . داند انشاء، ایجاد و فاعلیت نفس می
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راحتی قابل انتساب به اوست، به چنـد دلیـل، نظریـه اصـلی و دقیـق او نیـز محـسوب  به
  :شود می

  ؛ترد نیسالت نظریه قابلیت بر آن واا اشکـ١
ًشود و مبتنی بر مبانی اوسـت، نـه اینکـه صـرفا از  ـ از ابتکارات صدرا محسوب می٢

  اخذ شده باشد؛شتگان گذ
دهد کـه خـود صـدرا  نشان می» ...و نظر حق نزد ما آن است که«ـ عباراتی مانند ٣

  داند؛ می» نظریه خود«نیز این دیدگاه را 
، حکایـت از آن »ه مـن الهـام نمـوده اسـتخدا این امر را ب« عباراتی مانند اینکه ـ۴

 همگرایـی های عرفانی شًدارد که این دیدگاه نظریه دقیق اوست و احیانا با مبانی و گرای
  .دارد که یا خود، دیدگاهی عرفانی است و یا منتهی به یک نظریه عرفانی

   برخی نتایج و آثار دیدگاه فاعلیت نفس.۶
کنیم   دیدگاه خالقیت نفس به اختصار اشاره میدر اینجا تنها به چند نمونه از ثمرات

 ،اب ادراکاتتر در ب و یک نتیجه آن را که هم به جهت منتهی شدن به یک نظریه دقیق
دیگری اسـت، ، منشأ ثمرات و برکات فراوان اهمیت به سزایی دارد و هم خود این نتیجه

  .دهیم به تفصیل مورد ارزیابی قرار می
شـود  ًتقیما به خود مسئله ذهن و وجود ذهنی مربوط مییکی از نتایجی که مس) الف

صدرا از طرح . و از ثمرات آشکار فاعلیت نفس است، باز کردن گره وجود ذهنی است
این دیدگاه در حل شبهات وجود ذهنی بهره برده است و مدعی است که بـا آن توانـسته 

همـو، : ک.ر؛ نیـز ١۵١: ١٣٨٨، صـدرالدین شـیرازی( بسیاری از شبهات ایـن حـوزه را حـل کنـد
  .)٢۶٨ ـ١/٢۶۴: ١٩٨١
صـدرا . له توحید اسـتئ یکی دیگر از نتایج خالقیت نفس، تسهیل فهم بهتر مس)ب

از فاعلیت نفس نسبت به صور علمی خود در فهم بهتر توحیـد بـه ویـژه توحیـد افعـالی 
اسـب  منیمثـال و تمثیلـ اش با صور علمی، به عنـوان رابطه فاعلیاز نفس و و بهره برده 

سـت؛ بلکـه در مـوارد بـسیاری ا تفهیم ربوبیت و خالقیت حق تعالی استفاده کرده برای
کید می ًکند که نفس ذاتا، صفتا و فعال مثال باری تعالی است و برای تصویر فاعلیـت  تأ ً ً



  

ات
جزئی

ک 
درا
در ا

س 
ت نف

ابلی
یا ق

ت 
علی
فا

...

١۴٩  

: ١٣۶٣همو، ؛ ١۵٢ـ١۵١: ١٣٨٨، همو( برد  از فاعلیت نفس نسبت به صور علمی بهره میالهی
  .)٢٢٠ـ٢١٩

 در معاد نیز منـشأ اثـر شـده ،که در توحید اثرگذار است قیت نفس همچنان خال)ج
صدرا با توجه به تجـرد قـوه خیـال و خالقیـت نفـس، معـاد جـسمانی را مبـرهن . است
معاد جـسمانی صـدرایی، مبانی و اصول چندگانه تبیین  در واقع یکی از ارکان،. کند می

: ١٣٨٨؛ همـو، ١٩۴ــ٩/١٩٢: ١٩٨١، همـو: ک.نمونـه ررای بـ(  فاعلیت نفـس اسـتهمین دیدگاه
  .)۵٩٨: ١٣۶٣؛ همو، ٣۴۴
تـر در بـاب  ق دقیسازی برای یک دیدگاه ترین نتایج این نظریه، زمینه میکی از مه) د

به جهت اهمیت ایـن نتیجـه، . رابطه نفس با ادراکات، به نام نظریه انکشاف نفس است
  .کنیم آن را در قالب عنوانی مجزا و با تفصیل بیشتر ذکر می

   بررسی یک اشکال بر نظریه فاعلیت نفس.٧
پیش از تبیـین نظریـه انکـشاف نفـس بـه عنـوان یکـی از فروعـات و نتـایج دیـدگاه 

 یعنـی همـان پردازیم؛ میترین اشکالی که بر نظریه فاعلیت شده است،  فاعلیت، به مهم
ار ن حکمـت صـدرایی نیـز قـراکه مـورد عنایـت شـارح» اجتماع قابل و فاعل«محذور 

  :کند عالمه طباطبایی اشکال را چنین تقریر می. گرفته است
در مرحله مثال، موجودی مثالی محقق است که نسبتش به نفـس متخیـل بـالقوه، در «

خارج کردن نفس از قوه به فعلیت، مانند نسبت عقل فعال به نفس عاقله بالفعل یعنـی 
 از قوه به فعل خـارج ُعقل هیوالنی است و اگر نفس خودش بدون مخرجی از بیرون،

، تعلیقـه ٣/۴٨٠: ١٩٨١همـو، ( »اسـت آیـد کـه محـال الزم می فعلیت و قوه شود، اتحاد
  .)٣شماره 

  :دکن  محملی برای توجیه نظر صدرا فراهم می،سپس در ادامه
 متمکن در نفس شد و برایش ملکه گردید، آنگـاه در ،بله، زمانی که صورت خیالی«

 همـان ،نفس باکی نیست؛ زیرا چنین اسنادی بـه وجهـیاسناد فاعلیت صور خیالی به 
  .)همان( »اسناد به مبدأ خیالی فیاض است

در همان مراحل ابتدایی که نفس کمال وجودی صور جزئـی که برخی نیز معتقدند 
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 توانـد شـود، مـی ها مـی کند و واجد آن الصور دریافت می ه تدریج از مفیض و واهب برا
همچنین نفس یـک حقیقـت . )١۶٨: ١٣٨٠فیاض صابری، : ک.ر( باشدها   آنفاعل و مفیض
در طرف مافوقش ند و ا مراتب است که در طرف پایینش صور جزئی واقعمشکک و ذو

با ایـن به حکم اتحاد عالم و معلوم،  الصور و نفس با دریافت فیض از واهب .علوم کلی
صـور جزئـی شـود، امـا چـون فـیض از طریـق او بـه مرتبـه پـایین و  یها متحد م صورت

توان گفت که نفس نسبت به مرتبه پایین، اشبه به فاعل است تا قابـل؛ ولـی  رسد، می یم
  .)١۶٧: همان: ک.ر( دردانفاعلیت  باال نسبت به مرتبه

ًبنابراین نفس حقیقتا قابل صور جزئی است و اگر هم سخن از فاعلیت نفس اسـت، 

) اشبه بـه فاعـل( تمثیل و تشبیه استً فاعلیت حقیقی نیست، بلکه نهایتا به عنوان ْمقصود
  .و یا از مرتبه برتر یک حقیقت مشکک، تعبیر به فاعل و علت شده است

پذیرش قابلیت حقیقی نفس و اسناد فاعلیت حقیقی به مبادی که رسد  اما به نظر می
توانـد نظـر مالصـدرا باشـد؛ زیـرا  نمی نفسه قابل تأمل است، اما حداقل عالیه، گرچه فی

ها هرگز  تصریح کرد که این) قبیح( ه گذشت، درباره برخی صور جزئی کنانخود او چ
ها تنها به  های برتر از نفس صادر شده باشند، بلکه این توانند از خدای متعال و فاعل نمی

  .)١٠٣: ١٣۶٣، صدرالدین شیرازی( ند و معلول اویندا خود نفس منسوب
ًله حاضـر، اساسـا وارد نیـست و ئهمچنین باید گفت که اشکال قابل و مقبول در مس

 قابل صور جزئی نیست؛ وگرنه در صورت پذیرش قابلیت حقیقی نفس، اشکاالت ْنفس
  .ً، عینا قابل تکرار است...)قوه داشتن نفس و( ًو محذوراتی که قبال گفته شد

در . رسـد ای کـه مقدمـه بحـث بعـدی اسـت، الزم بـه نظـر مـی در اینجا تذکر نکته
به سخن صدرا، این مقدار از سخن وی پذیرفته شد که نفس پـس توجیهات فوق نسبت 

از دریافت کمال صور جزئی از مفیض و فاعل برتـر، قـادر بـه ایجـاد صـور هـست و یـا 
حـال پرسـش ایـن اسـت کـه اگـر آن .  اسناد عنوان فاعل به او موجه خواهد بودْحداقل

ًضـا عـین وجـود نفـس فاعل مفیض مجرد، از همان ابتدا تمام علوم و مدرکات را که فر

نمـود، آیـا بـاز هـم فاعلیـت  هستند، همراه با ایجاد خود نفس به یک وجـود افاضـه مـی
تـر، اگـر نفـس پـس از کـسب  شد؟ به عبـارت روشـن نفس، امری موجه محسوب نمی
تواند متصف به فاعلیت شود، آیـا اگـر مفـیض  الصور، می کماالت صور علمی از واهب
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١۵١  

ی تکون نفس، کماالت علوم و مدرکات را بـه عـین وجـود  یا مثالی از همان ابتداعقلی
کرد، به این نفسی که از ابتـدا در بطـن و کـتم خـویش، واجـد علـوم و  نفس افاضه می

 مثبـت ْتوانستیم عنوان فاعل مـدرکات را نـسبت دهـیم؟ پاسـخ ادراکات بوده است، نمی
ین وجود شـیء له درباره تمام لوازم ذات یک وجود صادق است که به عئاین مس. است

البتـه بایـد توجـه . را معلـول آن شـیء بـدانیمهـا   آنشوند و صحیح است که موجود می
گونه موارد، معنای فاعلیت نیز متفاوت از معنای رایج آن خواهد شـد،  داشت که در این

 اما آیا در مورد نفس هم معنای فاعلیت، بـه همـین صـورت اسـت یـا ١.که قابلیت چنان
  .امه و در بخش پایانی باید جستخیر؟ پاسخ را در اد

   بازگشت نظریه فاعلیت نفس به نظریه انکشاف نفس.  ٨
با پذیرش نقش فاعلی نفس نسبت به مدرکات جزئی، توجه به یک اصل فلسفی، ما 

فاعـل و علـت «: دهد و آن اینکه تر سوق می را از نظریه فاعلیت به سوی دیدگاهی دقیق
طبق این قاعده، نفس نیز . »لکه واجد آن استشیء، فاقد آن شیء و کمالش نیست، ب

ای باشد کـه بـه او  باید در مرتبه ذات خود و در وجود خویش، واجد کمال صور علمی
 صور جزئی را از عاملی بیرون از خود ْبنابراین چنین نیست که نفس. قیام صدوری دارند

کات در درون خـود دریافت کند و یا از مواد خارجی انتزاع نماید، بلکه تمامی این مـدر
البتـه وجـود ایـن علـوم قبـل از ادراک، . هاسـت نفس هستند و نفس از ابتـدا واجـد آن

بـه عبـارت دیگـر، نفـس بـه هنگـام . وجودی اجمالی است و پس از ادراک، تفـصیلی
کنـد و عیـان و آشـکار   آنچه را که از قبل در باطن خـویش داشـت، ظـاهر مـی،ادراک

  .سازد می
دهـد؛ زیـرا در ایـن  وج از قوه به فعل بـود، در اینجـا رخ نمـیاشکالی که درباره خر

شود تا عروض و حـدوثش  نگاه، هیچ چیز جدید از خارج بر نفس افزوده و عارض نمی
برای نفس، نیازمند قوه و استعداد باشد؛ حرکت به معنای خروج از قـوه بـه فعـل رنـگ 

  .بازد و خبری از مادیت نفس و ادراکاتش نیست می
                                                                 

یعنـی موصـوف ها   آنو آن را با فاعلیت دانسته نمونه، حکما اتصاف ماهیات به لوازم خود را انفعال برای. ١
  .)۶٩۶ـ ٣/۶٨٩: ١٣٨۵ی، یطباطبا: ک.ر (اند شدنشان برای لوازم خود، سازگار معرفی کرده واقع
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، از »تفـصیل«بـه » اجمـال«دهـد، رسـیدن از   ادراک رخ مـیفراینـد در  کـهاتفاقی
کار نفـس . است) علم به علم( »علم مرکب«به » علم بسیط«و از » ظهور«به » بطون«

برداری از آن چیزی است که در نهاد خویش پوشیده و پنهـان  و معنای فاعلیت او، پرده
کـه در مـورد علیـت و  مچنـانکنـد، ه نفس خود را منکشف و عیان و آشکار مـی. بود

فاعلیت، صدرا قائل است به بازگشت آن به تجلی و تشأن و اینکـه موجـودات ظهـورات 
بنابراین دیدگاه فاعلیت، تلطیف شـده و در نهایـت، . )١٧٢: ١٣٨٨، همو( حق تعالی هستند

» دیـدگاه ادق« مـا را بـه ،»نظریـه دقیـق«شـود و  تحویل می» انکشاف نفس«به نظریه 
  .سازد میرهنمون 

دانـد تـا قابـل،  آنجا که نفس را نسبت به صور جزئی، اشبه بـه فاعـل مـی، از این رو
دانـد کـه واجـد تمـام آن  نفس را مثال خدای متعال معرفی کرده و صاحب مملکتی می

گویـد تمـام  ً بلکه صریحا مـی؛)١۵١: همان( چیزی است که در مملکت ربوبی قرار دارد
 در دنیا و چه در آخرت، ادراک و مشاهده همان چیزی ادراکات و مشاهدات انسان چه

  :است که در درون وجود و ذات او قرار دارد
بینـد، تنهـا و تنهـا در ذات خـود و در صـقع  َآنچه را که انـسان در ایـن عـالم مـی هر«

 نفس هیچ چیزی .بیند، چه رسد به هنگام ارتحال به سرای آخرت ملکوت خویش می
 »بینـد و عـالمش نیـز خـارج از ذاتـش نیـست َلم خود نمیرا خارج از ذات خود و عا

  ١.)۵٨۵: ١٣۶٣، همو(

سـو بـا توجـه بـه یـک  بنابراین اگر نفس را فاعل و علت صور جزئی بدانیم، از یـک
گیریم کـه کمـال ایـن  ، نتیجه می»معطی کمال، فاقد آن نیست«اصل مسلم فلسفی که 

 از سوی دیگر و با توجه به تفـسیر  وجود دارد و)فاعل(صور در مرتبه قبل در خود نفس 
 در حکمت صدرایی که میان علت و معلول تباین و بینـونتی علیتو معنای خاص ویژه 

براینـد ایـن . قائل نیست، باید میان نفس و منشئات آن، وحدت و یگـانگی برقـرار کـرد
 اهـل رساند که البته در میان عرفـا و مقدمات، ما را به دیدگاهی نو در فلسفه اسالمی می
خـروج از «و » کسب صور جدید«حق، غریب و جدید نیست؛ دیدگاهی که ادراک را 

                                                                 
 صـقع یوفـ ذاته یف راهی ماّفإن خرةاآل الدار یإل ارتحاله حالة عن ًفضال العالم هذا یف نساناإل راهی ما ّکل«. ١

  .»ذاته یف اًضیأ وعالمه عالمه وعن ذاته عن اًجخار اًئیش یری وال وتهکمل
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ی ها برداری نفس از دارایی پرده « و»انکشاف نفس«داند، بلکه آن را  نمی»  به فعلیتقوه
  :داند و سیر در خود است نه اکتساب از بیرون می» خود

ُوتحسب« َ ْ َ َّأن َ
َ

ٌجرم َك ْ ِصغ ِ ِوف ،ٌریَ َانطو َیكَ َ ُالعالم یْ َ األ َْ
َ   .)١٧۵ :١۴١١میبدی، ( »َبرْکْ

ممکن است اشکال شود که چرا خود صدرا این دیدگاه را به طور صریح و گـسترده 
  بیان نکرد؟

ه پیشتر گذشت،  ک چنان.پاسخ را باید در روش تعلیمی صدرالمتألهین جستجو نمود
بوی عرفانی  که رنگ وی های های نو و مبتکرانه خویش، به ویژه آن اهایشان در بیان دیدگ

گـام و در مـواردی بـه طـور  بـه جانب احتیاط را رعایـت نمـوده و مطلـب را گـامد، ندار
دادن مقـدمات،   این خود مخاطب است که باید با کنار هم قـرار ودنک پراکنده بیان می

  .حاق مطلب را دریابد
ا به عبـارات در اینج. همچنین عبارتی را از صدرا نقل کردیم که صریح در مدعا بود

  :کنیم دیگر نیز اشاره می
؛ دهای تمام آنچه در عالم ملک و ملکـوت اسـت، وجـود دار در وجود انسان، نمونه«

 کبیر الهی است که جامع تمام معلومات است و خداگویی او نسخه مختصری از کتاب 
اش، کتاب صـغیری  آن را انشاء، تصنیف و ابداع نموده و انسان از حیث نشئه ظاهری

کمـال و  حیـث اش و از اما به حـسب نـشئه بـاطنی ست برگرفته از آن کتاب کبیر، وا
 ،حـسیَاش به معلومات کلی و جزئی و ادراکش نـسبت بـه مـدرکات عقلـی و  احاطه

  .)١/٢٩٢: ١٣٨٣، صدرالدین شیرازی( »بلکه اکبر از آنَکتاب کبیر است مانند عالم کبیر، 

 صـورت ِعـالم در چـه  توضـیح کـه هـرایـن از مالصدرا در کتاب تفسیرش نیز پس
 در آن ۀنمون و مثال معناست، ِعالم در چه هر و استمعن عالم در آن ۀنمون و مثال است،
 مگـر نـشده، خلـق وجـودی عـوالم در چیزی هیچ کند که ح میتصری است، حق عالم
دارد و نفس انسان به لحـاظ ذات، صـفت،  وجود انسانی عالم در آن ۀنمون و مثال اینکه
از این مثال  جالب آنکه صدرا .)٣۶ــ۶/٣۵: ١٣۶۶ ،همو( ل و آثار، مثال باری تعالی استفع

گیرد که جوهر نفـس آدمـی، تمـام افعـال  بودن، به توحید افعالی نیز پل زده و نتیجه می
شـود، نـه اینکـه از ظـاهر سـخنان  غیبی و ظاهری، داخلی و خارجی خود را شـامل مـی

اتی نفس، ادراک معقوالت باشد و سایر افعال توسط قـوای آید تنها فعل ذ پیشینیان برمی
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همـان در واقـع، ایـن وجهـی از . )۶/٣۶: همـان(  یا اعضای بیرونـی انجـام پذیرنـددرونی
تباین موهوم میـان کنار رفته و ها  ها و فاصله تلطیف نظریه علیت است که در آن، واسطه

  .بندد علت و معلول رخت برمی
دارای  انـسان را  نفـس کـهگـرییعبـارات و نیـز عبـارات درسد تمام این  به نظر می

شود، شـاهدی بـر نظریـه انکـشاف نفـس باشـد؛  داند که شامل همه چیز می َعالمی می
ًویژه آنکه معموال در این گونه مـوارد، میـان فاعلیـت نفـس نـسبت بـه صـور ادراکیـه  به

 کـه بـر وزان مملکتـی نفـس نـسبت بـه و مالکیـت) نظریه فاعلیت یا همان نظریه دقیق(
  .، پیوند برقرار ساخته است)نظریه انکشاف یا همان نظریه ادق(مملکت الهی است 

ایشان در جایی، پس از . کنیم زاده آملی اشاره می در پایان، به سخنی از عالمه حسن
و فاقد بودن نفـس نـسبت بـه کمـاالت و اینکـه نفـس بـرای اسـتکمال و قوه آنکه به بال

ْ نیاز بـه مخرجـی دارد کـه خـود واجـد کمـاالت اسـت، اشـاره خروج از قوه به فعلیت،
  :خالصه آن به این ترتیب استکه پردازد  کند، به مطلبی می می

محال است و انسان به دنبال چیزی که به کلـی و از هـر جهـت طلب مجهول مطلق «
رود کـه در آغـاز از آن  در پـی چیـزی مـیبلکـه تواند برود،  برایش نامعلوم باشد، نمی

ی برده است، یعنی علم اجمالی بـدان دارد، سـپس در علـم تفـصیلی آن کوشـش بوی
فکر، حرکت نفس ناطقه است از مطلب اجمالی به سوی اموری معلوم که از . کند می

شـود و آن امـور را  ِها، مطلب مطلوب، معلـوم و مکـشوف مـی ترتیب و نظم خاص آن
 از مطلب به مبادی پس فکر، یک حرکت دوری نفس است. مبادی آن مطلب گویند

بنابراین مطلوب در اول و آخر یک چیز است، جـز اینکـه . و از مبادی به همان مطلب
تـوان  لذا درباره مطلـوب مـی. در اول، معلوم به اجمال بود و در آخر، معلوم به تفصیل

، و همه چیزهایی را که در راه طلب او هستیم، ایـن چنـین »ّاألول واآلخر هو«: گفت
» ید در ایـن اشـارات، اسـراری نهفتـه باشـد کـه در وقـتش آشـکار شـوددان و شـا می

  .) و تلخیص تصرفی با اندک، ٨٩ ـ ١/٨۵: ١٣٧٨،  آملیزاده حسن(

 ها اینکه تمام مجهول. باشدشاید یکی از اسرار این سخن، همان نظریه انکشاف نفس 
ز طی مقدمات و اند و به تدریج و پس ا در ابتدا به طور اجمال، نزد نفس حاضر و معلوم

ً، تقریبـا بیـانگر »دشـون ّظهور معدات، به طور تفصیل نیز برای نفس عیان و آشـکار مـی

  .همان محتوای انکشاف نفس است
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  گیری نتیجه
 صـدرا هماهنـگ بـا شـیوه فلـسفی و  کـهرسد له ادراک جزئیات، به نظر میئدر مس

پراکنـده نظریـه وی ابتـدا و در گـام نخـست، بـه طـور . دارد تعلیمی خویش گام برمـی
امـا چنـین . کند قابلیت نفس را که مورد پذیرش اکثر حکمای قبل از اوست، مطرح می

اشـکاالتی اسـت کـه دارای روی سـازگار نبـوده و  دیدگاهی با مبانی حکمت او به هیچ
راه یافتن ماده و خواص آن ماننـد قـوه و : شوند  نتایج و آثار این نظریه محسوب میءجز

دار شـدن بـساطت وجـود و بـساطت  ، مادیت ادراکـات، خدشـهحرکت در نفس مجرد
نفس، ورود ترکیب انضمامی بـه حـوزه نفـس و پـذیرش انتقـال صـور علمـی بـه عنـوان 

لذا مالصدرا در گام بعدی، نظریه فاعلیت نفس را به عنوان دیدگاهی ابتکـاری . اعراض
بـه یـک اصـل این دیدگاه با توجـه . نماید و مخصوص به خود طرح کرده و مستدل می

ای  ّ، مبـدل و تلطیـف بـه نظریـه)واجد بودن فاعل نسبت به کماالت فعل خـود( فلسفی
 مـورد پـذیرش ِهای پیـشین اسـت و بـا مبـانی عرفـانی تر از دیدگاه شود که بسی دقیق می

در این گام نهایی، نفـس واجـد همـه آن چیـزی اسـت کـه . صدرا هماهنگی تامی دارد
 ، علم نفس و در نتیجه فاعلیت نفـس.دانست اعل آن میصدرا در گام میانی، نفس را ف
برداری از مکنونات وجودی خود است، نـه چیـز دیگـر،  همان انکشاف خویشتن و پرده

های فکری و عملی انـسان،   تمام حرکات و فعالیت.گونه افزودن و یا کاستن بدون هیچ
. ون بـوده اسـت همان علومی است که در نفس او مکنساز و معد ظهور و تفصیل هزمین

به ویژه با تفسیر صدرایی از فاعلیت و علیت که منجر به نظریـه » فاعلیت نفس«دیدگاه 
  .مصون است» قابلیت نفس «ِشود، از پیامدهای نادرست دیدگاه می» انکشاف نفس«
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  یشناس تابک
 ،یاالسـالم االعـالم تبـةکم روت،یـب ،یبـدو عبدالرحمن قیتحق ،التعلیقات ،حسین بن عبداهللا نا،یس ابن .١

  .ق ١۴٠۴
دانـشگاه ، تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری، چاپ دوم، تهـران، التحصیل،  بن مرزبان، ابوالحسنبهمنیار .٢

  .ش ١٣٧۵تهران، 
  .ش ١٣۶۶ مت،کحچاپ دوم، تهران، ، معقول به عاقل اتحاد حسن، ،یآمل زاده حسن .٣
  .ش ١٣٧٨تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، ، دروس معرفت نفس، همو .۴
 و کربنی هانرو مقدمه  حیتصح ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق، الدین یحیی بن حبش سهروردی، شهاب .۵

  . ش١٣٧۵ ،یفرهنگ قاتیتحق و مطالعات هسسٶم  تهران،،دوم چاپ ، و نجفقلی حبیبینصر نیدحسیس
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  . ش١٣٧٢، یفرهنگ قاتیتحق و مطالعات سسهٶم
 عالمـه هحاشـی، هاالربعـة العقلیـ  فـی االسـفارةالمتعالیـة الحکمـ،  شیرازی، محمد بـن ابـراهیمصدرالدین .٧

  . م١٩٨١، یاء التراث العربیح ا دار،روتیبچاپ سوم، طباطبایی، 
 مقدمـه و تـصحیح و تعلیـق ،یمالهـادی سـبزواراشـیه ح، الشواهد الربوبیة فـی المنـاهج الـسلوکیه، همو .٨

  . ش١٣٨٨چاپ پنجم، قم، بوستان کتاب، الدین آشتیانی،  جاللسید
  . ش١٣۶١، تصحیح غالمحسین آهنی، تهران، مولی، العرشیه، همو .٩
  . ش١٣۶۶چاپ دوم، قم، بیدار، ، یخواجو ق محمدیتحق، تفسیر القرآن الکریم، همو . ١٠
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  .ش ١٣٨٣فرهنگی،  تحقیقات و مطالعات تهران، ،یتحقیق محمد خواجو، الکافی اصول شرح، همو .١٢
  . ش١٣۶٣، فرهنگی تحقیقات و مطالعات ،تهران ،یخواجو محمدمقدمه و تصحیح  ،بیالغ  حیمفات، همو . ١٣
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  . ش١٣٨۵ آموزشی پژوهشی امام خمینی، هقم، مؤسسچ سوم، ، تصحیح و تعلیق فیاضی، هالحکم ةنهای همو، .١۵
، مالصـدرا و سـهروردی ابـن سـینا، دیـدگاه از کلیـات و جزئیـات ادراک نحـوه بررسیعباسی ثانی، اکرم،  .١۶
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 یاسین، آل جعفر قیتعل و قیتحق و مقدمه ،االعمال الفلسفیه ،نصر محمد بن محمد بن طرخانابو ،یفاراب .١٧

  . ق١۴١٣المناهل،  داربیروت، 
  .ق ١۴٠۵ الزهراء،چاپ دوم، تهران،  نادر، ینصر ریالب قیتعل و مقدمه ،الحکیمین رأی بین الجمع، همو .١٨
  . ش١٣٨٠، مشهد، عروج اندیشه، علم و عالم و معلوم،  عزیزاهللافیاض صابری، .١٩
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