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 چکیده
له را طبـق  ئترین مباحث، در معرفت نفس انسانی اسـت. در ایـن نوشـتار مسـ     از مهمبحث از مقام فوق تجرد نفس، یکی 

کنیم و به شـرح ادلـه نقلـی آن توسـط فیلسـوف و       شناسی مؤسس حکمت متعالیه، صدرالمتألهین مطرح می مبناي هستی
زمینـه  در این را آملی  زاده حسنعالمه سپس براهین و ادله عقلی . پردازیم می عارف برجسته پیرو مکتب او، امام خمینی

ماهیت حکایت از حد و قصور شـیء و ضـعف و نقـص    . این نظریه، عبارت است از تجرد نفس از ماهیت کنیم. میبررسی 
هرچند او را نسبت بـه مـافوقش حـد بـه     ، رو حد منطقی براي او نیست ازاین. یقف نیست حال اینکه نفس را حد، آن دارد

  معناي نفاد است.
مبانی حکمت صدرایی، اعـم از اصـالت وجـود، وحـدت وجـود، تشـکیک وجـود،        همه ان شریف است که این نظریه آنچن

و باید دانست شناخت نفـس   هدد میند اي زنجیروار، به هم پیو حرکت جوهري و اتحاد عاقل و معقول را به صورت سلسله
الهـی   ۀخلیفـ وحدت حقه ظلیه، ی همچون های ار ویژگیدر این مقام، بدون فهم این مبانی میسر نیست. نفس، در این مقام 

 شود. میبرخوردار تعالی  اهللا و حق و مقام اتصال بین ماسوي

 .وحدت حقه ظلیه الهی، ۀخلیففوق تجرد، نفس، حرکت جوهري،  : تجرد از ماهیت،ها کلیدواژه
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مقدمه

قطب قاطبـه جمیـع علـوم و     سخن در معرفت نفس از دیرباز کانون توجه اندیشمندان و فالسفه بوده است. معرفت نفس
اند؛ زیرا بهترین دریچه براي شناخت پروردگار عالم اسـت. سـرّ آن در    معارف است و حکما آن را اشرف علوم معرفی کرده

این است که نفس انسانی موجودي است ذوجهتین؛ از جهتی به این سو تعلـق دارد و از جهتـی بـه آن سـو و مجـردات      
ترین موجود نظام عالم است که هر متفکري را بـه حیـرت واداشـته اسـت و هـر       پیچیدهمتعلق است. نفس ناطقه انسانی 

اش تحقیق و مطالعه شود، نسبت به عظمت آن، تنها برگی از کتاب نفس ناطقه را ورق زدن است. چقدر هم درباره
آن را بررسـی و تحلیـل    اند و از ابعاد گوناگون، نگاشته  نفس ناطقه انسانی کتابدربارة تاکنون اندیشمندان بزرگی 

ویژه برخوردار است؛ زیرا فهم اصـول دیـن همچـون معـاد و      ین، بحث تجرد نفس از جایگاهایماند که در این  ردهک
حشر در قیامت و نبوت و انباء نبی و کیفیت وحی و ارتباط با غیب و اخبار بر مغیبات، بر تجـرد و بقـاي نفـس مبتنـی     

 انجامد. نفس به انکار ضروریات دین میاست و انکار تجرد نفس و فوق تجرد 
در مبانی صدرایی همچون حرکت جوهري نفـس و  اتحـاد عاقـل و    توان  میزیربناي نظریه فوق تجرد نفس را 

پـردازد کـه    ، در سفر چهارم، به طور مبسوط به بحث نفـس مـی  قیم اسفاردر کتاب  صدرالمتألهینمعقول دنبال کرد. 
را تلفیـق و   عربـی  ابـن و آثـار   سـینا  ابـن و فالسفه قبل خـود، همچـون نفـس شـفاي     آرا و نظریات عرفا همه  حق به

مبنی بر تجرد نفس و مقام فوق تجـرد نفـس تبیـین    را ند و در نهایت از دل همه مباحث، مبناي خود ک بندي می جمع
د نفـس فقـط بـه ذکـر     مقام فوق تجرباره ولی در، آورد تجرد نفس، ادله و براهین عقلی آن را میباره دروي د. ماین می
 کند. میبسنده آن 

، ضـمن بیـان نظریـات    اسفارکند در ایام تـدریس   معرفی می صدرالمتألهینکه خود را پیرو مکتب  امام خمینی
له فـوق  ئبراهین و ادله عقلی مس ه آملیزاد عالمه حسنپردازد و در ادامه  خود، به تبیین ادله نقلی فوق تجرد نفس می

مقـام  : هسـتیم هـا   پرسشاز تبیین و مقایسه اقوال به دنبال پاسخ این پس در این مقاله  .کند یتجرد عقلی را تبیین م
؟ با این مبنا که مقام فـوق تجـرد، یعنـی تجـرد نفـس از      ستفوق تجرد عقالنی براي نفس ناطقه انسانی به چه معنا

 ت مجـرد اسـت، چیسـت؟   تعـالی، کـه او هـم از ماهیـ     ماهیت، پس فرق بین نفس ناطقه در ایـن مقـام و بـین حـق    
هـایی   گیرد؟ و نفس ناطقه در این مقام، چه ویژگـی  در این مقام بهره می اي شناسی ، از چه مبانی هستیصدرالمتألهین

 اند؟ دارد؟ این سه حکیم الهی، هریک چه نقشی در تبیین مطلب داشته

 پیشینه بحث

ی الْـأَرضِ    «کرد:  وجو بحث تجرد نفس و فوق تجرد نفس را باید در این آیه شریفه جست لٌ فـ اعـّی جیفَـۀً إِنبقـره:   »خَل)
گاه میسر است که براي نفس، مقـام الیقفـی    رو این امر آن ). پرواضح است که خلیفه، به صفات مستخلف است؛ ازاین30

). تعلـیم اسـماي الهـی کـه     31(بقره: » کُلَّهااألَسماء آدم وعلَّم«تعالی فرمود:  گاه که حق در نظر بگیریم؛ همچنین است آن
 در حد شمارش نیست، بر نفس آدم، در مقام الیقفی نفس مستحق است و این با مادي بودن نفس تناسب ندارد.
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ظاهراً نخستین حکیمی است که بـراي کشـف حقیقـت، ادراکـات      پارمنیدسدر میان فالسفه و حکماي باستان، 
هـر کـدام    ارسطوو  افالطونو  سقراطدانسته است. پس از او  بسندهحسی و ظاهري را کنار گذاشته و مجرد تعقل را 

انـد. پـرداختن بـه     به مباحث معرفت نفس پرداخته و درباره تجرد نفـس و ادراك معقـوالت سـخن رانـده    اي  گونهبه 
مسائلی همچون بحث مثل افالطونی و حقیقت عالم معقوالت و نحوه سیر نفس انسانی در معقوالت و متحـد شـدن   

اند که با انجـام سـیر    قائل بودهاي  گستردهکند که براي نفس ناطقه انسانی مراتب  همه داللت بر آن می، قلبا عالم ع
 .)40-29، ص 1391د (فروغی، شو ق بر او مکشوف مییگیرد و حقا کسب علم، نفس قوت می و سلوك و

نفس و فوق تجرد بودن نفس را  اند؛ ولی حکمت اشراق، تجرد حکماي مشاء، فقط بحث تجرد نفس از ماده را پذیرفته
ـارتی کـه     وجودات محضه نامید که این تعبیر، بر مقام فوق تجرد بودن نفس حمل می پذیرفت و آن را از سنخ شـود و عب

 ».ان النفس وما فوقها من المفارقات انیات صرفه و وجودات محضۀ«قرار است:   بسیار مورد توجه قرار گرفته، بدین
، ق1430 ،صـدرالمتألهین ( نقل کرده اسـت  اسفار تابدر فصل چهارم مرحله اولی ک لهینصدرالمتأاین عبارت را 

در  ه آملـی زاد حسنعالمه  د. همچنیننسازگاري دار الوجود اصالۀگوید این کلمات با مبناي  سپس می و )67، ص 1 ج
دارد کـه ایـن مطلـب     ی) پس از نقل این کالم عنوان م382، ص 1385، آملی زاده (حسن هزار و یک نکته 628نکته 

 عدول کرده است. الماهیۀ اصالۀاز  شیخ اشراقدلیل بر آن است که 

 شناسی مقام فوق تجرد عقلی نفس مفهوم. 1

؛ ولی مقام فـوق تجـرد   ندا هداددرباره مقام تجرد عقلی نفس انجام اي  تردهسگپژوهان تحقیقات  دانش حکما وتاکنون 
فهـم بهتـر ایـن     رو بـراي شـناخت و   ؛ ازایـن ستور روبهابهاماتی با  نشده وطور که شایسته آن است معرفی  نفس، آن

 اشـراق و  سپس نظرات گوناگون حکماي مشـاء و  مقام، الزم است نخست مفهوم فوق تجرد نزد حکما بررسی شود و
 متعالیه را در این باب بیاوریم.

 فوق تجرد . در معناي تجرد و1-1

بـا  . )382، ص 1 م، ج1996 اسـت (تهـانوي،  » خـالی «و » عاري شـدن « و» برهنه کردن«تجرد در لغت به معناي 
در کتـاب   اسـتاد فیاضـی  رود،  توجه به اینکه در مباحث  فلسفی، موجود مجرد در مقابل موجـود مـادي بـه کـار مـی     

مجـرد چنـین    کند در نهایـت در تعریـف موجـود مـادي و     پس از اینکه مادي بودن را تحلیل می فلسفیالنفس  علم
شود که قابل اشاره حسی است و مجرد آن است که جسـم و   جسمانی اطالق می مادي به جسم طبیعی و« :گوید می

 .)184، ص 1389 (فیاضی، »جسمانی نبوده، قابل اشاره حسی نباشد
ولـی  ، که موجود مجرد مثالی هرچند ماده ندارداست مجرد عقلی  موجود مجرد نیز خود بر دو قسم مجرد مثالی و

اي اوصاف (مانند رنگ، شکل، حجم و وزن) با مادیات مشترك است و موجـود   در پاره )موضوعش(ش خود یا موصوف
 .)185همان، ص خود عقل ( مانند؛ یک از احکام ماده را نیز ندارد تنها از ماده عاري است، بلکه هیچ مجرد عقلی نه
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 د:وش مییم طورکلی به سه مرتبه تقس در حکمت متعالیه، تجرد نفس، مراتبی دارد که به
 ؛تجرد مثالی تجرد برزخی یا تجرد نفس در مقام خیال و. 1
 ؛تجرد تام عقلی. 2
 .تجرد اتم یا مقام فوق تجرد عقلی. 3

در ایـن  نفـس  . شـود  ه میدیعقل که مثال مقید نام مرتبه بین ماده و؛ تجرد برزخی نفس همان تجرد خیال است
 ،صـدرالمتألهین ( رنـگ را داراسـت  و  مـادي از قبیـل شـکل   موجـود  هـاي   ویژگـی برخی ، مرتبه هرچند مادي نیست

صـورت مقـداري، هـم در مقـام      تجرد تام عقلی یعنی عاري بودن نفس از ماده جسمانی و. )191، ص 9 ج ،ق1430
هم در مقام فعل. تجرد برزخی در مقام مثال مقید است و تجرد عقالنی در مقام ادراك معانی مطلقه و حقـایق   ذات و
ق تجرد او این است که فوق مقوله است و او را حد یقف نیست؛ یعنی عـالوه بـر اینکـه مجـرد از مـاده      و فو، مرسله

کنـد و نفـس عـاري از آن اسـت؛      است، مجرد از ماهیت نیز هست. ماهیت حکایت از حد و حصر وجودي چیزي می
). ایـن مطلـب را   214ص  ،1390، آملـی  زاده رو او را مقـام معلـوم نیسـت تـا در آن مقـام توقـف کنـد (حسـن         ینااز

ان النفس االنسانیه لیس لها مقام معلوم فـی الهویـۀ   : «است شکل آورده در باب هفتم فصل سوم بدین صدرالمتألهین
 .)353، ص 6 ، ج1386صدرالمتألهین، » (وال لها درجۀ معینۀ فی الوجود ولها نشئات سابقۀ ونشئات الحقۀ

که مجرد از ماده و احکـام مـاده در مقـام تعقـل      چنان؛ هیت باشدالزمه این سخن آن است که نفس، مجرد از ما
اتم نفس را که فوق تجـرد عقلـی اسـت اثبـات      بنابراین هر دلیل که مقام ال یقفی نفس را مدلل گرداند، تجرد. است
کند، تجرد تام عقالنـی نفـس ناطقـه بـدان مبـرهن       کند و هر دلیل که از صورت علمی مرسل و مطلق بحث می می
صورتی که در آن شـکل و مقـدار چـون    ( شود و هر دلیل از ادله اثبات تجرد نفس که از تجرد صورت علمی مقید می

کنـد   تجـرد برزخـی آن صـورت عملـی را اثبـات مـی       ،گویـد  سـخن مـی   )طول و عرض و نظائر آنها اخذ شده است
 .)215، ص 1390، آملی زاده (حسن

 فوق تجرد عقلی . ارتباط بین مقام تجرد عقلی نفس و مرتبه2-1

تعبیـر  از آن بـه کمـال خـاص نفـس     سـاخته،  ، اتحاد نفس با عقل کلی را در مقام تجرد نفس مطـرح  صدرالمتألهین
هرچنـد مقـام   (رو سیر و عروج انسان تا اتحاد نفـس بـا عقـل فعـال      ازاین. )333، ص 1385صدرالمتألهین، (کند  می

تعـالی و  ، شـود  در مقام فوق تجـرد نفـس از آن بحـث مـی    آنچه . شود در مرتبه تجرد نفس مطرح می )شامخی است
سـالمت نفـس مراتـب بـین      قـوت نفسـانی و  سـبب  عروج نفس به باالتر از مرتبه عقل کلی است و انسان کامل به 

از مقـام  پـس  ) و 308، ص 1383ترکـه،   د (ابـن رسـ  ، به مقام فنا در ذات و قرب به خدا میپیمودهطبیعت و عقول را 
الجمـع و سـپس    د تا به مقام عـین یاب شود، باز هم نفس تعالی می آن به اتحاد با عقل فعال تعبیر میتجرد عقلی که از 

 ).818، ص 1360رسد (سبزواري،  الجمع می جمع
ـال اسـت، مرتبـه     صدرالمتألهین اي از مراتـب   بر این باور است که مقام تجرد عقلی نفس که همان اتحاد با عقـل فع
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ـانی وقـوف    شمار می چند مقام رفیعی بهسیر تکاملی انسان است و هر آید، ولی بر اساس حرکت جوهري، جوهر نفس انس
اسـت  » واحـدیت «گذرد؛ به مقام قاب قوسین که همان  کند که از مرتبه عقل نیز می ندارد و چنان شدت وجودي پیدا می

 ).438، ص 1381رسد (آشتیانی،  است، می» احدیت«که » اَو ادنی«یابد و در ادامه به مقام  تعالی می

 فوق مقوله بودن نفس در این مقام . تفاوت دیدگاه حکمت متعالیه و حکمت اشراق و حکمت مشاء در3-1

ولی حکمت مشاء، نفـس  است؛ در حکمت متعالیه، نفس در مقام فوق تجردي، فوق مقوله  صدرالمتألهینبنا بر مبناي 
یج فلسفی موجـود اسـت، نفـس یکـی از اقسـام جـوهر و       داند و در تقسیماتی که در کتب را را تحت مقوله جوهر می

 ).224، ص 9، ج 1376داراي ماهیت است (جوادي آملی، 
گونه که در کتب معمول فلسفی موجود است) جوهر به پنج قسـم جسـم، مـاده،     بر اساس مبناي مشاء (آن

که بر اساس مبناي  داند، درحالی شود؛ پس مشاء نفس را تحت مقوله جوهر می صورت، عقل و نفس تقسیم می
شـود و   حکمت متعالیه تقسیم یادشده صحیح نیست و بر اثر حرکـت جـوهري، صـورت جدیـدي حاصـل مـی      

یک از اجناس و فصول سابق باقی نخواهند بود؛ بلکه همه آنها اگر البشرط اخـذ شـوند، تنهـا بـه لحـاظ       هیچ
ان صـورت جدیـد نیسـت. دربـارة     مفهوم به صورت جدید صادق خواهند بود. از این لحاظ نوع، چیزي جز همـ 

گونه است که داراي ماهیت معینی نیست؛ بلکه بر اساس حرکت جوهري، صورت آن که حقیقـت   نفس نیز این
). از طرفـی در حکمـت اشـراق، مقـام فـوق      225دهد، صورت جدیدي است (همـان، ص   شیء را تشکیل می

نفس بـه واسـطه طبیعـت، داراي جنبـه     قرار گرفته و  سهرورديتجردي نفس، مورد پذیرش بزرگانی همچون 
تجدد است که بقا و ثبات ندارد و خود بذاتها جنبه بقاست و به عبارت دیگر نفس بـه جنبـه حسـی، در تبـدل     

). در عین حرکت طبیعـت، صـورت شـیء بـه تجـدد امثـال       160است و به جنبه عقلی، ثابت است (همان، ص
اسـت و از جهـت لطافـت و رقـت حجـاب، ثابـت       محفوظ است. انسان همواره به حرکت جـوهري در ترقـی   

اند؛ مانند کسی که عکس خود را در کنار  اند که به یک معنا حجاب ذات نماید. حجاب، همین مظاهر متکثره می
بیند، حال آنکه عکس از انطباع شبح، یا از انعکاس نور بصر در آب  نهر آب تندرو در زمان ممتد، ثابت و قار می

 ).161شود (همان، ص  دم عکس جدیدي مثل سابق احداث می به ري آب دمقرا است و به سبب بی
. وي دارد شـیخ اشـراق  کند که ریشه در مبناي  مطلبی را ذکر می، براي اثبات مقام فوق تجردي حاجی سبزواري

از قاعـده   پس از ایـن مطلـب، بـا اسـتفاده     سبزواريزیرا شائبه ظلمت در آنها راه ندارد. ؛ اند انوار حسی بسیطید: گو می
انـد   اند و انوار قاهره که همان عقول کلی کند که به طریق اولی، انوار اسفهبدي که همان نفوس کلی ت میباولویت ثا
انـد،   کند که چون نفوس و مـافوق آنهـا بسـیط    در ادامه چنین استدالل می). 1779، ص 1381اند (رضانژاد،  نیز بسیط

بنابراین براي اثبات تجرد نفس از مـاده، طریـق اولویـت را    . نها راه نداردپس داراي ماهیت نیستند و هیچ ظلمتی در آ
چون تجرد از ماهیت براي نفس اثبات شد، به طریق اولی تجرد از ماده نیز براي نفس اثبـات  «ید: گو می، پیش گرفته

 ).309، ص 1376(سبزواري، » شود می
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هیت بودن انوار اسفهبدیه یا همان نفـوس ناطقـه، آورده   ما ، مبنی بر بیشیخ اشراقدر تبیین کالم  سبزواريهمچنین 
که چون ماهیت شیء، تعریف آن شیء از جهت مانعیت و جامعیت است. مانعیـت مسـتلزم ضـیق وجـود اسـت و چـون       

ـاالتر مـی   رسد، از آن عبور می اي که نفس بدان می وجود نفس حد یقفی ندارد، هر مرتبه ـابراین    کند و به کمال ب رسـد؛ بن
رسد، برایش در ایـن مرتبـه    ). از طرفی وقتی نفس به مرتبه عقل کلی می55این جهت ماهیت ندارد (همان، ص  نفس از

انـد و   ماهیتی نیست؛ چه رسد به اینکه ماده و موضوع وجود داشته باشد. به عالوه نفوس مجرد انسـان نیـز فاقـد ماهیـت    
 الفرائـد  غـرر ). وي این بحث را در 799، ص 1360زواري، تفاوت آنها با نوراالنوار به شدت و ضعف و فقر و غناست (سب

 ).303، ص 1375(سبزواري، » وإنّها بحت وجود ظلّ حق، عندي وذا فوق التجرد انطلق«چنین آورده است: 
روایات اسـتخراج   حدي نفس، از متن آیات و مقام بی در باب فوق تجرد وصدرایی که کالم حکماي گفتنی است 

آورده است کـه امیرالمـؤمنین    من ال یحضره الفقیهدر  شیخ صدوقمثال، راي ب. داردریشه م در سخنان معصو شده و
اعلم ان درجات الجنۀ علی عـدد آیـات القـرآن فـاذا     «فرمود: ، کرد محمدبن حنفیهدر وصیتی که به فرزندش  علی

 ).65، ص 14ق، ج 1412(فیض کاشانی،  »کان یوم القیمۀ یقال لقاري القرآن اقرا وارق
فرماید که وعاء علم، حـد یقـف نـدارد و هـر      مقام فوق تجرد نفس ناطقه انسانی را بیان می، قدر این حدیث گران

گردد؛ زیرا آیات قـرآن کـه    تر می قوي شبیشتر و حیات اش دریابد، سعه وجودي چه آب حیات معارف و حقایق الهیه را
نْ  «یست: رجات قرآن است، کلمات اهللا است و کلمات اهللا را نفاد ند ضِ مـی الْأَرأَنَّ ما ف لَو رَةٍ ورُ    شَـج حـالْب و أَقْـالم

 هدعنْ بم هدمۀُیعبس یمکزِیزٌ حع إِنَّ اللَّه اللَّه ماتکَل تدرٍ ما نَفح27(لقمان:  »أَب(. 

 اند ی دخیلمقام فوق تجرد نفس انسان حکمت صدرایی که در ينظر یمبان. 2

اند؛ دلیل آن این است که مبانی حکمت مشاء ظرفیـت پـرداختن بـه     ماي مشاء به این مقام نفس، اشاره دقیقی نداشتهحک
، با طرح مبانی وزینی همچون حرکت جوهري، اتحـاد عاقـل و معقـول بـر اسـاس      صدرالمتألهیناین مقام را ندارند؛ ولی 

ـات افـزایش   البقاء بودن نف روحانیۀالحدوث و  جسمانیۀاصالت وجود و  س، ظرفیت حکمت متعالیه را با توجه به آیات و روای
 پردازیم. اند می داده است که ما براي تبیین بهتر جایگاه بحث، به مبانی و اصولی که در این مقام دخیل

 اصالت وجود. 1-2

بـارة  مطلب در یناست. ا ياعتبار یت،وجود است و ماه یقتدارد، حق ینیآنچه در خارج تحقق ع صدرالمتألهیننظر  به
اضافه و مدبر بدن است، نـه بـه    ینخود ع یو رابط یبه لحاظ وجود اضاف یزنفس ن یراکننده است؛ ز یینتع ،مقام نفس
 یدتريشـد  يلحظه از کماالت وجـود  به لحظهي جوهر ديبر اثر حرکت اشتدا ،رو وجود نفس ینازا؛ خود یتلحاظ ماه

کـه   رسـد  یم ییخود به جا یاتیح يبا اعمال و رفتارها ی،حرکت تکامل ینا یندادر فر یو نفس انسان شود یم داربرخور
 دهـد  یرا از دسـت مـ   یوجـود رابطـ   یـن د و اوشـ  مـی برخـوردار   در ظـل وجـود رب خـود    ی،از نحوه وجود اسـتقالل 

 ).320 ، ص1380 ،مصباح ؛430و383و11 ، ص8 ج، ق1430، لمتألهین(صدرا
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 بودن وجود یکیتشک. 2-2

امتـداد  ) یقالحقـا  یقـۀ حق(المراتب  یتا اعل )یواله( وجود ذومراتب است و از انزل مراتب ینکها نییعدر وجود،  تشکیک
آن را دارد،  ياز کمـاالت وجـود   یو تنها بخشاست  تر یفکه هر مرتبه نسبت به مرتبه مافوق خود ضع اي گونه به؛ دارد

مبنـا   یـن ا بـا  .باشـد  دارا میتر از آن  راتر و کاملاست و تمام کماالت مادون را ف تر يقو ،و نسبت به مرتبه مادون خود
و بـا   کنـد  یعـی آغـاز مـی   مرتبه و از دل صور طب ینتر از نازلسیرش را ، خود یاستکمال یردر س یزن ینفس ناطقه انسان
 یو با دو بال علم و عمل در قوس صعود نظام هسـت د طلب می را طلب یدترشد يدائماً وجود ياشتداد يحرکت جوهر

بلکه باالتر به مرتبـه عقـل بالمسـتفاد     رسد؛ میبه مرتبه عقل بالملکه و عقل بالفعل  یوالنیاز عقل ه کند و ییران مط
بـه مـدد مراتـب     ینهـا ا که همه رسد یم یکه به مقام فوق تجرد عقالن کند یم یداپ اي يو چنان شدت وجود رسد یم

ص  ،9ج  ؛209 و207ص  ،7ج ق، 1430 صـدرالمتألهین، اسـت (  پـذیر  یـین تب ییوجود، در حکمـت صـدرا   یکیتشک
 ).149 ، ص1371، آملی زاده حسن؛ 18و3،7

 البقاء بودن نفس یۀالحدوث و روحان نیۀجسما. 3-2

بـا بـدن    یدایشاست و در آغاز پ ينفس، صور ماد یمعنا که خاستگاه اصل ینبد ؛الحدوث است یۀجسمان نفس،
حـادث   يدارند، وجود نفس و تشخص نفس از صـور مـاد  طور که صورت و ماده با هم اتحاد  همان .اتحاد دارد

است کـه در بقـا    ینتفاوتش با صورت در ا رسد؛ اما یخود به سر حد تجرد م یاستکمال سیرگاه در  آنشود؛  یم
؛ 221و10، ص 7ق، ج1430صـدرالمتألهین،  ( شود یمتبدیل و به نفس مجرد  دهد یاتحاد با ماده را از دست م

 ).28 ص، 1375، زاده آملی حسن
و سـپس بـر   رد دا تعلق تام يبه صور ماد، است که در حدوث يممتد یقتحق ی،نفس ناطقه انسان بنابراین
 یتعـال  یـوانی بـه مرتبـه ح  کنـد و   باز سیر جوهري میو  رسد می یبه مرتبه نبات ي،جوهر یاستکمال یراساس س

 ینارسد.  می ی)مرتبه انسان( معقوالت و به سرحد ادراكیابد  می يو اشتداد جوهر کند نمیباز هم توقف یافته، 
 پیـدایش،  نفس در آغاز یعنی دارند؛مطابقت  نظام هستی، مناسبت وگانه  سه يها با نشئه ،گانه نفس نشئات سه
 صدرالمتألهین،(شود  یعقل محض م یتاًو نها رسد یم یالیو خ یبه تجرد مثال؛ سپس قرار دارد یعتدر نشئه طب

بـه لحـاظ   . همچنین نفس )195و99 ،21 ، ص9ج ؛ 432 ، ص8، ج ق1430ن، صدرالمتألهی ؛462 ، ص1378
 هـم  گـاه از آن  آنگـردد.   یعقـل بالملکـه مـ   ، کـرده  يرا سپر یوالنیتعقل و تفکر، مراحل بالقوه بودن عقل ه

 یرکـه سـ  گفتنی اسـت  . رسد یسپس به عقل بالمستفاد و سرانجام به عقل فعال مو به عقل بالفعل گذرد و  می
؛ 462 ، ص1375صـدرالمتألهین،  نفس اسـت (  ياشتداد يمراتب بر اساس حرکت جوهر ینس در احرکت نف

 .)199و99 ،21 ، ص9ج ؛ 432 ق، ص1430همو، 
ممتـد از   ییتهو نفس زند، یالبقاء بودن نفس که بر محور حرکت در جوهر دور م یۀروحانالحدوث و  یۀجسمان بر بنا

عقـل اسـت و او    ،است و در مرتبه عقل یالخ یال،در مرتبه خ؛ طبع است ،فرش تا فوق عرش است که در مرتبه طبع
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در  کـه  داردوحـدت در کثـرت و کثـرت در وحـدت      ؛ پس نفس،خاص است یبلکه احکام ی،حکم يا را در هر مرتبه
از  داننـد،  یکه او را حدوثاً مجرد م ییو بر مبنادارد  يکثرت شئون و مظاهر و اطوار وجودواقع حقیقت واحدي است و 

البقـاء بـودن    یـۀ روحانالحدوث و  یۀجسمانحرکت در جوهر و  اساسکه همه آنها بر آید یم یشاشکال پپرشمار  یجهات
 يمقـام فـوق تجـرد    یـین در تب ده آملـی زا حسـن  عالمه). 100و99 ، صتا بی ی،زاده آمل (حسن قابل حل است ،نفس
 :ندک یم یانگونه ب نیبودن را ا البقاء یۀروحانالحدوث بودن و  یۀجسماننقش ، نفس

خـود  ياست که جسم جامد با حرکت جوهر ینالبقاست، ا یۀروحانالحدوث و  یۀجسماننفس  ینکهسر ا
خـود را بـه نحـو اسـتمرار و      يو جوهر یذات تو تبدال یابداز نطفه تا مرحله وحدت حقه ارتقا  تواند یم

 ).59 ، ص1380 ی،زاده آمل اتصال ادامه دهد (حسن

 مقام ینا یینحاد عاقل و معقول در تبارتباط ات .4-2

در اتحـاد  . نفـس  يفهم مقام فـوق تجـرد   ياست برا يا یچهاتحاد عاقل و معقول، در یه، نظرصدرالمتألهین یدگاهد از
 شـود  یحاصل مـ  ینیتاتحاد و ع ی،او و صورت عقل ینب کند، یرا تعقل م یقتیکه شخص حق یعاقل و معقول، هنگام

 .)327 ، ص3 ، جق1430، لمتألهین(صدرا
و عنوان عاقـل، فقـط بـر خـاص      اند یو اضاف یفعاقل و معقول، دو امر متضا که است این باور بر صدرالمتألهین

 ارتبـاط . )354 ، ص3، ج ق1430صـدرالمتألهین،  آن ذات متصور باشد و بـالعکس (  يکه معقول برا گردد یاطالق م
را اصل حرکـت   یقائل است وقتوي که  گیرد ینجا شکل منفس با بحث اتحاد عاقل و معقول از آ یقفیبحث مقام ال

بـودن علـم و    يهمچون حضـور  یمسائل د؛نشو یم یرفتهخود پذ به خود ،اصل ینمتفرع بر ا یمسائل یریم،پذبدر جوهر 
و اتحاد با عقل فعال و مقـام فـوق    یو عقالن یتجرد برزخ یرفتنپذ یزو ن تخ وجود اسنفوق مقوله و از س ،که علمینا

 .)488و487 ، ص3ج همان، ( اند با هم مرتبط یوستهنفس، همه به طور پ یعقل تجرد
بـر پایـه    یـرا ز شود؛ ینفس ناطقه خارج از مقوالت م یجهدر نتاست. علم فوق مقوله و از سنخ وجود  یمبان ینا با

 ینو همچنـ شود  یعینیت برقرار ممدرکات نفس و نفس  ینو ب دیاب یمتحاد ابحث اتحاد عاقل و معقول، علم با نفس 
 .)488 ، ص3ج همان، خواهد داشت ( یتکامل یرواسطه علم و عمل سه نفس ب

 يب وسـعت وجـود  موجـ  هسـتند، کماالت نفـس   یردر مس یازآنجاکه علم و عمل جوهرند و دو بال ترق بنابراین
ـ  ، مجرد از ماده است و نفس یتعلم از سنخ وجود است و فعل یراز ند؛شو ینفس ناطق م از  یجاًا علـم، تـدر  در اتحـاد ب

نفـس ادامـه دارد تـا     يوجود يارتقا ینو ا یابد یم تکمالکه مرتبه مدرك اوست، انتقال و اس یگربه مرتبه د يا مرتبه
 شـود  یمحـض مـ   یـت کـه فعل یابـد   می ينور يو آنچنان شدت وجود برسد حدي یآنجا که به سرحد فوق تجرد و ب

چـه در   پیونـدد؛  یمراتـب بـه وقـوع مـ    همه علم و نفس در  یناد باتح ینا. )132 ، ص7، ج ق1430صدرالمتألهین، (
یـرا ادراکـات   ز نـد؛ یاب ا حقیقت نفس عینیت مـی ب ادراکات، و چه در مرتبه عقل و همه یالخ رتبهچه در م ،مرتبه حس
و بـر اسـاس اتحـاد     یابـد  یاسـتکمال مـ   یجاًو نفس تدر شوند یادراکات در نفس راسخ م ینا .ندا يحضورنفس، همه 
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سـخن   یـن و الزمه ا رسد یبه مرتبه عقل بالفعل م ینهابود، بع یوالنینفس که در مرتبه عقل ه یناقل و معقول، همع
تا به عقـل مفـارق   پیدا کند  يد و اشتداد وجودبیا يوجود يارتقا یگربه مرتبه د يا است که جوهر نفس از مرتبه ینا

الحـدوث   یۀجسـمان و  يبر اساس حرکت جوهر یاستکمال یرس ینا. )422، ص (همان یدو مرتبه عقل بالمستفاد نائل آ
 است.پذیر  یینتب یخوب البقا بودن و اتحاد عاقل و معقول به یۀروحانو 

 ي اشتداديحرکت جوهر. 5-2

نطفـه) از هنگـام تکـون تـا      منظور از حرکت جوهري اشتدادي این است که واقعیتی که ماهیت جوهري دارد (مـثالً 
 موجـود نیسـت؛ بلکـه کـل آن در    » آن«طول چهار ماه، واقعیتی است که کل آن در یـک   تبدیل شدن به انسان در

» آن«شود، غیر از مقطعی که قبل یـا بعـد از آن    طول کل چهار ماه موجود است و در هر آنی مقطعی از آن یافت می
ا کـه زائـل داشـت،    هـایی ر  همه آن کماالت و ویژگی؛ شود شود. ولی در هر مقطعی که امر جدید یافت می یافت می
اتحـاد کمـال جدیـد بـا کمـاالت      «یعنی در اینجـا  ؛ شود هایی که در زائل یافت نمی عالوه کماالت و ویژگیه دارد؛ ب

اسـت  تر از امر سـابق   شود که کامل ر اثر این اتحاد، امر جدیدي حادث میبکه  اي گونه به ؛شود ایجاد می» موجود زائل
 .)329-327، ص 1 ، ج1388(عبودیت، 
را  یفلسـف  هـاي  ییمشکالت و نارسـا  یشترینانسان، ب يدر عرصه مراتب وجود ياشتداد يحرکت جوهر نظریه

بـا طلـوع    یـز اتحـاد نفـس و بـدن ن   معاد جسمانی،  یب،بلکه ارتباط محسوس و معقول، شهادت و غ ؛حل کرده است
 يابتکـار  یـه نظر ین. اشد و فصل البقاء بودن نفس، حل یۀروحانالحدوث و  انیۀجسمیق با تلف ياشتداد يحرکت جوهر
 ینفـس ناطقـه انسـان    اسـاس  اینکرد. بر یینبار تب ننخستی يرا برا ي، نحوه تکامل انسان و جهان مادصدرالمتألهین
و  پیمایـد  مـی گانـه جهـان اسـت     سـه  يها که متناسب نشئهرا گانه  سه يها و نشئه کند یم يجوهر يحرکت اشتداد

 یـن خـود ا  یحرکـت تکـامل   ینـد اانسـان در فر  یـرا ز شـود؛  یمـ  یـین نفس، تب يوهرمراحل چهارگانه عقل با اشتداد ج
 یقفـی و مقـام ال  شـود  یبرهنه م یتماه از یکه مقام فوق تجرد را درك کند که در آن مقام، حت یابد یرا م یستگیشا

، 7ج ؛ 356 ، ص6، ج ق1430، لمتألهینبدهـد (صـدرا   یبه وجود اسـتقالل  راخود  یو نفس، وجود رابط یابدخود را در
 .)275ص  ،2، ج 1380 ،مصباح؛ 39 ، ص8ج ؛ 354 ص

از  ینفـس انسـان  ي، دارد؛ چراکه با حرکـت جـوهر   یدر اثبات مقام فوق تجرد عقل یینقش بسزا يجوهر حرکت
ـ  (حسن رسد یو به سبب حرکت است که کماالت نفوس از قوه به فعل م رسد یم یهطبع به وحدت حقه ظل  ی،زاده آمل

ـ  ؛خواهد بود یو جسمان يماد يفصل بودن موجود یثاز ح یصورت بودن و حت یثاز ح نفس .)59 ، ص1380  یول
منکـران حرکـت    شـود.  یخـارج مـ   یتاز مرتبه جسمان ،ذات نفس دگرگون شده ي،در صورت اعتقاد به حرکت جوهر

و نـه   داننـد  یمـ  یذهن یلجنس و فصل را به تحل یزتماسته، دانرا مقوم نوع و محصل جنس  یفصل اشتقاقي، جوهر
 یو در وجود آن با آن متحـد اسـت، جسـم نـام    ی است که محصل جسم نام ینفس آید یپس الزم م ی؛خارج یلتحل

 .)99 تا، ص یب، یآمل زاده (حسن يو جسم را ماد دانند یکه آنها نفس را مجرد م یباشد، درحال
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 . مقام فوق تجرد از دیدگاه امام خمینی3

در تطبیـق   پـردازد و  ادله آن به مقام فـوق تجـرد نفـس مـی     از مقام تجرد وپس ود، خ اسفاردر درس  امام خمینی
حـدي آن   بـی  گنجـایش نفـس انسـانی و    شمارد که بر وسعت و بحث با آیات قرآنی، شواهدي از آیات قرآنی را برمی

 کنیم. مواردي از آن اشاره میبه داللت دارد که 

 . فوق تجرد در رویت قلبی1-3

وقنینَ   و کَذل«در آیه  نَ الْمـ کُـونَ مـیل ضِ والْأَر و ماواتالس لَکُوتم یمراهنُرِي إِب لفـظ نـري در آیـه    . )75(انعـام:  » ک
یـت  ؤنه این است که با این دیده بوده است، بلکـه ر  یت ملکوت توسط ابراهیمؤیت داللت دارد. البته رؤمبارکه بر ر

یـت ملکـوت توسـط ابـراهیم کانـه      ؤیت عقالنی هم امکان دارد و رؤیرا رشهودي و حضوري و عقالنی بوده است؛ ز
رده اسـت (موسـوي اردبیلـی،    آو» نـري «رده و اینجـا  کـ تعبیر » علّم«است؛ زیرا آنجا به  باالتر از مقام حضرت آدم

هیـه و  بخواهد از سنخیتی برخوردار باشد کـه بتوانـد وجهـه ال    هیمااگر قرار باشد حضرت ابر. )49، ص 3، ج 1381
باشـد. ایـن   منـد   اسـت، بهـره  الهیه که فوق تمام موجودات حتی مجردات اي   قوهاز باید  ،ندکملکوتی حقه را مشاهده 

 .)50، ص 3کند (همان، ج  ، فوق تجرد را اثبات میامعن

 در مقام فوق تجرد نفسو ادراك آن کتاب الهی به دست یافتن . 2-3

) مسلم اسـت کـه   80(واقعه: » الْمطَهرُونَ لَّا یمسه إِالّ فی کتَابٍ مکْنُونٍ« شریفهآیه از جمله از آیات دال بر این مقام، 
د نرسـ  این موجودات دنیه طبیعی به آن نمـی که  اي گونه به؛ آن کتاب مکنون کتابی بوده که در کمال عزت و ارتقاست

و مس باطنی کند، باید سرتاسر و همـه هسـتی   و اگر کسی بخواهد خود را به آن کتاب برساند و سرتاسرش را ادراك 
هاي طبیعت و تجرد از غشاوات طبیعـی و جسـمانی    وجودش مطهر باشد. البته مراد از تطهیر همان طهارت از حجاب

؛ در نتیجه براي نفس ناطقه انسانی باید مرحله و مقام فوق تجردي باشد که در آن مرحله فـوق تجـردي بتوانـد    است
د کـر فوق تجـرد نفـس انسـانی را اثبـات خواهنـد      نیز پس این آیات . اب مکنون را داشته باشدتوان ادراك و مس کت

 .)51، ص 3(همان، ج 

 . تعلیم اسماء الهی در مرتبه فوق تجرد نفس انسانی3-3

. تعلـیم همـه   اسـت ) 31(بقره: » و علَّم آدم الْأَسماء کُلَّها«دارد، آیه شریفه  از دیگر آیاتی که بر مقام فوق تجرد داللت
الهی بر نفس ناطقه انسانی مستلزم آن است که نفس، مقام فوق تجرد داشته باشد؛ زیرا خداونـد، هـر یـک از     ياسما

و دیگـري را مظهـر اسـم    » علـیم «اسـم  مثالً یکی را مظهـر  ؛ الهی قرار داده است يمالئکه را مظهر اسمی از اسما
، الهیـه اسـت و فـوق تمـام مالئکـه      ياسماهمه دانیم که آنها موجودات مجردند. پس آدم که مظهر  و می؛ »قابض«

اوج قلـه   در دارد و الهـی  خلیفـۀ مقام ؛ زیرا الهی قرار گیرد يبلکه فوق تمام موجودات عالم است، باید مظهر تمام اسما
توانـد مظهـر تمـام اسـماءاهللا باشـد؛       گیرد و از طرفی این بدن جسمانی نمی ربوبیت قرار می از مقام، پس هرم هستی
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التجرد و فوق تمام مجردات است و آن نفس ناطقه است که از صـقع   شود چیزي در کار است که فوق پس معلوم می
اسـت. وقتـی مالئکـه    » اهللا«بر او سجده کنند و آن همان مظهر اسم جامع که ربوبی است و به تمام مالئکه امر شد 

ونَ « فرمود:» ؟آفریديپس چرا آدم را ، کنیم ما تسبیح و تقدیس می«اعتراض کردند که  لَمـا ال تَعم لَمّی أَعبقـره:  » إِن)
فـوق تمـام   اهللا  خلیفـۀ رتبـه   کـه  یـابیم  درمیاز این مطلب  دانید. یعنی من به چیزي علم دارم که شما آن را نمی؛ )33

 ).45، ص 3(همان، ج  مجردات است
دانـی کـه مـا     خـدایا مـی  «پس به آدم فرمود: خودت را بر مالئکه عرضه کن و مالئکه تا دیدند، بالفاصله گفتند: 

کمتـر  مالئکـه  ر و بـه  بیشتبه آدم خداوند . معناي تعلیم این نیست که »مگر آنچه شما به ما تعلیم فرمودید، دانیم نمی
 ياست که وجود اینها مظهریت محدودي داشته و وجود آدمـی مظهـر همـه اسـما    این  شدرس داده بود، بلکه معنای

 يو تمام اسـما است الهی ي الهیه بوده است. انسان مظهریت اسم اعظم الهی را داشته و اسم اعظم، جامع همه اسما
نـد کمـاالت آدم از آنـان    رو آدم توانسته است خود را به مالئکه عرضه بـدارد تـا بدان   این ؛ ازاند الهیه در او فعلیت داشته

 .)47، ص 3جا دارد (همان، ج  او یک، هر چه همه خوبان دارند ؛بیشتر است
، صـدرالمتألهین یابیم که ایشان نیز به تبـع   نقل شد، می بررسی و تحلیل: از مجموع آنچه از امام خمینی

رح و بسـط داده اسـت؛   مقام فوق تجرد نفس را پذیرفته بود و این شـواهد قرآنـی را بـراي تبیـین مسـئله شـ      
 اللهـی  خلیفۀکند و در اوج قله هرم هستی، در مقام  معنا که نفس ناطقه انسانی در هیچ مقامی وقوف نمی بدین
است که هر آنچـه در حـق    االنبیاء محمد مصطفی گیرد. مصداق اتم این مقام جناب خاتم تعالی قرار می حق

تعـالی   است و حـق قامی بالعرض داراي چنین م محمد هست، در ایشان نیز هست، با این تفاوت که حضرت
شود، جز با پذیرفتن مقام  رو کشف حقیقت محمدي و رؤیت قلبی و شهودي حق تعالی میسر نمی بالذات؛ ازاین

در شرح انفسی آیات قرآنی، حقیقـت نفـس در مقـام فـوق      ال یقفی نفس ناطقه انسانی. بنابراین امام خمینی
 کند. تبیین می تجرد نفس را موشکافانه

 زاده آملی بر مقام فوق تجرد نفس حسنعالمه . تقریر برهان 4

بایـد بـین    ثانیـاً ؛ اند عنوان معدات توانند علت موجده چیزي قرار گیرند و جسمانیات تنها به جسمانیات نمی جسم و اوالً
شـود   معلوم مـی ، نی صادر شودمعلول سنخیت باشد؛ بنابراین اگر یک فعل که مجرد از ماده است از نفس انسا علت و

عنوان مثال باري تعـالی آفریـده    نفس انسانی بهگوید  می صدرالمتألهین ثالثاً؛ که فاعل آن نیز مجرد از ماده بوده است
پس فاعـل آن صـور   . )425، ص 1 ج ،1386 ،لمتألهین(صدرا تواند صور عقلیه قائم بذات خود را ابداع کند شده و می
والعـارف  «آورد:  شاهد مدعاي خود میدر فص اسحاقی را  الدین محیکالم این  ذات خود باشد وه قائم ب باید مجرد و

یعنی عارف به همت خود آنچه را که در خارج محل همـت  ؛ »یکون له وجود من خارج محل الهمه... یخلق بهمته ما
شود، مگر عـارفی   ق نیز نابود میاگر به او غفلتی از آنچه خلق کرد عارض شود آن مخلو کند، و یابد خلق می وجود می

بنـابراین نفـس انسـانی اشـرف از     . »ورزد غفلـت نمـی   که از سعه قلبش جمیع حضرات خمس را دارا باشد و او مطلقاً
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در  بلکه نفس ناطقه انسانی مقـام معلـوم نـدارد و   ؛ ابداعی باشد تواند فاعل امور مجرد و و میاست جسم و جسمانیات 
برهنـه اسـت    حدي حتی حدود ماهیت نیز عاري و رو از هر محدودیت و حضور دارد؛ ازاین ووجود  اي هر عالم و نشئه

 .)233-230، ص 1390،ه آملیزاد (حسن ي فوق تجردااین است معن و
د و عالوه بـر  راداي  در بیان و اثبات مقام فوق تجرد نفس، دقت و اهتمام ویژه زاده آملی عالمه حسن بررسی و تحلیل:

گنجینه گـوهر  در کتاب وي  است. هایی در این باب داشته خود براهین ابتکاري و نوآوري، متألهینصدرالسخن شرح 
سـوم را بـه    و درس صـد تـا صـد    دروس معرفت نفس(همان) و در کتاب  کند بر این مقام اقامه می پنج دلیل روان

 ).415-392 ص ،1371، زاده آملی حسن( دهد شرح این مقام اختصاص می
در این باب، عالوه بر ادله عقلی، ادله نقلـی و شـواهدي از آیـات و روایـات را شـامل       زاده آملی سنحعالمه بیان 

ذات نفـس را از  . وي نـد ک مـی درستی تبیـین  ه شود که مقام و جایگاه نفس انسانی را که اشرف مخلوقات است، ب می
ـ  ام ربوبیت دست مـی از مقپس در قوس صعود به باالترین رتبه هستی که  ددان میسنخ باري تعالی  او همچنـین   .دیاب

و معتقد اسـت   دهد میمقام جامعیت بین حضرات خمس در مباحث عرفانی را به حقیقت نفس در این مقام اختصاص 
خـوبی تببـین   ه که براي شناخت حقیقت نفس، عالوه بر بررسی تجرد عقلی نفس، باید مقام فوق تجرد عقلی نفس ب

کـه  اثبات شـود  . همچنین باید تعالی است براي شناخت حضرت باريترین راه  کنزدیشود؛ زیرا طریق معرفت نفس، 
شـود و بـر اسـاس اشـتداد      متحد میـ   معقول بر اتحاد عاقل و بناـ   نفس حد یقف ندارد و با علم و عمل که جوهرند

ف، فهـم و  شود و بـدون فهـم ایـن معـار     جایگاه واقعی نفس شناخته میگونه  یابد. بدین جوهري، وسعت وجودي می
 گردد. گردد و طریق معرفت رب حاصل نمی شناخت بسیاري از آیات و روایات میسر نمی

 نفس در مقام فوق تجردهاي  ویژگی. ظهورات و 5

نفس در این مقام، ظهوراتی دارد که مختص این مقام است و بیانگر آن است که نفس آن قـوه را دارد کـه در قـوس    
ـ در اوج قله نظام عالم، پس از مقام حقیقت غیبیه قـرار گیـرد. مـا     صعود نظام هستی چنان سیر کند که ر آنـیم کـه   ب

 نیم.کند، تبیین ا هدکرفرسایی  اي که دراین مقام قلم و دیگر فالسفه صدرالمتألهیناین مقام را از دید هاي  ویژگی

 خود . عاري شدن نفس در این مقام از ماهیت و حد5ـ1

تـوان حـدي را بـراي     بر اساس حرکت جوهري در حال اشتداد وجودي است، نمیبا توجه به سیر استکمالی نفس که 
مخـتص  را ایـن مقـام    صـدرالمتألهین . تواند از آن فراتـر رود  اي که برسد می د؛ زیرا نفس به هر مرتبهکرنفس فرض 
و در یـک  ت اسـ با علم و عمل در حال ترقی از یک مرتبه وجودي به مراتـب بـاالتر   داند که همواره  مینفس انسانی 

 ).398، ص 8، ج ق1430صدرالمتألهین، مرتبه خاص ثبوت ندارد (

 تعالی . نقطه اتصال بین تمام ماسوي اهللا و حق5ـ2

با توجه به مبانی حکمت متعالیه در طرح قوسین نظام هستی (قوس صعود و قوس نزول)، نفس موجودي اسـت کـه   
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از انـزل مراتـب   سیرش را رده، به عبارت دیگر موجودي که تمام مراتب عالم را از فرش تا فوق عرش در خود جمع ک
» لـو دنـوت انملَـۀ الحترقـت    «ند و تا آنجا پـیش رود کـه عقـل اول هـم در آنجـا نگنجـد و مخاطـب        کوجود آغاز 

ینِ  « شود: میگفته  شرسد که در شأن به آنجا می، گردد )173، ص1379آشوب،  شهر (ابن سـقَو نَـى  فَکَانَ قَـابأَد أَو« 
رو از نظر ادله حکمت متعالیه، تمام نظام هستی به وجود او موجودند و یکی از معـانی حـدیث شـریف     ازاین. )8(نجم: 

) نیز همین است؛ چراکه غایت خلقـت معرفـت بـه    28، ص 15 ، جق1403مجلسی، » (الك لما خلقت االفالك لو«
د و ازآنجاکه عقل اول بـه لحـاظ رتبـه از    شو میدانیم که مرتبه عقول طولیه به عقل اول ختم  رب و خالق است و می

د کـه در  کن پیدا می اي در نتیجه باید مقام نفس انسان کامل چنان شدت وجودي، تر است مقام احدیت و واحدیت نازل
اهللا در قوس صـعودي غایـت نهـایی خـود را طلـب       سوي قوس صعودي نظام هستی به مقام صادر اول برسد؛ زیرا ما

ه  إِنَّـا  و للَّـه  إِنَّـا «و همـه ممکنـات    استبه حق کنند که رجوع  می ونَ  إِلَیـ را بـه جهـت غایـت    156 (بقـره: » راجِعـ (
انسان کامل، قطب عالم امکان است کـه  . )339-337، ص 8، ج ق1430صدرالمتألهین، ( کنند شان طلب می وجودي

نـد و در ایـن رجـوع    ک مـی رجـوع  ت، به حـق  دو سرحلقه نظام هستی را به هم گره زده و با رسیدن به مقام فنا در ذا
پیـدا  معیـت  شـود و بـا حـق     ظل محو مـی  ظلیت در وجودي ذي و احکام وجود ممکن، همچون آیت بودن، مرآتیت

 ).325، ص همانشود ( می يکند و از هر حدي بر می

 . وحدت حقه ظلیه نفس تحت وحدت حقه حقیقیه5ـ3

د؛ یعنی نفس ناطقه در قوس صـعود آنچنـان   شون ون حقیقت او میکلمات وجودیه، شئهمه نفس،  در مقام فوق تجرد
کـه یکـی از   دلیـل اسـت   به همـین  . شود گردد و به اوصاف او متصف می میمتحد کند که با صادر نخستین  سیر می

 شَـیء  کُـلَّ  و«اسـت:   دهآمـ علـم انسـان کامـل     باره، درباره در همین .است حقیقت محمدیه، صادر نخستین ياسما
صبِیناَحمام می اف ناه؛ 12(یس: » ی(»لَّمعو ماء آدما األَسبقره: »  کُلَّه)انسـان کامـل بـر تمـام     همچنـین احاطـه    ).31
. منزلـه اعضـا و جـوارح اوینـد     کند و تمام اشیا به شود که در ماده کائنات تصرف می حاصل میاي  گونه عالم به  ياشیا

ـ    نشو سان کامل تفسیر میهمه این مطالب در شناخت جایگاه ان ه اسـت. ب قـول  ه د که صاحب رتبه وحدت حقـه ظلیـ
 :شیخ شبستري

 جهانی اندرین یک میم غرق است  ز احمد تا احد یک میم فرق است
 )5، ص 1 بخش ،1382 بستري،ش( 

 تعالی شدن سنخ باري . هم5ـ4

و او را شـبیه خـالق آن کـرده    تعالی ذات نفس را از سنخ ملکوت و عالم قدرت و عظمت و ستوت آفریده  باري
آفرینـد و آنچـه را اراده    تعالی به ودیعه گرفته و هر چه را بخواهد مـی  است؛ یعنی نفس صفت خالقیت را از حق

کند. وقتی نفس از جنس ملکوت باشد، اوصاف ملکوتیان را دارد که از آن جمله، اقتدار بـر ابـداع    کند اختیار می
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رایط حصول شیء براي شیء این نیست که حالّ در آن شیء شود و وصـف  صور عقلیه قائم بذات است و از ش
که جمیع موجـودات   بسا شیء براي شیء حاصل است، بدون قیامش به نحو حلول، چنان برایش باشد؛ بلکه چه

اند؛ حصولی اشد از حصـول خودشـان بـراي خودشـان یـا حصولشـان بـراي قابلشـان          تعالی حاصل براي باري
 ).451، ص 6، ج 1386، صدرالمتألهین(

 . بررسی و مقایسه جایگاه سه فیلسوف در تبیین این مقام6

اند؛ بلکه بـراي معرفـت    پذیرفته )عالوه بر تجرد نفس(عنوان یک اصل  هر سه فیلسوف، جایگاه مقام فوق تجرد را به
شناسـی بسـته    اب انسـان اند که بدون فهم این مقام بسـیاري از ابـو   پنداشتهنفس ناطقه انسانی آن را الزم و ضروري 

 ماند، تا آنجا که فهم تفسیر انفسی بسیاري از آیات و روایات به فهم این مقام وابسته است. می
 کنـد  یـاد مـی  » بعیـد الغـور  «له ئاین مقام را در ادامه بحث تجرد نفس آورده است و از آن به مسـ  صدرالمتألهین

بـه  به راحتـی  رویم فرو قیانوسی عمیق که هر چه در آن ا ؛) که نشانگر عمق معنایی این مقام است352 ص (همان،
 براي نفس حد خاصی در این مقام تصور کرد.توان  نمییابیم؛ چراکه  عمق آن دست نمی

عنوان اصول اساسـی   آورده است و به تعبیري آنچه را به مبانی بسیار دقیقی را براي این مقام نفسوي همچنین 
یعنـی بایـد   ؛ گیرنـد  شناسی این مقام قـرار مـی   اي هستینمباي  گونه همگی به ده، کردر حکمت متعالیه خود تأسیس 

شود که در آن مقام نه جوهر است و نـه عـرض    قائل به اصالت وجود شد؛ زیرا نفس در این مقام وجود بالماهیت می
یـد نفـس   همچنـین با . اعتباریـت ماهیـت سـازگاري دارد    و و نه جنس دارد و نه فصل که این مهم با اصالت وجـود 

ترین مرتبه وجودي، سـیر اسـتکمالی خـود را بـر      البقاء باشد که در این مقام، نفس از پائین روحانیۀالحدوث و  جسمانیۀ
شود تا به باالترین مقام، در قوس صعود عالم، بعـد از مقـام    ند و وجودي شدیدتر میک اساس حرکت جوهري آغاز می

الحـدوث بـودن نفـس و حرکـت جـوهري و وحـدت تشـکیکی را         مانیۀجساصل باید رو  این د؛ ازیاب میربوبیت دست 
 عنوان زیربناي این مقام بپذیریم. به

که در این مقام دخلی بسزا دارد؛ زیرا نفـس بـر اسـاس     شدقائل به اتحاد عاقل و معقول  صدرالمتألهیناز طرفی 
، از نظر امـام خمینـی   .یابد میي شود و وسعت وجود اتحاد عاقل و معقول با علم و عمل خود که جوهرند، متحد می

و ایـن مقـام نفـس، در عـالم     انـد   پـذیرفتنی شناسـی   این مبانی هسـتی ، همه داند که خود را پیرو مکتب صدرایی می
 .استو والیت الهی است و کلید فهم بسیاري از آیات قرآن  خلیفۀالهیویژه دارد؛ چراکه مقام  یجایگاه

شود که مرتبه تعلـیم   کند و یادآور می دي از آیات قرآنی را مطرح میدر بیان این مقام، شواه امام خمینی
پـذیر اسـت. در مرتبـه تجـرد عقلـی       تعالی همه در این مقام توجیـه  و رؤیت قلبی حق خلیفۀالهیاسما و مرتبه 

گونـه   گونه مقامات را براي نفس تبیین کرد و نفس در مقام فوق تجـرد اسـت کـه شایسـته ایـن      توان این نمی
اي نیاورده، اما آیـات قرآنـی را    براي این مقام برهان و استدالل جداگانه شود. هرچند امام خمینی ت میمقاما
دانـد   داند و این با مبناي ایشان که قـرآن را کتـاب برهـانی مـی     ترین برهان و استدالل بر این مدعا می بزرگ



 39  آملی زاده و عالمه حسن امام خمینی ،از دیدگاه صدرالمتألهینمقام فوق تجرد عقلی نفس 

فهـم باشـد و    ظـیم شـده کـه همـه    سازگار است. شرافت قرآن به آن است که تمام فرازهاي آن بـه نحـوي تن  
یابد که زبـان برهـان قـرآن و حقـایق موجـود در       فیلسوف است که با دقت و توجه کامل، شایستگی آن را می

قرآن را کشف کند. حضرت امام در این باب، توجه دانشمندان را براي فهـم رمـوز قـرآن، بـه آثـار فالسـفه و       
خواند که براي فهـم   اندیشمندان عالم را فرا می گورباچفبه اي  کند؛ آنجا که در نامه عرفاي بزرگ معطوف می

هاي عمیق عرفانی و برهانی را مطالعه کنند تا با زبان برهانی و عرفانی قرآن، بیشتر و بهتـر آشـنا    قرآن، کتاب
 ).69ـ66، ص 21، ج 1378تر پی ببرند (موسوي خمینی،  شوند و به اسرار نظام عالم بهتر و عمیق

دارد و اي  ویـژه بـه ایـن مقـام عنایـت و التفـات      ، که از پیروان حکمت صدرایی اسـت نیز  ه آملیزاد حسنعالمه 
جایگاه بحث از ایـن مقـام    ي. واست عنوان یکی از مراتب معرفت نفس ناطقه انسانی پرداخته جداگانه به این مقام، به

رو یکـی از   ایـن  از ».داد حـث قـرار مـی   اي براي این ب ، فصل جداگانهاسفارکاش صاحب «کند:  گونه معرفی می را این
در فصـلی جداگانـه بـر ایـن مطلـب      ، از بحث تجـرد نفـس  پس این است که وي ترین اقدامات  ترین و برجسته مهم

در جایگـاه خـود اصـلی قـویم     یک از این براهین هر. )249-209ص  ،1390 زاده آملی، (حسن کند میبراهینی اقامه 
 .ن مقام استاي از ای حاوي نکات برجستهبوده، 

کند که کلید فهـم آنهـا در گـرو     ، عالوه بر براهین در این باب، به آیات و روایاتی اشاره میزاده آملی حسنعالمه 
شـود کـه    متمسـک مـی   منین علـی ؤبـه ایـن فرمـایش حضـرت امیرالمـ      ويفهم دقیق از این مقام نفس است. 

 .)196ح ، 1382 البالغه، (نهج» فانه یتسع به کل وعاء  یضیق بما جعل فیه اال وعاء العلم« فرمایند: می
ظرف علم که همـان   و ؛ چراکه وعاءستمبانی حکمت صدرایی را دارا این فرمایش، چنان شرافت دارد که تمامی

ـ یا می، بر اساس اتحاد عاقل و معقول با علم و عمل اتحاد وجودي استنفس ناطقه انسانی  د و در حرکـت جـوهري   ب
ین نیست که چیزي از خـارج او را وسـعت وجـودي    چنکند و او را حد یقف نیست و  پیدا میاشتدادي، وسعت وجودي 

کند و به سرحد عقـل   دهد؛ بلکه خود نفس، بر اساس حرکت جوهري و اتحاد عاقل و معقول وسعت وجودي پیدا می
فـیض بـین حـق و خلـق      و واسـطه  اللهـی  خلیفۀبه مقام ، رسد و اگر نفس قابلیت آن را داشته باشد فعال و باالتر می

گویند و یا در عباراتی آن مقـام را  » وحدت ظلیه در تحت وحدت حقیقیه«که در اصطالح عرفا آن را ؛ مقامی رسد می
بر شـرافت ایـن   براي آن، اند که کثرت الفاظ  نامیده» نور اعال«و » قلم اعال« ،»مقام صادر اول« ،»حقیقت محمدیه«

 .رداداللت دمقام 
شناخت و معرفت نفس ناطقه انسانی است که تا بـدین حـد   ، اصل سخن درباره زاده آملی حسنه عالمبر نظر  بنا

. ایشـان شـأن   اسـت معرفـت رب  مرقـاة  یابد و او را حد وقوفی نیست. از این جهت است که معرفت نفس  وسعت می
عقل فعـال بپیونـدد و    هو ب دانند که از عقل هیوالنی به عقل بالفعل برسد و عقل مستفاد گردد نفس انسانی را این می

که شأنیت نفس است که عاقـل و مـدرك موجـودات گـردد و بـدانها       از مقام ربوبی قرار گیرد و همچنانپس در رتبه 
، شأن همه موجودات نیز این است که معلوم و معقول وي گردند و مخرج نفس از نقص به کمـال دائمـاً در   عالم شود
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بلکه وحدت حقـه ظلیـه دارد کـه    ، وحدت عددينه انسان : اند گفتهشمندان بزرگ رو دان ؛ ازاینباشندرسانی  حال فیض
 نیست. شبرای یحد یقف

 آنپاسخ شبهه در مقام فوق تجرد نفس و  . طرح7
 شبهه. 7ـ1

قائل شد؟ چراکه هر دو  یتعال نفس ناطقه و حق ینب توان یم یچه تفاوت پذیریم،ب ینفس انسان يمقام فوق تجرد را برا اگر
 ی،تعال است که جز حق یدر حال ینو ا شود یم یفتوص یۀبالماهمقام، به وصف  ینانسان در ا یگرد یربه تعب اند. یتماه فاقد

 ).342 ، ص1388 ي،در رتبه علت باشد (سبزوار تواند یحد داشته باشند و معلول نم یداهللا باي سوا همه ما

 شبهه. پاسخ 7ـ2

 یرمتنـاهی غ، یتدر شدت نوروجود ندارد؛ وجودي که م و اکمل از آن اتچیزي است که  يالوجود محض، وجود واجب
 شمنعقده در حـق او و صـفات   یايقضااست؛  ییديو تق یلیتعل یثیتحو فاقد هرگونه  بذاته و لذاته موجود است؛ است
در تمـام   یشـه هم ياست و لذا وصف امکان فقر یرنفس، وجوبش بالغ یول؛ یهذات یه، نه ضرورندا یهازل یهضروراي یاقض

 ).342 ، ص1388 ي،(سبزوار گیرد یاهللا را دربرم يمراتب همه ماسو
اصـالت   یرفتناسـت کـه بـا پـذ     یـن مقام ا ینو نفس در ا یتعال حق ینفرق ب بارهدر یآمل ياهللا جواد یتآ دیدگاه

 یجـه در نت. رداست، در ذهن وجود دا یتو آنچه نشان از ماه اعتقاد داشتجز وجود توان در خارج به چیزي  ، نمیوجود
 يمعنـا  یرنـاگز  یم،کن درك يخود آن وجود را با علم حضور یمتوان نمیچون ما  یول یست،جز مفهوم ن یزيچ یتماه

ـ 770 ، ص1372 ی،آمل ي(جواد شود یگر م جلوه یتذهن، به صورت ماه ینهآنها در آ انسـان در  وقتـی  مثـال  راي ). ب
آن درخـت در ذهـن    يتا صـورت مـاهو   کند یرا فراهم م یطیاحواس شر یقاز طر گیرد، یقرار م یبرابر درخت خارج

شود که از غبـار ذهـن    ياگر انسان موجود ی،. از طرفیستموجود ن حقیقتاًدرخت در خارج  یتوگرنه ماه؛ نقش ببندد
نخواهـد   یـت از ماهسـخنی   یگـر را بدون واسطه مشاهده کند، د یخارج ینکند که ع یداقدرت را پ ینو ا یابد ییرها

خـود وجـود    با تواند ید و با تکامل نفس، انسان منک میاست که ذهن آن را انتزاع  یفیمرتبه ضع یتماه یننابرابود؛ ب
است و آن به لحاظ انحطـاط از مقـام وجـود     یتماه يگفت که مقام فوق تجرد دارا توان یم يبه اعتبار. شودط مرتب
 ).771 ، صاست (همان یواجب

 يا است که مرتبـه  یشده، همان مفهوم ذهن ینف يکه در مقام فوق تجرد یتیگفت ماه توان یطور خالصه م به
 .مقام وجود دارد یندر ا یتعال انحطاط از وجود واجب يبه معنا یتماه یول ؛است یفضع

 عرفا یدگاهفوق تجرد نفس از د . مقام8

ـ  انـد  مطـرح سـاخته  توجـه  درخـور   یـانی ، با بصدرالمتألهین ازپیش ام فوق تجرد نفس را عرفا، قم مسـتدل  آن را  یول
 :گوید میاز عبارت مذکور  یش، پالحکم فصوصصاحب  اکبر یخشباره  یناند. در ا نکرده
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 یـا مـن زوا  یـۀ زاو یهذا المقام: لو أنّ العرش و ما حواه مأة ألف ألف مرّة فـ  یف یزیدابو  یقول
 یتنـاهی ا ال عالم األجسام بل أقول لـو أنّ مـ   یف یزید یقلب العارف ما احس به وهذا وسع أب

 بـذلک قلب العارف ما احس  یامن زوا یۀزاو یالموحدة له ف ینانتهاء وجوده مع الع یقدروجوده 
ـ   يعلمه فإنّه قد ثبت أن القلب وسع الحق و مع ذلک ما اتصـف بـالر   یف ي؛ ارتـو  یفلـو امتل

دارد : اگر عرش و آنچه را که دربر یدمقام که سعه قلب انسان است گو یندر ا یعارف بسطام
 یـن و ا کند یاحساس بدان نم یردقلب عارف قرار گ یاياز زوا اي یهصد هزار هزار برابر، در زاو

اسـت در   یتناهی: اگر آنچه که وجود او الگویم یاست در عالم أجسام؛ بلکه من م یزیدوسع ابو
 که ثابت شده اسـت کـه   یراز کند؛ بدان نمیاحساس  یردقلب عارف قرار گ یاياز زوا اي یهزاو

 یرابپـس اگـر پـر شـود سـ      شود ینم یرابیسه ذلک متصف ب حق را دارد و مع یشقلب گنجا
 ).448 ص، 1390ه آملی، زاد (حسنگردد 

ـ   ید،برابر کن یلیوندربر دارد صد م ها ینها و زم که اگر عرش و آنچه را که از آسمانینا مقصود  سـعه ه نسـبت ب
نسـبت بـه    یگفتار عـارف بسـطام   ینا ی؛ بلکهمتناهیرغ ینا است و یکه آن متناه؛ چرااند اهللا اندك یاءقلب أول

ـ   ینهم یزهمه موجودات که در آنجا ن یاسقه است نه ب ینفهم محجوب یبتقر يعالم اجسام و برا  یننسـبت ب
 يقلـب عبـد   یسـعنی ولکن  یوالسمائ یارض یسعنیال «ثابت شد که  یقدس یثچه در حد؛ آنها و قلب هست

 ).128 ، ص2ج ق، 1429، کلینی» (المؤمن

 . نحوه سیر نفس ناطق در مقام فوق تجرد بر مبناي حرکت جوهري و ارتباط آن با بحث تجدد امثال در زبان عرفا9

بر اساس مبانی فلسفی، حرکت جوهري به عالم ماده مربوط اسـت و در عـالم مجـردات حرکـت معنـا نـدارد؛       
، ولی عکس آن صادق نیست. حرکـت حبـی و   بنابراین در عالم مجردات تجدد امثال و حرکت حبی وجود دارد

اهللا اعم از مفارق و غیرمفارق، چه در قوس صعود و چه در قوس نزول، وجود دارد.  تجدد امثال در تمام ماسوي
)، منتهی حرکت 174تا، ص  زاده آملی، بی وجود به طور مداوم در این دنیا و آخرت در حال حرکت است (حسن

تجدد امثال در همه عوامل اعم از عقول و نفوس و طبائع جاري است که در جوهري مختص این عالم است و 
اصطالح اهل عرفان، به آن حرکت حبی گویند. در مبناي عرفا، عوالم ما قبل طبیعت متجـدد هسـتند و عـالم    

گسیخته نیستند و طفره در سـیر نزولـی و    طبیعت به معیت با آنها متصور و در حرکت است؛ چراکه عوالم ازهم
صعودي محال است. پس حکم تجدد امثال در همه عوالم به تناسب جایگاه وجودي آن جاري اسـت (همـان،   

). نفس از بدو تکونش که قوت و صورت منطبعه در جسم است، تا مرتبه عقل بسیط و انسـان عقلـی   200ص 
فـوق عـرش   یابد. انسان یک حقیقت ممتـد از فـرش تـا     بالفعل، به سبب حرکت جوهري، اعتالي وجودي می

است که مرتبه نازله او بدن اوست و مرتبه روح او گوهري نورانی است که از نقایص طبیعت منـزه اسـت و آن   
را مراتب تجرد برزخی و عقالنی و فوق تجرد عقالنی است که حد یقف ندارد؛ و در هـر مرتبـه، حکـم خـاص     

 ).159، ص 1375زاده آملی،  دارد و در عین حال، احکام همه مراتب، ظهور اطوار وجودي اوست (حسن
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گیرينتیجه

، بـه نحـو   صدرالمتألهینشناسی آن در آثار  اي است که زیربناي هستی مقام فوق تجرد نفس، از جمله مسائل برجسته
نـد از: اصـالت وجـود، حرکـت جـوهري      ا عبارتشناختی  ترین عناصر این زیربناي هستی است. مهمشده  نیابمبسوط 

 صـدرالمتألهین . با این حال البقاء بودن نفس و تشکیکی بودن وجود روحانیۀو الحدوث  انیۀجسماشتدادي، تجرد نفس، 
بحث، آن را در فصلی جدا نیاورده و مقام فوق تجرد نفس را به طور مجمل در ادامـه مباحـث تجـرد    این هنگام طرح 

مقام تبیین، براهین مربـوط   ، درزاده آملی حسنعالمه ولی پیروان حکمت متعالیه، همچون مطرح ساخته است؛ نفس 
ادلـه  نیز فیلسوف و عارف بزرگ پیرو مکتب صدرایی  امام خمینیند. ا به آن را به نحو مبسوط در کتب خویش آورده

. در مقام مقایسه باید گفـت کـه   است شرح و تفسیر آیات مربوط به این مقام پرداختهاین نظریه را ارائه کرده، به نقلی 
بـه مقـام    اده آملـی ز حسـن عالمـه   کیـد دارد و أمافوق مجردات بودن نفس در قوس صعود ت يامعن رب امام خمینی

درصـدد  هـر دو  البته ایـن دو اندیشـمند   . است اي توقف ندارد، عنایت داشته اینکه نفس در هیچ مرتبه الیقفی نفس و
 د.هستنمقصد رسیدن به یک 

فوق تجرد همان مقام جانشینی الهی است که بـالقوه   و پیروان حکمت متعالیه و عرفا، مقام صدرالمتألهیناز نظر 
بشر آن را بر اساس ریاضـت و کسـب علـوم و معـارف و سـیر و       يدر وجود هر انسانی نهفته است که اوحدي از ابنا

اند کـه بـر اسـاس حرکـت جـوهري       رو علم و عمل دو بال پرواز سالک ینارسانند؛ از اهللا به مقام فعلیت می سلوك الی
کننـد و نفـس    تدریج با ظرف وجودي نفس ناطقه انسانی اتحاد وجودي برقرار میه اتحاد عاقل و معقول، باشتدادي و 

توان براي نفس ناطقه مقـام معلـوم و حـد خاصـی را لحـاظ کـرد و بـه         رسانند؛ بنابراین نمی ناطقه را به استکمال می
ندارد؛ چراکه خلیفـه بـه صـفات مسـتخلف     که نفس در این مقام، ماهیت خاصی معتقدند فالسفه و عرفا سبب همین 
دهد. اما از این نکته مهم نبایـد غافـل    د و تمام صفات ربوبی را در خود نشان میوش مینماي حق  و آینه تمام، متلبس

پـس آن نفـوس مکتفـی    . اما او بالذات اسـت و ایـن بـالعرض   ؛ شد که در این مقام هر چه را حق دارد، خلق نیز دارد
عبودیت محضـه، بـه ایـن حقیقـت دسـت       به جهت فقر وجودي و، اند که مظهر اتم این مقام همچون خاتم انبیاء

اند که مظهر اتـم خطـاب    دهکراند و به جهت شدت اتصال به حق، تمام کماالت و صفات ربوبی را در خود جمع  یافته
دهند تا بر اسـاس   تعالوا سر می گیرند و بقیه نفوس مستکفی را نداي ) قرار می124(بقره: » وعلم اآلدم االسماء کلها«

 اهللا در طریق او قرار گیرند. علم و عمل و سیر الی
سیر استکمالی خود را بـر اسـاس حرکـت جـوهري از     جسمانی از طرفی با توجه به اینکه نفس بر اساس حدوث 

ز زیربناهـاي  عنـوان یکـی ا   باید حرکت جوهري نفس و وحدت تشکیکی را به، ندک آغاز می يترین مرتبه وجود پایین
رسد که وجود محض بالماهیـت اسـت کـه در آن     اساس به مقامی می این بحث بپذیریم. همچنین چون نفس، براین

باید قائل به اصالت وجود شد و این مقام فقط بـا اصـالت    ،مقام، نه جوهر است و نه عرض و نه جنس دارد و نه فصل
طور که گذشت حلقه دیگر این زنجیره که در نظـر   همان. شدبا است که زیربناي حکمت صدرایی میپذیر  وجود تبیین
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علم و عمل با نفس ناطقه اتحـاد وجـودي   ؛ یعنی بحث اتحاد عاقل و معقول است، اي دارد اهمیت ویژه صدرالمتألهین
ق از حـ  نباشـد، بـه  قائل کسی که به اتحاد عاقل و معقول . بنابراین رساند نفس را به کمال می همین، کنند و  برقرار می

چنان شرافت دارد کـه  ، بحث در مقام فوق تجردکه یابیم  میدرپس . ماند فهم حقایق بسیاري از آیات و روایات بازمی
نفـس انسـانی   گفـت:  تمامی مبانی حکمت صدرایی را به طور زنجیروار به هم متصل کرده است. اینجاست که بایـد  

که در باالترین مرتبه، مقام جمعی دارد و همه حقـایق را  ترین حقیقتی است  ترین موجود نظام هستی و شریف پیچیده
 دهد. نزول) را به حقیقت به هم پیوند میقوس صعود و  سدو سرحلقه نظام هستی (قو، در خود جمع کرده
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