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  دهچكي

های  رسـد كـه صـدرا مسـئله رابطـه انسـان و خـدا را بـه گونـه در نگاه نخست به نظر مى
تفصـيل حتـى  اجمال دو ديـدگاه و به توان به كه مى ای  گونه متعددی تبيين كرده است؛ به

دو ديـدگاه نخسـت، تبيـين فلسـفى اوسـت كـه دو . چهار ديدگاه را به وی منتسب كـرد
باشد و آن را به مراحل ابتدايى حكمـت متعاليـه  له مىنگرش ماهوی و وجودی او به مسئ

ديدگاه سوم، نگرش عرفانى صدراست كه هرچند در آن، رابطه انسـان و . اند نسبت داده
گردد، ولى باز تبيين آن تنهـا تـا مرتبـه  تر از نگرش فلسفى تبيين مى تر و لطيف خدا دقيق

سـه نگـرش صـدرا بـا اشـاره بـه  مقاله حاضر با بررسى ايـن. پذير است امكان» عقل اول«
فلسـفى وی  ـ  ، آن را نيـز در امتـداد نگـاه عرفـانى)ديـدگاه چهـارم(نگـرش وحيـانى او 

های فوق، به اين مسئله پرداخته اسـت كـه آيـا  نگارنده پس از تبيين نگرش. دانسته است
گاه در پاسخ، چندين وجه جمـع  ها نشاِن تطور در آرای صدراست؟ آن اين تعدد نگرش

  . ها بيان گرديده است رفع اختالف و تمايز ميان اين نگرش جهت

  ها كليدواژه
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اجمال در دو بخـش فلسـفى و عرفـانى 
و ديـدگاه عرفـانى، رأی نهـايى وی در 

فلسـفى نگـرش  وی درتـوان گفـت  نگاه تفصـيلى مى
كند و در مرحلـه بعـد، از تبـاين وجودهـا 

از آنهـا گـذر كـرده و بـا ابـداع نظريـه تشـكيك در وجـود 
كنـد و  در اين نظريه، وحدت حقيقـى موجـود را در عـين كثـرت اثبـات مى

بـه نگـاه  سـپس. گيـرد وجود را به عنوان حقيقت واحد دارای مراتب و مشـكك در نظـر مى
د كـه وجـود و موجـود، واحـد و رسـ

هـا و اظـالل آن وجـود حقيقـى  در حقيقـت بـه شـعاع

و در شـود  قلمـداد مىشـود، سـايه آن حقيقـت واحـد 
ضـرورت ايـن . آورد های وحيانى و تفسير قرآنى از مسائل فلسفى روی مى

كه انسـان بـه رابطـه بسـيار نزديـك خـود بـا خـدا و سـريان 
تمـام ابعـاد  ،در ايـن صـورت .هسـتى خـود آگـاه گـردد
به  آراستههويتى رهايى يافته و  و از احساس پوچى و بى

ال مطلق است و كمال را نيز از آنجا كه به اقتضای ذاتش طالب كم
های خويش بـرای رفـع موانـع حضـور و 

   .كند ى خويش تالش مى
پاسـخ   به ايـن پرسـشپردازيم و  مى ظاهر متفاوت

شناسـى صـدرا آيـا  شناسـى و انسان هستى
توان وجـه  شناسى صدرا كاربرد صحيحى است؟ و آيا مى
ی بـر تـأثيرهـای وجودشـناختى، چـه 

كـه چگونـه نيـز بيـان خواهـد شـد شـته اسـت؟ در نهايـت، 
 دارد،های يادشـده  شناسـى ای كـه در برقـراری تعامـل ميـان انسان

ــى او  ــانى و دين ــفى، عرف شناســى فلس

  

 

  مقدمه

اجمال در دو بخـش فلسـفى و عرفـانى  توان به صدرا در تبيين رابطه انسان و خدا را مى یآرا
و ديـدگاه عرفـانى، رأی نهـايى وی در  ديدگاه فلسـفى، نگـرش نخسـتين او. بندی كرد دسته

نگاه تفصـيلى مى يا. بسياری از مسائل فلسفى بوده است
كند و در مرحلـه بعـد، از تبـاين وجودهـا  نخست از اصالت ماهيت به اصالت وجود گذر مى

گـذر كـرده و بـا ابـداع نظريـه تشـكيك در وجـود  است،يان يكه موافق ديدگاه مشا
در اين نظريه، وحدت حقيقـى موجـود را در عـين كثـرت اثبـات مى. گيرد فاصله مى

وجود را به عنوان حقيقت واحد دارای مراتب و مشـكك در نظـر مى
رسـ عرفان به ايـن نتيجـه مى تأثيرو تحت  گرايد مىعرفانى 

در حقيقـت بـه شـعاع پديداری تبدون شريك است و كثر
  . گردد احدی باز مى

شـود، سـايه آن حقيقـت واحـد  رو، با اينكه كثرت نفى نمى از اين
های وحيانى و تفسير قرآنى از مسائل فلسفى روی مى نهايت نيز به تبيين

كه انسـان بـه رابطـه بسـيار نزديـك خـود بـا خـدا و سـريان  گردد نوشتار هنگامى آشكار مى
هسـتى خـود آگـاه گـردد های وجودی حق در تمامى ساحت

و از احساس پوچى و بى گيرد مىزندگى وی رنگ توحيدی 
از آنجا كه به اقتضای ذاتش طالب كمنيز . گردد آداب الهى مى

های خويش بـرای رفـع موانـع حضـور و  يابد، با تمام وجود به همه فعاليت همه جا حاضر مى
ى خويش تالش مىيارتباط و رجوع به اصل ماورا درك باطن اين

ظاهر متفاوت های به در اين مقاله به تبيين اين نگرش
هستى آرایه با وجود ارتباط تنگاتنـگ ميـان ك دهيم مى

شناسى صدرا كاربرد صحيحى است؟ و آيا مى در آرای انسان» رتطوّ «واژه  كاربرد
هـای وجودشـناختى، چـه  ها ارائـه داد؟ و ايـن نگرش جمعى برای اين نوع نگرش

شـته اسـت؟ در نهايـت، نظام صدرايى دا درشناسى  انسان
ای كـه در برقـراری تعامـل ميـان انسان ويـژه نوآوریمالصدرا با 

ــد آورده شــاكله ــنظم پدي ــه در آن انسان اســت ای م ــى او  ك ــانى و دين ــفى، عرف شناســى فلس
  .هماهنگ و همسو با يكديگر است
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  تبيين مفهومى

ــههــای مفهــو تبيين هــايى دقيــق از مفــاهيم كــاربردی، نخســتين الزمــه  دادن تعريف مى و ارائ
رو، در ادامه به تبيين مفهومى دو مفهوم اساسى ايـن نوشـتار،  از اين. های علمى است پژوهش

  .پردازيم يعنى مفهوم انسان و مفهوم خدا مى

  انسانتعريف ) الف

ى معتقدنـد اناسـى و آنـاس برخـ واسـت در لغت به معنای آدمى، مردم و بشر آمـده » انسان«
انسـان اسـم جـنس «برخى همچون طريحـى معتقدنـد نيز . )292: 1، ج1374عميد، (جمع آن است 

  .)47: 4ق، ج1408طريحى، (» شود و بر مذكر و مؤنث و واحد و جمع اطالق مى است
 شناسـان وجـود نظرهايى ميان واژه اختالفدر پاسخ به پرسش از منشأ اشتقاق واژه انسان، 

همزه آن اصـلى و بـر وزن فعـالن  اند دانسته و گفته» انس« آن را مشتق از واژbبصريون  .دارد
همـزه آن زايـد  معتقدنـد بنـابراينو   دانسته» نسيان«نيز منشأ اشتقاق آن را واژه كوفيون  .است

 هنگام تصـغير، أنّيّسـيان خوانـده به همين دليل، بـه. است و اصلش انسيان بر وزن أفعّالن است
  .)236ـ  231: 1ق، ج1300ابن منظور، ؛47: 4ق، ج1408: همان(» شود مى

و » نسـيان«هـای  واژهرا مشـتق از  »انسـان«را پذيرفتـه و  گفتـه پيشی أهـر دو ر نيـزصدرا 
هايش را بـه فراموشـى  وديعـهدانسته و در بيان علـت ايـن اشـتقاق معتقـد اسـت چـون » اُنس«

و از سوی ديگر، چون موجـودی اسـت  )384: 1، ج1379صدرا، مال(اند  ناميده» انسان«او را  سپرده،
صدرا  همچنين. )همـان(مشتق شده است » اُنس«از  ،كه با همنوعان خود مأنوس و مألوف است

ـوِر نَـاًرا«شـود بـا اسـتناد بـه آيـه  را كه به انسان اطالق مى» إنس«واژه  آنَـَس ِمـن َجانِـِب الط «  

كـه بـه » جِـن«مقابـل آن را در إبصار و مشاهده خوانـده و  به معنای ظهور و بروز، )29 :قصص(
  .)384: 1، ج1379مالصدرا، (داند  معنای پنهان و ناپيدايى است مى

نيز صـدرا از يـك سـو هماننـد فيلسـوفان پيشـين انسـان را » انسان«در تعريف اصطالحى 
اسـت » مادهتصوير معانى كلى مجرد از «كند و غرضش از نطق نيز  تعريف مى» حيوان ناطق«
 چـون، نفـس اوسـت و »انسـان«و از سوی ديگر، معتقد است حقيقت  )81: 9م، ج1981مالصدرا، (

تـوان بـر آن  توان آن را تعريف بـه حـد كـرد و نـه مى حقيقت نفس امری بسيط است، نه مى
قابـل شناسـايى  شا توان گفت كـه نفـس بـه لحـاظ بسـاطت ذاتـى برهان اقامه كرد، بلكه مى



ن نفس انسانى از حيث افعال و انفعاالتش و به لحـاظ كـاركرد و تعلـق آن بـه 
بـه . توان بـر آن برهـان نيـز اقامـه كـرد

و  كنـد مىخود مماشات  دليل همين رابطه تعلقى ميان نفس و بدن است كه صدرا با پيشينيان
تعلق به بدن علم طبيعيات اسـت لحاظ 

كنـد  تأكيـد مى ، ویاز سوی ديگـر 
بحث از نفس، قطع نظر از حيث تعلقى و اضافى آن به بـدن، در علـم ربوبيـات و 

حيـوان «با وجود بساطت ذاتى نفـس، تعريـف انسـان بـه 
بايد گفت گرچه مالصـدرا بـه تبـع ابـن عربـى و پيـروانش، 

در نظـر ابـن عربـى نطـق،  چـوندانـد، 
فصـل » نـاطق«رو،  از ايـنو  ويژگى تمامى موجودات اسـت

تـوجيهى بـرای بـا ارائـه بـا ايـن حـال، مالصـدرا 
عنوان يــك تعريـف منطقــى  تـوان آن را بـه

عنوان فصـل  تـوان بـه فـاظ و كلمـاتى را مى
كـه بـه جـای  اند كه در واقع، فصول حقيقى نيستند، بلكه لـوازم آن فصـول

مركـب از جـنس و (و اين تعريف منطقـى 
 393: 1، ج1981مالصـدرا، ( انجاميدبه تحقق تركيب در حقيقت نفس بسيط انسانى نخواهد 

را فصـل اخيـر انسـان » نطـق«كـه قـرآن نيـز 
تواند تعريـف  نمى» حيوان ناطق«رو،  از اين

صنعت و سياست باشـد،  ،بتكاراست كه اگر كسى اهل ا
» شـيطان«و  )44: فرقـان(» انعـام«از نظر قرآن 

، در رديف )حيوان ناطق(بنابراين، آنچه در اصطالح توده مردم، انسان است 
ود، تأله اوسـت؛ يعنـى ر شمار مى جنس اوست و آنچه كه در حقيقت، فصل الفصول انسان به

نهايى انسان  بنابراين، قرآن حدّ . شدن در الوهيت او
. )136: همـان( كه بهترين تحديد تـام انسـان اسـت

  

 

ن نفس انسانى از حيث افعال و انفعاالتش و به لحـاظ كـاركرد و تعلـق آن بـه نيست، اما همي
توان بـر آن برهـان نيـز اقامـه كـرد مى ،و به اين اعتبار استبدن، قابل تعريف و شناسايى 

دليل همين رابطه تعلقى ميان نفس و بدن است كه صدرا با پيشينيان
لحاظ  بهرد كه جايگاه بحث از نفس پذي اين سخن آنها را مى

البته. )7و 6: 1354مالصدرا، (و بلكه افضل علوم طبيعى است 
بحث از نفس، قطع نظر از حيث تعلقى و اضافى آن به بـدن، در علـم ربوبيـات و  جايگاهكه 

  .)7: 8، ج1981همو، (الهيات اخص است 
با وجود بساطت ذاتى نفـس، تعريـف انسـان بـه  در پاسخ به اين پرسش كهحال 

بايد گفت گرچه مالصـدرا بـه تبـع ابـن عربـى و پيـروانش، پذير است؟  چگونه توجيه» ناطق
دانـد،  را تعريف حقيقـى نمى» حيوان ناطق«تعريف انسان به 

ويژگى تمامى موجودات اسـت ه،الزمه وجود است و نفس ناطق
بـا ايـن حـال، مالصـدرا  ،)147: 1تـا، ج ابـن عربـى، بى(مميزه انسان نيست 

تـوان آن را بـه گونـه تعريـف از انســان معتقـد اسـت كــه مى اين
فـاظ و كلمـاتى را مىبه بيان ديگر، در مقـام تعريـف اشـيا، ال. پذيرفت

كه در واقع، فصول حقيقى نيستند، بلكه لـوازم آن فصـول آورد هامنطقى آن
و اين تعريف منطقـى  )233: الف1360مالصدرا، (شوند  فصل حقيقى ذكر مى

به تحقق تركيب در حقيقت نفس بسيط انسانى نخواهد ) فصل
  . )345و  344 :8جو 

كـه قـرآن نيـز  انـد نيز گفته پيروان حكمت متعاليهبرخى از 
از اين. الزم است، كافى نيست» نطق« هرچندداند و  نمى

است كه اگر كسى اهل ا آنحقيقى انسان باشد و دليل ايشان 
از نظر قرآن  ،ولى همه اينها را در خدمت هوای نفس قرار دهد

بنابراين، آنچه در اصطالح توده مردم، انسان است . است )112: انعام(
جنس اوست و آنچه كه در حقيقت، فصل الفصول انسان به

شدن در الوهيت او خداخواهِى مسبوق به خداشناسى و ذوب
كه بهترين تحديد تـام انسـان اسـت )150: 1384جوادی آملـى، (داند  مى» حى متأله«را 
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افر انسـان واقعـى مشـرك و كـاگر با توجه به ايـن تعريـف، در پاسخ به اين شبهه كه  گاه آن
 گوينـد مى، )6: انفطـار( كنـد؟ خطـاب مى» انسـان«گـاه خداونـد آنـان را بـا لفـظ  پـس نيستند،

پس از آن بـه آنـان  ولىكردن بر اساس فرهنگ محاوره با توده مردم است،  گونه خطاب اين
پرسـتان،  همچـون جـايى كـه در محـاوره بـا بـت ؛فهماند كه حقيقت، چيز ديگری اسـت مى

ا و مسـمّ  پس از آن، آنها را اسمايى بى ولى ،)81: مريم(خواند  مى» آلهه«های آنها را  بت نخست
 .)154: 1384جوادی آملى، ( )23: نجم( نامد حقيقت مى هايى بى نام

تعريـف حقيقـى «نـاظر اسـت تـا » انسان حقيقـى«رسد تعريف فوق، بر تعريف  به نظر مى
بودن را دارای مراتبى دانسـت  توان انسان ديگر، مىبه بيان . و اين دو با هم تفاوت دارد» انسان

علـت  .شـود به مرتبه عالى آن، يعنى انسان كامل نسـبت داده مى) انسان متأله(كه اين تعريف 
توان بـه معنـای لغـوی انسـان  كاربرد صفات نكوهيده و منفى درباره انسان در قرآن را نيز مى

كـه در نتيجـه بـه  دانـد مىت و فراموشى فطرت غفل ،ارجاع داد كه انسان را برگرفته از نسيان
بـه مشـركان در قـرآن بـر اسـاس » انسـان«اطالق  افزون بر اين، اگر. انجامد فراموشى خدا مى

بـر  د،ريـگ های مـؤمن نيـز صـورت مى همين اطالق كه بـه انسـان فرهنگ محاوره است، چرا
  اساس همين مبنا نباشد؟

تنافى ميان امكـان تعريـف انسـان و نظريـه كند وجود  نكته ديگری كه به ذهن خطور مى
ت جـوهرى مالصـدرا انسـان ماهيـت كـبر اسـاس نظريـه حر. حركت جوهری مالصدراست

بنـابراين، . )343: 8، ج1981مالصـدرا، ( و تحـول اسـت صـيرورتثابتى نـدارد و همـواره در حـال 
حقيقـت كـه  توان تعريف ثابتى از انسان ارائه داد؟ پاسخ اجمالى صدرا اين اسـت چگونه مى

وحـدت تـأليفى، مراتـب  كانسان، حقيقتى جمعى و تأليفى است كه با وجـود دارا بـودن يـ
 ظاهر به بنابراين، گرچه صدرا. )553: 1419، همو(متفاوتى از حيث تجرد و تجسم را نيز داراست 

های اولى و ثانوی را متوجه موضوعى حقيقـى و ثابـت در  كه كيفيت ای گونه به ،گراست ذات
بودن يا ثبـوت نيسـت، بلكـه از جـنِس   با اين حال اين موضوع از جنِس  ،داند طبيعى مى عالم

  .شدن و صيرورت است
نفس آدمى،  نيزموجودات و  های تو صور ها اينكه در تفكر صدرايى، فصل پايانىنكته 

و بنابراين، در حكمت متعاليه تعريف انسـان  )239: الف1360همو،(همگى از جنس وجود هستند 
كنـد و ايـن وجـود اسـت  يا هر موجود ديگری بر اساس نسبتى است كه با وجود برقرار مىو 



كه به تناسب شـدت و ضـعفش، در اطـوار و اشـكال مختلـف موجـودات و از جملـه انسـان 

و متناظر با آن و بـر اسـاس آن  شمارد
را شـامل سـه عـوالم وجـود  وی. كنـد

نفسـانى و  ،نيـز دارای مراتـب طبيعـى
واسـطه افعــال و  بـه تناسـب اينكـه انســان بـه

حقيقت انسان نيز شود كه  معتقد مى را در نفس خود راسخ و ملكه نمايد،
: 9ج ،همـان(گيـرد  نفسانى يا عقالنى قـرار مى

صدرا چون نفس آدمى در آغـاز مقـام معلـوم و مشخصـى 
از رو،  از اين ،گيرد عالش در مرتبه مشخص و معين قرار مى

هـر انسـانى بـه  از سوی ديگرو  )343: 
واسطه اعمال و افعال خـود قابليـت پـذيرش آن 

  

متفـاوت سـينا  پيشينيان او همچون فـارابى و ابـن
مفهـوم وجـوب  بـرفيلسوفانى همچون ابن سينا و فارابى در تعريف خدا، 

تأكيـد  و او بـر حقيقـت وجـود و صـرف وجـود
خدای فيلسوفان مشائى نيز به خدايى كه در فلسفه فلـوطين از 

زيـرا دو ويژگـى عمـده خـدا و  ،تر است تا خدای ارسـطو
 تـر از واجـب، در نظام ابن سـينا بـه دو مرتبـه پـايين

ابـن سـينا، (واگـذار شـده اسـت ) جنبه تحريكـى

هـم علـت  ،)اثولوجیـاصاحب (كه خدای فلوطين 
  .)119: 1413افلوطين، (خوانده است » فاعل بالنور

به همـه چيـز  داند كه احاطه قيومى بر همه موجودات دارد، 
و همـه موجـودات، ظهـور و نمـود او هسـتند 

  

 

كه به تناسب شـدت و ضـعفش، در اطـوار و اشـكال مختلـف موجـودات و از جملـه انسـان 
  . )241: همان(شود  نمودار مى

شمارد برمىتوضيح اينكه مالصدرا برای وجود مراتبى را 
كنـد اتب، به ذومراتب بودن حقيقت انسان نيز اذعـان مىمر

نيـز دارای مراتـب طبيعـى را و انسـاندانـد  مى طبيعـى و نفسـانى و عقالنـى مرتبه
بـه تناسـب اينكـه انســان بـهگــاه  آن .)343: 1م، ج1981همـو،( شناسـد مىعقالنـى 

را در نفس خود راسخ و ملكه نمايد،اعمالش چه حالتى 
نفسانى يا عقالنى قـرار مى ،از طريق حركت جوهری نفس، در مرتبه طبيعى

صدرا چون نفس آدمى در آغـاز مقـام معلـوم و مشخصـى ، به باور بر همين اساس .)290ـ  296
عالش در مرتبه مشخص و معين قرار مىواسطه اعمال و اف ندارد و سپس به

: 1ج ،همـان(گردد  شناخت حقيقت آدمى دشوار مى سويى

واسطه اعمال و افعال خـود قابليـت پـذيرش آن  شود كه به يك نوع منحصر به فرد تبديل مى
  .)350: 1354همو،  ؛20: 9ج ،همان(صورت نوعى را يافته است 

  خداتعريف ) ب

پيشينيان او همچون فـارابى و ابـن از تعريفصدرا  فلسفىخدا در نظام تعريف 
فيلسوفانى همچون ابن سينا و فارابى در تعريف خدا، به باور صدرا : است

و او بـر حقيقـت وجـود و صـرف وجـود )26: 6، ج1981مالصـدرا، (ننـد ك يه مىكوجود ت
خدای فيلسوفان مشائى نيز به خدايى كه در فلسفه فلـوطين از  ،با اين حال .)16: همان(ورزد  مى

تر است تا خدای ارسـطو شد نزديك ياد مى» احد«آن با نام 
در نظام ابن سـينا بـه دو مرتبـه پـايين ـ يعنى تحريك و تعقل ـ مبدأ نزد ارسطو

جنبه تحريكـى(و نفس ) جنبه ادراكى و تعقلى( يعنى به عقل
كه خدای فلوطين  ، در حالى)619: 1379همـو،  ؛405و  404: الف1404

فاعل بالنور«فاعلى عالم و هم علت غايى آن است كه او را 
داند كه احاطه قيومى بر همه موجودات دارد،  ا خداوند را وجودی مىصدر

و همـه موجـودات، ظهـور و نمـود او هسـتند  از آن اوسـت تنهـامحيط است، وجود حقيقى 
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 »َوَال يُِحيُطـوَن بِـِه ِعلًْمـا«مانند آيات شواهدی از متون دينى به تأييد، و در مقام  )177: 1ج: همان(
ومِ « )110: طه(   .)94: 1، ج1981مالصدرا، (كند  استشهاد مى )111: طه(» َوَعنَِت الُْوُجوُه لِلَْحي الْقَي

  های متعدد صدرا به رابطه انسان و خدا نگرش

در انديشه صـدرا، گـاه نگرشـى » رابطه انسان و خدا«كه در مقدمه بيان گرديد مسئله  نانهمچ
نيـز هرگونـه دوگـانگى در آن  ىيابـد و گـاه مىو به سطح علت و معلولى تنزل  يافتهمشائى 

شـود و ماسـوای او  نفى گرديده و تنها يك وجود پذيرفتـه مى) حتى به نحو علت و معلولى(
به بيان ديگر، گاه خدا دور از دسترس انسان و گـاه . شوند همگى شئون و اطوار او قلمداد مى

ای عـام  گونه شناسانه صدرا كه به هستىهای  تبيين ادامه با بياندر . شود در معيت او قلمداد مى
هـا را بـر نگـرش  ايـن نگرشهـر كـدام از  ،گيـرد رابطه خداوند بـا هـر ممكنـى را در بـر مى

و ثمـره بحـث را در  دهيم مـىشناسانه صدرا و رابطه خاص ميـان انسـان و خـدا تطبيـق  انسان
كـه آيـا  زيمپـردا مى  ها بررسى خـواهيم كـرد و در نهايـت بـه ايـن پرسـش هريك از نگرش

  ظاهر متفاوت ارائه كرد يا خير؟  توان وجه جامعى را برای وحدت ميان اين آرای به مى

  تبيين فلسفى

تـوان  مى خداونـددر تبيين فلسفِى رابطه انسان به عنوان موجودی از موجودات عالم امكان با 
نسـبت مشاء  نمايديدگاه نخست را گرچه به حك. دكردو نگرش ماهوی و وجودی را تصور 

صدرا با آنان آن را بـه عنـوان ديـدگاه نخسـتين وی مطـرح  به دليل همراهى ابتدايىاند،  داده
  .كنيم مى

  نگرش ماهوی )الف

ارائـه حكيمان مشاء از جمله فارابى و ابن سينا تصويری از عليت و رابطه ميان علت و معلـول 
 است ات منفصل از يكديگردهد اين رابطه ميان دو وجود مستقل و دو ذ ند كه نشان مىا داده

بـه ايـن دو گـانگى  دهـد، و ابن سينا نيز با تعريفى كـه از علـت ارائـه مى )42: الف1404ابن سينا، (
و  كـردهدر مواردی اين ديدگاه ابن سينا را تأييـد نيز صدرا  البته .)117: تا ، بىهمو(ند ك مىاشاره 
توان ادعا كرد كـه  مى رو، ، از اين)68: الف1360همو، ؛127: 2م، ج1981مالصدرا، (دارد  تصريحبر آن 

بـرای  بـا ابـن سـينا ، ولى همراهو نيز تشكيك وجود را پذيرفته است صدرا نيز گرچه اصالت



  البتـه ايـن، بـه معنـای قبـول اصـالت ماهيـت نيسـت 

 اســت، دانســته» نفســه فى«كــه صــدرا وجــودات خــارجى را 
   .توان گفت مراد او از وجود معلول، وجود رابطى است و نه رابط

در اين نگرش، علت و معلول دو وجود مستقل از يكديگرند كه يكـى موجـب پيـدايش 
خـدا و  هـر كـدام ازبايـد  ،انسان و خدا

نهايـت و  بىای  خداوند در مرتبه نست؛
  است؟ چنينواقع نيز 

بخش عـالم اسـت،  طبق اين نگرش، با اينكه خداوند معطى وجود، فاعـل الهـى و هسـتى
و معلولش است، رابطه ميـان خـدا ولى از آنجا كه مبنای اين نگرش، بر تباين و جدايى فاعل 

آخـرين و واسـطه سلسـله عقـول  و انسان نيز رابطه دو امر مباين از يكديگر خواهد بود كـه به
در نظر اين دسته، فاعليـت وجـودی بـه معنـای اقتـران 

  . ای كه يكى وابسته به ديگری باشد
شناسـى و در قـوس  ر اساس اين نگرش، ارتبـاط ميـان انسـان و خـدا را بـه لحـاظ هستى

توان تبيين كرد، زيرا تبيين رابطه ميان انسان به عنوان معلول بـا 
ای كه در فلسـفه مشـاء بيـان  كمك عقول واسطه

هم تنها عقل فعال كه در نظر ايشان خدای عالم عناصر است و اوسـت كـه 
و  )131: 1375ابن سـينا، (كند  نفوس انسانى را به حسب دوری و نزديكى آنها از اعتدال افاضه مى
 )187: 2007ابـن سـينا، (كنـد  نفس كاملين از بدن نيز به بقای اين نفوس كمك مى

  .بلكه به نحو اتصال با آن است
است كه چگونه ابن سينا از يك سـو رسـيدن بـه عقـل 

ترين ارتبـاط بـا او  مستفاد و اتصال به عقل فعال را پايان سير انسان به سوی خداوند و نزديك
 ؛166: 1379همـو، (ای آن برای انسان متصـور نيسـت 

تبيــين مقامــات عــارفين، منتهــای  درو از ســوی ديگــر، در نمــط نهــم و 
و حتـى  )386: 3، ج1379همو، (؟ داند مى 

حـال  ؛)همـان(كنـد  توحيد را نيز ذكر مى

  

 

البتـه ايـن، بـه معنـای قبـول اصـالت ماهيـت نيسـت . شود تمام كثرات، تحقق اصالى قائل مى
كــه صــدرا وجــودات خــارجى را  همين ولــى ،)82: 1م، ج1981همــو، (

توان گفت مراد او از وجود معلول، وجود رابطى است و نه رابط مى
در اين نگرش، علت و معلول دو وجود مستقل از يكديگرند كه يكـى موجـب پيـدايش 

انسان و خدا ميانای  چنين رابطه با تصويرحال . گردد ديگری مى
نست؛د وجودی مستقل از ديگری دادر جايگاه خو راانسان 
واقع نيز  بهدر مرتبه مادون، ولى آيا نيز نايافتنى و انسان  دست

طبق اين نگرش، با اينكه خداوند معطى وجود، فاعـل الهـى و هسـتى
ولى از آنجا كه مبنای اين نگرش، بر تباين و جدايى فاعل 

و انسان نيز رابطه دو امر مباين از يكديگر خواهد بود كـه به
در نظر اين دسته، فاعليـت وجـودی بـه معنـای اقتـران . گيرد عقل فعال صورت مىيعنى آنها 

ای كه يكى وابسته به ديگری باشد گونه وجودی دو امر مباين است، به
ر اساس اين نگرش، ارتبـاط ميـان انسـان و خـدا را بـه لحـاظ هستىب

توان تبيين كرد، زيرا تبيين رابطه ميان انسان به عنوان معلول بـا  مى» عقل فعال«صعود تا مرتبه 
كمك عقول واسطه بهممكن نيست مگر  عنوان علّت به تعالى حق

هم تنها عقل فعال كه در نظر ايشان خدای عالم عناصر است و اوسـت كـه  آن است؛ گرديده
نفوس انسانى را به حسب دوری و نزديكى آنها از اعتدال افاضه مى

نفس كاملين از بدن نيز به بقای اين نفوس كمك مى جدايىپس از 
بلكه به نحو اتصال با آن است ،به صورت اتحاد با عقل فعال كه اين ارتباط نيز نه

است كه چگونه ابن سينا از يك سـو رسـيدن بـه عقـل  آندر اينجا قابل طرح اما پرسش 
مستفاد و اتصال به عقل فعال را پايان سير انسان به سوی خداوند و نزديك

ای آن برای انسان متصـور نيسـت مقام ديگری ور ای كه گونه است، به دانسته
و از ســوی ديگــر، در نمــط نهــم و  )219: 2ب، ج1404همـو، 

 »وصول تام به خداوند«درجات سلوك الى اّهللاٰ را درجه 
توحيد را نيز ذكر مىتعالى و محو و فنای در  پس از آن، سير در خود حق

  . آنكه چنين مدعايى با چنان مبنايى سازگار نيست
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 نمـايخـود حك آنكهبودن عقل فعال در ارتباط ميان انسان و خدا  تأييدی ديگر بر واسطه
كـه واسـطه  )88: 4، ج1375سهروردی، (اند  روح القدس دانسته رامصداق عقل فعال در لسان شرع 

رابطـه انسـان و خـدا تنهـا از حيـث  رو، در ايـن نگـرش از ايـن. اسـت ى و انسانتعال ميان حق
  .وجودشناختى تا مرتبه اتصال به عقل فعال و روح القدس قابل تبيين است

و مانند ابـن  است صدرا نيز در ديدگاه ابتدايى خود در اين نگرش با پيشينيان خود همراه
بخشـى عقـل  فـيض نامد و چگونگى مىماديات سينا، عقل فعال را علت فاعلى عالم عناصر و 

، )135:ابـن سـينا، بـى تـا (گردد  كند كه آسياب جهان به دست او مى فعال را به آسيابانى تشبيه مى
و اتصال به عقـل فعـال را  پذيرد نمىگونه تحليل فاعليت وجودی را  اما در نگرش بعدی، اين

 از ايـن رابطـه تـری حليل ديگر و كاملبا تبيين تجلى و وجود ربطى، ت داند، بلكه نمىصحيح 
  .دده ارائه مى

آن، اعتقاد بـه تبـاين ميـان  پيرورو، با توجه به اعتقاد به تباين ميان علت و معلول و  از اين
و امكان چنـين  دست دارد بهتبيين روشنى » سلوك الى اّهللاٰ «توان از  سختى مى خدا و انسان، به

توضـيح . مبهم است ـبه عنوان پايان سير انسان  ـ السلوكى با وجود ديدگاه اتصال به عقل فع
اگر به اين معنـا باشـد كـه  ،اينكه تباين ميان علت و معلول و در اينجا تباين ميان خدا و انسان

علت فاعلى پس از ايجاد معلول هيچ معيت و ربطى با او نداشته باشد و در قـوس صـعود نيـز 
 دی ميان آنها گـردد و تنهـا اتصـالعيت وجوهمين دوگانگى وجودی مانع هرگونه اتحاد و م

چگونـه  خداونـدو نيز احاطه قيومى  تعالى گاه قرب بنده به حق آن ،پايان اين سير تلقى گردد
يابد؟ به همين دليل، صدرا در گام بعدی با رد اين قول، ديدگاه اتحاد با عقل فعال را  معنا مى

رسـاند  ای مى ، انسان را بـه مرتبـهو بر اساس حركت جوهری و اشتداد وجودی كند مىطرح 
  .)250:الف1360مالصدرا،(شود  كه خود، عالمى عقلى و واجد ماهيت تمام موجودات مى

  نگرش وجودی) ب

در گام بعدی مالصدرا با تبيين اصالت وجود، امكان فقری را مطرح كـرده و امكـان مـاهوی 
تأمل در علت و معلـول، مـا و  انديشى ژرفاز نظر وی . كند را از مدار بحث عليت خارج مى

 ، ولـىنيازی اسـت سازد كه علت، ذاتى است كه عين استقالل و بى نكته رهنمون مى بدينرا 
كه معلوليت بر او عارض شده باشد، بلكه ذاتى اسـت كـه عـين معلوليـت  نيستمعلول ذاتى 

ر تحليـل تنها در خارج، ذات معلول و معلوليت او قابل تفكيك نيستند، بلكـه د نه ؛ يعنىاست



مگـر اينكـه قائـل شـويم  ،)217: 6م، ج1981
  .دهد ذهن با نگاه استقاللى خود به معلول، چنين تحليلى را انجام مى

تفاوت اين ديدگاه با نگرش ماهوی در اين اسـت كـه در اينجـا صـدرا وجـود معلـول را 
 ، بلكـه)143: 1ج: همـان(داند كه هيچ ذاتـى بـرای خـود نـدارد 

عين قيام و صدور و وابستگى به غير است و در واقـع، عـين ايجـاد غيـر اسـت كـه از آن، بـه 
بـرای تحقـق ربـط كفايـت  يـك طـرف مسـتقل

دارای ماهيت نيست و هيچ مفهوم مـاهوی يـا 
مالصـدرا چنـين وجـودی را ماننـد  .توانـد آن را در ذهـن مـنعكس كنـد

و معتقد است چون در حقيقت چنين وجـودی خـود 
  د توانـ ن مىشـود، ولـى از آنجـا كـه ذهـ

توان پـس از لحـاظ اسـتقاللى، احكـامى را بـرايش ثابـت كـرد 

صدرا با بيان چنين طرحى و پـذيرش اصـالت وجـود، تشـكيك وجـود و 
ئـه تری ارا ابن سينا را در ارتباط ميان انسان و خدا به نحـو دقيـق

خـدا و ممكنـات را از حـوزه فاعليــت 
و با اينكه در ايـن مرحلـه نيـز عقـل فعـال را بـه عنـوان 

و نـه  ــ» اتحـاد«بـر خـالف ابـن سـينا، بـه 
ادراك عقلـى و هـم در  اتحادی كه هم در

دانـد  خود در اين مسئله مى های نوآوری
البته به اعتقاد صدرا تنها شمار اندكى از نفـوس انسـانى بـه ايـن مقـام 

اتحـاد بـا عقـل ( كند كه افزون بر فهـم علمـى ايـن مسـئله
  . )4: الف1352همو، (دست يافته است 

بنابراين، طبق اين نگرش نفس انسانى در استكمال ذاتى خـود، در نهايـت بـه مقـام عقـل 
: 8م، ج1981همـو، (شود  عال مى، عقل فش

گردد و در نسـخه وجـودی نيـز  در بعد نظری، نسخه عالم عينى مى
پايان دايره وجود عـالم،  ،و بدين ترتيب

  

 

1981مالصـدرا، ( پذير نيست نيز چنين تفكيكى امكان ىذهن

ذهن با نگاه استقاللى خود به معلول، چنين تحليلى را انجام مى
تفاوت اين ديدگاه با نگرش ماهوی در اين اسـت كـه در اينجـا صـدرا وجـود معلـول را 

داند كه هيچ ذاتـى بـرای خـود نـدارد  ىم) و نه رابطى(» وجودی رابط«
عين قيام و صدور و وابستگى به غير است و در واقـع، عـين ايجـاد غيـر اسـت كـه از آن، بـه 

يـك طـرف مسـتقلدر اينجا  تنها .كنند تعبير مى »اضافه اشراقيه«
دارای ماهيت نيست و هيچ مفهوم مـاهوی يـا و برخالف وجود رابطى،  )82: 1ج: همـان(كند  مى

توانـد آن را در ذهـن مـنعكس كنـد مستقل ديگری نمى
و معتقد است چون در حقيقت چنين وجـودی خـود  )327و  82: 1ج: همان(داند  مفهوم حرفى مى

شـود، ولـى از آنجـا كـه ذهـ متصـف نمىنيز ، به هيچ حكمى وجود نيستدارای 
توان پـس از لحـاظ اسـتقاللى، احكـامى را بـرايش ثابـت كـرد  آن را مستقل لحاظ كند، مى

  .)82: 1ج: همان(
صدرا با بيان چنين طرحى و پـذيرش اصـالت وجـود، تشـكيك وجـود و  رسد به نظر مى

ابن سينا را در ارتباط ميان انسان و خدا به نحـو دقيـق هایطرح وجود ربطى، تعبير
خـدا و ممكنـات را از حـوزه فاعليــت » تبــاين وجـودی«و بـرخالف ابـن سـينا،  اسـت كـرده

و با اينكه در ايـن مرحلـه نيـز عقـل فعـال را بـه عنـوان ا .وجودی خداوند خارج ساخته است
بـر خـالف ابـن سـينا، بـه  پذيرد، ولـى انسانى مىواپسين مرحله تكامل نفس 

اتحادی كه هم در ؛شود قائل مى با عقل فعالنفس انسانى  ـ »اتصال«
نوآوریاز  رامطلب است و اين جاری تكامل وجودی نفس 

البته به اعتقاد صدرا تنها شمار اندكى از نفـوس انسـانى بـه ايـن مقـام . )610: 1، ج1382مالصدرا، (
كند كه افزون بر فهـم علمـى ايـن مسـئله مىوی ادعا  و يابند رفيع دست مى

دست يافته است  نيز ، خود وی به مرتبه تحقق عينى آن)فعال
بنابراين، طبق اين نگرش نفس انسانى در استكمال ذاتى خـود، در نهايـت بـه مقـام عقـل 

شخود ، سرانجاممحض به عقلِ  شدن و با تبديل رسد مى
در بعد نظری، نسخه عالم عينى مى گاه آن .)461: 3و ج 395و  13

و بدين ترتيب. نهد از نشئه نفسانى فراتر رفته پای در نشئه عقلى مى

64  
  

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
7

8
، 

ن
تا

س
تاب

 
13

94
  



65  

 

 

ش
گر

ن
 

دا
خ

و 
ن 

سا
 ان

طه
راب

ن 
يي

تب
ر 

 د
را

د
ص

د 
د

تع
 م

ی
ها

  

آغـازين قـوس نـزول متصـل يابد و نقطه پايانى قـوس صـعود بـه نقطـه  به آغاز آن اتصال مى
انجامـد  به عقل فعـال نيـز مـى ،شود؛ يعنى وجود عالم ماده كه از عقل فعال آغاز شده بود مى

  . )564: 2و ج 339: 1ق، ج1419همو، ؛ 347 :5ج: همان(
فعـال   اتحاد و نه اتصال نفس انسانى بـا عقـلدر ، پيشينبرتری اين تبيين نسبت به نگرش 

تعالى روشن نيست و به ديگر سخن، مبانى  باط مستقيم او با حقارت چگونگىاست ولى هنوز 
  . اين نوع نگرش توانايى تبيينى فراتر از رسيدن به عالم مفارقات را ندارد

  تبيين عرفانى. 3

را  عـالم بيين وجودیو تنظر صدرا  دررابط دانستن معلوالت  توان وجودِ  گرچه با تسامح مى
شائبه نقص و  همچنانرسد در نگاه فلسفى،  ولى به نظر مى ،كردهمان نگاه عرفانى او قلمداد 

تـوان بـه لحـاظ ذهنـى،  بيان گرديـد مى كه چناندوئيت ميان علت و معلول وجود دارد، زيرا 
شأن «ظاهر با  بهحال آنكه چنين ادعايى  ؛)همـان(كرد معلول را با حيثيتى مستقل از علت لحاظ 

  .بط در تناقض استوجود را» جدانشدنى تعلق و عين ربط بودن
دادن ايـن ربـط و فقـر  كه گام عرفانى اوست، برای نشـان ى فراتررو، صدرا در گام از اين

 كـرداشـكال بر او توان  مى. گذارد انسان به خدا، حتى اصطالح علت و معلول را نيز كنار مى
هر ظـا«به جای آن، از اصـطالح  است و را كنار گذاشته» علت و معلول«های  كه اگرچه واژه

همچنـان همان دوگانگى  ند،ا جداگانه، دو واژb دوآن كه  از آنجايى ، ولىبرد نام مى» و مظهر
جداگانـه  واژهكه گرچه در نگرش عرفـانى نيـز از دو  گفتپاسخ  درتوان  اما مى باقى است،

بـودن  بسـتگى و يكى ، هم)ظـاهر و مظهـر(گـان  واژه، ولى در معنای خـوِد ايـن گيرد بهره مى
علــت و معلــول كــه در آن، اســتقالل يكــى از ديگــری  رابطــه بــرخالف ؛اســت لحــاظ شــده

است كه صدرا بـا اينكـه ابتـدا  آنتأييد ديگر بر نفى دوگانگى علت و معلول . تر است نمايان
گانـه  در تبيين عرفانى اين تقسيم وجود به اقسام سـه كند، مىگانه تقسيم  وجود را به اقسام سه

 به وجود مسـتقل و وجـود رابـط» وجود«و اطالق واژه  داند مىرست را نيز اساساً تقسيمى ناد
تـوان  بنابراين، ديگـر نمى. )330و  328و  79: 1م، ج1981مالصدرا، (داند  از باب اشتراك لفظى مى را

  .وجودات رابط را نيز همچون وجودات رابطى، در شمار موجودات مستقل عالم دانست
توان وجـود مسـتقل و رابـط را از يـك  ونه مىاين پرسش طرح شود كه چگ بسا چهحال 



اشتراك معنوی وجود را نيـز پـذيرفت؟ بسـياری 
ای كـه برخـى، ايـن  گونـه به نحوی تبيـين او را توجيـه كننـد؛

تالف ايـن دو قسـم از نهايـت اخـعد و 
 6، تعليقــه79 :1، ج1981؛ مالصــدرا، 533: 1، بخــش يكــم از ج

 برخى نيز همچون آقاعلى مدرس ايـن اخـتالف را تنهـا اخـتالف در مفهـوم دانسـته
اخـتالف را در  عالمـه طباطبـايى نيـز

برخى نيـز اساسـاً چنـين قـولى را از . 

هری توان در حل ايـن دوگـانگى و ناسـازگاری ظـا
ايـن دوگـانگى را  ،ر از حيث فلسفى به كـالم او بنگـريم

حوزه فلسفه بماهو فلسفه است، ولـى اگـر سـخن وی 
  .، سخنى متقن خواهد بود
دارد و مـراد از  اين حقيقت ربطى در خارج چگونه تحقـق

نظـر عرفـانى هويـت ربطـى از ماينكه هويتى جز وابستگى به علت ندارد چيست؟ بايد گفت 
يعنى با ناديده گرفتن علتش، چيزی نيست تا حكمى 

ا پذيرد و چنين هويتى تنهـا بـ مى ا به لحاظ سراسر ربط به علت بودن
الوجود الربطى موجود «يعنى ؛شود لحاظ حيثيت تقييدی علت است كه محكوم عليه واقع مى

در اين تعبير، به معنای حيثيـت تقييـدی اسـت نـه حيثيـت تعليلـى و در 
كه معلول، پس از ايجاد، هويـت و ذاتـى مسـتقل 
بنابراين، تمام وجودهـای امكـانى، بـه واسـطه 
نفسه ذاتى ندارند تا بتوان حكـم موجوديـت را اوالً و بالـذات بـه آنهـا 

در ايــن نگــرش، از جملــه وحــدت  اش
تعالى همان گونه كه مبدأ انسـان و همـه هسـتى 

وی اثبـات  .)378: 8و ج 380: 6م، ج1981مالصـدرا، 
تعـالى اسـت و مصـداق آن،  كند كه موجوديت هر چيزی، همان نحوه ارتبـاط آن بـا حق

  

 

اشتراك معنوی وجود را نيـز پـذيرفت؟ بسـياری  ،سو مشترك لفظى دانست و از سوی ديگر
نحوی تبيـين او را توجيـه كننـد؛ اند به كوشيدهاز شارحان صدرا 

 ُ عد و اختالف نوعى ميان وجود رابط و مستقل را بر شدت ب
، بخــش يكــم از ج1376جــوادی آملــى، (انــد  وجــود حمــل كــرده

برخى نيز همچون آقاعلى مدرس ايـن اخـتالف را تنهـا اخـتالف در مفهـوم دانسـته .)سبزواری
عالمـه طباطبـايى نيـز. )170 :2، ج1378مدرس طهرانـى، (نه اختالف در وجود  است

. دانجام دانند كه به اختالف نوعى مى حيثيت و جهت مى
  .)94 :1378زاده آملى،  حسن(اند  قولى عجيب دانسته ،صدرا

توان در حل ايـن دوگـانگى و ناسـازگاری ظـا رسد توجيه ديگری نيز مى به نظر مى
ر از حيث فلسفى به كـالم او بنگـريمكه اگكالم صدرا بيان كرد و آن اين

حوزه فلسفه بماهو فلسفه است، ولـى اگـر سـخن وی  لوازمخواهيم ديد، زيرا قبول كثرت از 
، سخنى متقن خواهد بودكنيمرا در چارچوب عرفانى و حكمت متعاليه تفسير 

اين حقيقت ربطى در خارج چگونه تحقـق در پاسخ به اين پرسش كهاما 
اينكه هويتى جز وابستگى به علت ندارد چيست؟ بايد گفت 

يعنى با ناديده گرفتن علتش، چيزی نيست تا حكمى  ؛ذاتى ندارد تا بتوان آن را در نظر آورد
ا به لحاظ سراسر ربط به علت بودنپس حكم ر. داشته باشد

لحاظ حيثيت تقييدی علت است كه محكوم عليه واقع مى
در اين تعبير، به معنای حيثيـت تقييـدی اسـت نـه حيثيـت تعليلـى و در » باء«كه » بوجود العله

كه معلول، پس از ايجاد، هويـت و ذاتـى مسـتقل  درست استصورتى اطالق حيثيت تعليلى 
بنابراين، تمام وجودهـای امكـانى، بـه واسـطه . وجوديت خود را بپذيردداشته باشد و حكم م

نفسه ذاتى ندارند تا بتوان حكـم موجوديـت را اوالً و بالـذات بـه آنهـا  هويت ربطى خود، فى
  .)259: 1388پناه،  يزدان(نسبت داد 

اش بنــابراين، صــدرا بــر اســاس مبــانى وجودشــناختى
تعالى همان گونه كه مبدأ انسـان و همـه هسـتى  كند كه حق خوبى تبيين مى به شخصى وجود

مالصـدرا، (معـاد و مقصـد وجـود انسـان نيـز هسـت  ،است

كند كه موجوديت هر چيزی، همان نحوه ارتبـاط آن بـا حق مى
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رو، تمـام هويـت وجـودی آن، تجلـى  از ايـن. لهـى اسـتاش به وجود ا وجود ربطى و تعلقى
انسـان نيـز بـه عنـوان يكـى از ايـن ممكنـات، چنـين . تعالى و پرتو جمال و جالل اوسـت حق

تعالى وجودی ديگر برای خـود داشـته  در كنار وجود حق گونه نيست كه و اين دوجودی دار
  .باشد

ربـط و تعلـق بـه اوسـت، چنـين بـا اينكـه عـين  چرا انسـاندر پاسخ به اين پرسش كه اما 
ادراكى از واقعيت وجودی خود ندارد و حتى به علـم حضـوری نيـز ايـن تعلـق وجـودی بـه 

بـه مـدد قـوه  ها اين حجاب به اين دليل است كـه انسـانگويد  مىيابد؟ صدرا  خداوند را نمى
ن نيـز برای عـالم و افـراد آ آن،واسطه  كنند و به ، وجودی مستقل برای خود تصوير مىواهمه

 ،گـردد تعالى بـرای انسـان مى بنابراين، آنچه مانع ظهور حق. شوند وجودهای مستقل قائل مى
: 4، ج1379مالصـدرا، ( »بـه ذنـبٌ  اليقـاُس  وجودك ذنـبٌ «: وجود موهوم و انيت و هويت اوست

  . )370: 1ق، ج1419؛ همو، 183
الى به نحو فنای در خداوند تع بنابراين، با از ميان برداشتن اين مانع، ارتباط وجودی با حق

، فنای فى )186: 7م، ج1981همو،(» لقاءاّهللاٰ «ى همچون هاي گردد كه صدرا از آن با عبارت ظاهر مى
ياد  )57: 1386همو، ؛518: 2ج ،همان(و فنای وجه عبوديت در وجه ربوبيت  )226: 1ق، ج1419همو، (اّهللاٰ 
  . كند مى

كنـد،  های قبلى بيـان مى از نگرش تر نزديكا اين تبيين صدرا گرچه رابطه انسان با خدا ر
حـال آنكـه . با اين حال اوج اين ارتباط وجودی ميان خدا و انسان در اتحاد با عقل اول است

از منظر عارفان عالم عقل در شمار تعينات خلقى و خارج از صقع ربوبى حق است كـه خـود 
، فيلسـوفان درك انـدكى از آن كـه بـه قـول عارفـان )50: 1381جـامى، (نيز دارای مراتبى است 

تعبيـر » حقيقت انسانى«گيری سلوك الى اّهللاٰ انسان كه گاه از آن به  از نظر عارفان اوج. دارند
ّ  ،شود مى فراتر از تعينات خلقى و حتـى تعـين  ،ن اول است كه هرچند از ذات فروتر استتعي

اسـت اختصاص يافتـه حضرت ختمى مرتبت  به» دنىأو أ«مقام  با عنوانثانى است و در شرع 
  . رو، ميان عقل اول صدرا و تعين اول عارفان فاصله زيادی وجود دارد از اين .)36: همان(

 دانـد مى گفته شود كه صدرا از يك سو، گاهى صادر نخستين را همان عقـل اول بسا چه
وجود عنوان  بها و گاه آن ر )190ـ  188: 1354؛ همو، 287و  286): ب(1352؛ همو 119): الف(1360مالصدرا،(

تفـاوت بنيـادينى  ظاهر بـهو بنـابراين،  )328 :2م، ج1981؛ همو، 140: الف1360همو، (د شناس  منبسط مى



 َ س رحمانى با واژه وجود منبسط فَ از سوی ديگر، برخى از عارفان نيز از ن
يح دارند كـه نفـس رحمـانى ى همچون قونوی نيز تصر

  
 َ و انطبـاق (س رحمـانى عارفـان، فَـدر اين صورت با تطبيق ميان وجود منبسـط صـدرا و ن

توان اوج ديدگاه صدرا در ارتبـاط ميـان انسـان و خـدا را نيـز 

زيـرا اوالً اخـتالف  ،توان چنـين ادعـايى را پـذيرفت
از جمله اينكـه  كرد؛توان با توجيهاتى برطرف 

اسـت » ق اّهللاٰ لَـخَ  ما لوّ اَ «مرادش در واقع 
بـوده اسـت و » ر اّهللاٰ دَ اول مـا َصـ« ش

زاده،  حسـن(هـای آن اسـت  يكى از شئون و تعين

قت با مشـاء و ديـدگاه توان گفت نگاه نخست او در مواف

 تـأثيريـابيم كـه وی گرچـه در عرفـان تحـت 
است و قيصـری در چيـنش  تأثير پذيرفته
س رحمـانى را حقيقـت نفـ ـ ، كاشـانى

يعنى از عالم عقل تا عالم ماده  ؛داند كه تنها در ساحت تعينات خلقى سريان دارد
توان عقل اول صدرا و يا حتى نفس رحمانى وی را منطبق بر 

فلسـفى او نيسـت، ولـى  ـ حيانى صدرا چيزی مسـتقل از نگـاه عرفـانى
در مقـاِم اعتقـاد «: گويـد مىست كه ادعا

 .)26: 1386حكيمى، (» المتألهين تابِع آيات و روايت بوده است

، ولى اگر غرض گوينده اين باشد كـه تـابع 
ى اسـت، درسـتاز تفكر فلسفى و عرفانى است، سـخن نا

  

 

َ . ميان اين دو نيست از سوی ديگر، برخى از عارفان نيز از ن
ى همچون قونوی نيز تصرنرفااو ع )153: 1374الفناری، (اند  نام برده

  .)371: 1374؛ الفناری، 120: 1381قونوی، (همان تعين اول است 
 َ در اين صورت با تطبيق ميان وجود منبسـط صـدرا و ن

توان اوج ديدگاه صدرا در ارتبـاط ميـان انسـان و خـدا را نيـز  مى )س رحمانى بر تعين اولفَ نَ 
   .دانست) يعنى تعين اول( عرفانىمنطبق بر ديدگاه 

توان چنـين ادعـايى را پـذيرفت سختى مى در پاسخ بايد گفت كه به
توان با توجيهاتى برطرف  صدرا درباره صادر نخستين را مى های عبارت

مرادش در واقع  ،آنجايى كه صدرا صادر نخستين را عقل اول دانسته
شمـراد داند، مىو آنجا كه وجود منبسط را صادر نخستين 

يكى از شئون و تعين» قلَ ل ما خَ وّ اَ «حقيقتى است كه » ردَ ل ما صَ وّ اَ «
توان گفت نگاه نخست او در مواف تر مى ساده ىتوجيهبا و يا  )87: 1362

  .دوم، نظر نهايى وی بوده است
يـابيم كـه وی گرچـه در عرفـان تحـت  افزون بر اين، با تأمل در آثار صدرا در مى

تأثير پذيرفته مكتب ابن عربى است، ولى بيش از همه از قيصری
، كاشـانىشهمچـون اسـتادـ  شناسـى عرفـانى خـود نظام هستى
داند كه تنها در ساحت تعينات خلقى سريان دارد واحدی مى

توان عقل اول صدرا و يا حتى نفس رحمانى وی را منطبق بر  بنابراين، نمى. )882: 1375قيصری، (
 ّ    .ن اول عارفان دانستمقام تعي

  تبيين وحيانى. 4

حيانى صدرا چيزی مسـتقل از نگـاه عرفـانىرسد تبيين و مىبه نظر 
ادعااين ذكر جداگانه آن در اين مقاله، به اعتبار بررسى 

المتألهين تابِع آيات و روايت بوده است نهايى و عقد قلبى صدر
، ولى اگر غرض گوينده اين باشد كـه تـابع تدرست اساين ادعا گرچه در نگاه نخست 

از تفكر فلسفى و عرفانى است، سـخن نا گذارمعنای  روايات و قرآن بودن، به
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و  تفسیر قرآن، مفاتیح الغیب، اسرار اآلیاتويژه در  و به شزيرا صدرا گرچه در بسياری از آثار
دهد، ولى آنها را در تأييـد  استناد مىو متون دينى زيادی  ها به آيات، روايت شرح اصول کاف=

دهد بر مبانى فلسـفى  د و تفسيری كه از آنها ارائه مىآور ديدگاه عرفانى و يا فلسفى خود مى
پايـه  برای مثال، آنجا كه درصدد تبيين جايگـاه وجـودی انسـان بـر. و عرفانى او مبتنى است

انسان را به معنای عرضـه تحمـل  بر )72: احزاب(است، عرضه امانت  قرآنى و روايى های آموزه
  .)293: ب1360مالصدرا،(است  شدهداند كه به انسان كامل عنايت  و پذيرش فيض وجودی مى

 ای مواجهه با قرآن ـ مسلمان ىمثابه فيلسوف به ـ مالصدرا رويكردتوان گفت  رو، مى از اين
عرفانى  ـ ويل فلسفىمشابه، روش تأ هایسيركه در تفسير او نيز بيش از تف چنان ؛فلسفى است
ای  عرفـانى ـ ، ديدگاه وحيانى او در باب رابطه انسان و خدا بر تفسير فلسفىپس. وجود دارد

   .دهد منطبق است كه از آن ارائه مى

  های متعدد مالصدرا وجه جمع نگرش

پـردازيم  مى  های متعدد صدرا به رابطه انسان و خدا، حال بـه ايـن پرسـش پس از ذكر نگرش
 صدراسـتواقع سه نگاه متمايز و به عبارتى سه مرحله فكـری  به 1ين سه نوع نگرش،كه آيا ا

ولى اين مراتب را به جهت خاصـى  آگاه بوده است،به نگرش نهايى خود  نخستيا اينكه او 
 ،ها بـه ايـن پرسـش در پاسـخدليـل او چيسـت؟  ،گونـه اسـت ده است؟ و اگـر اينكرچينش 

  .مپردازي به بررسى هريك مى جداگانه

 تحول فكری صدرا) الف

های متعدد، نتيجه تحول فكری خود صدرا در طـول  احتمال نخست اين است كه اين نگرش
، مـدافع ميردامـاداسـتادش  نخسـت بـا تأثيرپـذيری از شكه بـه اقـرار خـود چنان ؛زمان است

واسطه دريافـت  به ،برد و در نهايت مىو سپس به اصالت وجود پى است اصالت ماهيت بوده 
مالصـدرا، ( كند مىهامى و اشراقى به اصالت وجود رهنمون شده و ايده نهايى خويش را بيان ال

  : اند گفتهبرخى نيز . )49: 1م، ج1981
مـن «اگر كسى بخواهد شناسنامه صدر المتألهين را تبيين كند كـه صـدر المتـألهين 

                                                              
بـا (فلسفى صدرا ندانيم، منظور ما از سـه نـوع نگـرش، دو نگـرش فلسـفى  ـ اگر تبيين وحيانى را جدای از تبيين عرفانى البته .1

 .و يك نگرش عرفانى خواهد بود) نگرش ماهوی و وجودی



دی ؟ بايد در پاسخ گفت كه او اصالت الماهوی الحدوث است و اصالت الوجو
فلسـفى الحـدوث اسـت و  ؛مّشائى الحدوث است و حكمت المتعاليـه البقـاء

ما شاهد هستيم كـه مبـادی و روش او 
جوادی آملى، (مبادی ابتدايى او غير از مبادی نهايى اوست 

صـدرا گفت شايد بتوان به نحو ثبوتى پذيرفت كـه در واقـع 
اسـت،  گراييـدهبه اصـالت وجـود  سپس

گانـه او در آثـارش،  توان به نحو اثباتى پذيرفت كه تبيين اين مراحـل و مراتـب سـه
همـان حـالى كـه  وی دربينيم  مـىگاه 

و وعـده بيـان آن را  اسـتبه ديدگاه نهايى خود نيز واقـف 

آنچه ما هنگامى كه وقتش برسد درصدد اقامه برهان بر آن هستيم آن است كه همه 
تعلّقى، اعتبـارات و شـئون وجـوِد واجبـى و 
های نور قيّومى هستند؛ هيچ استقاللى به حسب هويّـت خـود ندارنـد و 

مالصـدرا، (هـای مسـتقل ممكـن نيسـت 

هـای  نگرشش صـدرا در ايـن نـوع چيـن

گونه تبيين، نتيجه تحول وجودی خود صدراسـت و نـه صـرفاً 
المتـألهين، حركـت جـوهری را  صـدر

 ش از اينكه بحث حركت جوهریاو پي
وی . )36ـ  35: 1378ـ  1377جوادی آملـى، (» 

اش متكامل شده باشد، بدون اينكه  چنين نيست كه مالصدرا صرفاً نظريه

  

 

؟ بايد در پاسخ گفت كه او اصالت الماهوی الحدوث است و اصالت الوجو»هو
مّشائى الحدوث است و حكمت المتعاليـه البقـاء ؛البقاء

ما شاهد هستيم كـه مبـادی و روش او ... عرفانى البقاء و مبادی او متحّول شده است
مبادی ابتدايى او غير از مبادی نهايى اوست . به مرور متحّول شده است

  .)51ـ  18: 1378ـ  1377
گفت شايد بتوان به نحو ثبوتى پذيرفت كـه در واقـع  توان مىى اين ادعا در بررس

سپسبوده و  ىاصالت ماهيت شپيرو ديدگاه استاد نخست
توان به نحو اثباتى پذيرفت كه تبيين اين مراحـل و مراتـب سـه ولى نمى

گاه  ، زيرام تأليف آنهاستهنگا بهنتيجه اين سير فكری او 
به ديدگاه نهايى خود نيز واقـف  ،كند ديدگاه نخستين را تبيين مى

  :دهد در آينده مى
آنچه ما هنگامى كه وقتش برسد درصدد اقامه برهان بر آن هستيم آن است كه همه 

تعلّقى، اعتبـارات و شـئون وجـوِد واجبـى و  های ارتباطى وجودات امكانى و هستى
های نور قيّومى هستند؛ هيچ استقاللى به حسب هويّـت خـود ندارنـد و  و سايه اشعه

هـای مسـتقل ممكـن نيسـت  مالحظه آنها به عنوان ذوات منفصل و هستى
  . )47ـ  46: 1، ج1981
ايـن نـوع چيـن سـببايـن دليـل را بـه يقـين توان  بنابراين، نمى

  .انستمتعددش د

 تحول وجودی صدرا) ب

گونه تبيين، نتيجه تحول وجودی خود صدراسـت و نـه صـرفاً  احتمال ديگر اين است كه اين
صـدر«از نظر استاد جوادی آملـى  كه چنان ؛تحول فكری او

او پي. نوعى نخست در وجود خويش آزمود و تجربه كرد به
» را در بيرون مطرح كند، خود يك متحّول جوهری شد

چنين نيست كه مالصدرا صرفاً نظريه«: نويسد در ادامه مى
  .)همان(» متحّول شده باشد
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كـه بـه نقـل  چنـان است؛ ی را تجربه كردهتحول وجودخود است كه صدرا  البته درست
، ولــى ايــن نيــز ه اسـتتـاريخى، ســاليانى را در كهــك و در خلـوت زاهدانــه خــود گذرانــد

خـود را پـس از  شما باشد، زيرا صـدرا بيشـتر آثـار  تواند پاسخ قابل قبولى برای پرسش نمى
ه مـوازات يكـديگر دوران خلوت زاهدانه خود نوشته است و تقريباً بيشتر ايـن آثـار را نيـز بـ

او در يـك كتـاب و تنهـا بـا فاصـله چنـد  یگاه اين تفـاوت آرا ای كه گونه ؛ بهنگاشته است
ماهيـت،  يانه اينكه همچون ديدگاه وی درباره اصالت وجود  ،صفحه يا سطر بيان شده است

اثـر  ها بعـد در بودن به اصالت ماهوی، اين نظريه را در كتابى تبيين كرده و سال در زمان قائل
كتابى ديگـر نگاشـته و ديـدگاه جديـد خـود را  است، تحول وجودی كه در او حاصل شده

  .تبيين كرده باشد

 توجه به سير تعليمى

از آغـاز  اش هنگام نگارش آثار فلسفى بهتوان داد اين است كه صدرا  احتمال ديگری كه مى
بيـان در  گونه وی از اين ، ولى دليلاست به ديدگاه نهايى خود در مسئله مورد نظر آگاه بوده

توجـه بـه جنبـه تعليمـى آن بـرای مخاطـب بـوده اسـت  تنها ،قالب مراحل و سير گام به گام
از  ؛هايى هـم دارد اشـكالولـى اسـت،  پـذيرفتنىای  اين نظر نيز تـا انـدازه .)232 :1375مطهری، (

ای را  مرحله سهجمله اينكه چگونه يقين كنيم كه صدرا در بيشتر مسائل مهم فلسفه، اين سير 
مسـائل مهـم  بيشـتربايـد در تمـام و يـا  ،اگر هدف، تعليم گام به گـام باشـد .گرفته است پى

فلسفى، چنين روشى داشته باشد و در صورت عدم عموميـت، هرچنـد ديـدگاه قابـل قبـولى 
  . توان آن را به عنوان يك روش صدرايى كليت داد است، نمى

تـوان پـذيرفت كـه قائـل شـويم تمـام ايـن مراتـب و  افزون بر اين، وقتى اين نظـر را مـى
ای از صحت برخوردارند و تنها تفـاوت، در مرتبـه فهـم و ادراك مخاطـب  مراحل، از درجه

صدرا گاه هر چند حال آنكه . شود است كه موجب اختالف در تقرير و نحوه ارائه نظريه مى
هنگام تبيـين ابتـدايى برخـى گاهى نيز  ، ولىكند از باب مماشات با مخاطب با او همراهى مى

از بيان حقيقـت و قـائالن بـه آن را نـاتوان از فهـم  نارسااز اين مسائل فلسفى، به شدت آن را 
سـختى  ای كـه بـه گونـه به ؛كنـد و صاحبان ايـن اقـوال را تـوبيخ و تشـنيع مىداند  مىحقيقت 



 بـا هـدف او تنهـ اسـت ای از صـحت دانسـته
است ديدگاه آنان را تبيين كند تا در نهايـت درسـتى 

نهايـت و  كه صدرا هستى را در عين وحدت، دارای مراتب بى
توان به نحو كلى در سه عـالَم مـاده، خيـال 

 آرایتبيـين  چگـونگىبه همين ترتيب در تمام امور ديگـر حتـى در 
گونه كه عالم هستى دارای سـه  همان 

، ارائه يك ديدگاه نيـز است )عقل عالم

صـراحت در آرای مربـوط بـه نفـس، 
، ولـى )367 :1، ج)الـف(1360مالصـدرا،(زنـد 

كه پذيرش قطعى اين ديـدگاه را بـا  
سازد، زيرا برای مثال، در نگاه او به مراتب يا مظاهر عالم هسـتى، ارتبـاط و 

ای كه در مجموع، سلسله واحـدی  گونه
گذارند؛ يعنى آثاری از طبقات عالى بـه طبقـات سـافل 

 آرای، اما چنين نگرشى را در نحوه تبيين 

گانه  م صدرا در تبيين مراحل سـهكه بگويي
نظر داشته و خواسته است ) حسىو  مرتبه عقالنى، خيالى

ای بـودن  ای بر ايده سه مرتبـه گونه فلسفى خود، به

  

 

ای از صـحت دانسـته توان گفت صدرا قول آنـان را واجـد مرتبـه مى
است ديدگاه آنان را تبيين كند تا در نهايـت درسـتى  ، كوشيدهمماشات با صاحبان اين اقوال

  .رأی خويش را بهتر بنماياند

 گانه هستى انطباق با عوالم سه

كه صدرا هستى را در عين وحدت، دارای مراتب بى  گونه احتمال ديگر اينكه همان
توان به نحو كلى در سه عـالَم مـاده، خيـال  اين كثرات را مىه ای ك گونه به ،داند تشكيكى مى

به همين ترتيب در تمام امور ديگـر حتـى در  ،و عقل منحصر دانست
 ؛ يعنىگانه را در نظر داشته است خود نيز اين مراتب سه

عالم مثال والم ععالم ماده، (مرتبه مادون، متوسط و عالى 
  .گانه را دارا باشد تواند اين مراتب سه مى

صـراحت در آرای مربـوط بـه نفـس،  به كـه چنان نمايـد درست مىگرچه اين احتمال نيز 
زنـد  مـىنفس و هستى را به يكديگر پيوند  گانه سهمراتب 

 نمايد اندكى دور از ذهن مىمحل بحث ما،  تطبيق آن با
سازد، زيرا برای مثال، در نگاه او به مراتب يا مظاهر عالم هسـتى، ارتبـاط و  مىمشكل مواجه 

گونه اتصال دقيقى ميان طبقات عالَم هستى وجود دارد؛ به
گذارند؛ يعنى آثاری از طبقات عالى بـه طبقـات سـافل  مى تأثيركديگر را تشكيل داده و بر ي

، اما چنين نگرشى را در نحوه تبيين )همان(كند  رسد و باز از سافل به عالى صعود مى مى
  توان پذيرفت؟ فلسفى، چگونه مى

 گانه نفس انطباق با عوالم سه

كه بگوييآناحتمال ديگر كه به احتمال پيشين نزديك است 
مرتبه عقالنى، خيالى( نفس گانه سهآرای خود به مراحل 

فلسفى خود، به آرایای، در بيشتر  گونه تبيين مرحله با اين
  . نفس نيز تأكيد كرده باشد
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تدريج برای نفـس حاصـل  واسطه حركت جوهری و به به نظر صدرا اين مراتب متعدد به
رو، يافتن مراتـب عـالى بـه معنـای از دسـت دادن مراتـب مـادون و كمـاالت  شود؛ از اين مى

نفـس در  چـهديگـر، هر بيانبه . است پيشينمربوط به آنها نيست، بلكه هر مرتبه، متمم مرتبه 
يابـد؛ بـه ايـن معنـا كـه  ىرود، سعه وجودی بيشتری م حركت تكاملى جوهری خود پيش مى

انـد،  وجود آن در عين حفظ مراتب پيشين، واجد مراتب جديدتری كـه مكمـل مراتـب قبلى
  .)223: 8، ج1981مالصدرا، (گردد  مى

همان اشكال پيشـين بـر آن وارد اسـت و پذيرفتنى است، ولى ای  اين ديدگاه نيز تا اندازه
نسـانى، در نهايـت بـه وحـدت نهـايى نفـس بودن نفس ا ای آن اينكه صدرا در بيان سه مرحله

 ی ديگر را نيـز بـرها و برهان» النفُس فى وحدتها كل القوی« هايى مانند شود و برهان مىقائل 
 صـدراای  ، امـا در خصـوص آرای فلسـفى)221ـ  229: 8ج: همـان(اين قاعده اقامـه كـرده اسـت 

  توان اين وحدت را تصور كرد؟ چگونه مى
تمـام وجـوه ايـن  كامـلاخيـر بگـوييم در ايـن قيـاس، در انطبـاق  مگر اينكه در دو نظـر

ها ضرورتى نيست و يا اينكه قائل شـويم كـه وحـدت همـه ايـن آرا در اصـل نظريـه  ديدگاه
در مراتـب  كـه توان گفت هركدام وجهى از صحت را داراست بودن آنهاست كه مى فلسفى

رسـد دو  به هر حال، به نظـر مى .دارد تر تر و در مراتب عاليه ديدگاهى عالى نازله، تبيينى ناب
ای  ديگر نيز تا اندازه آرایو هرچند  هستندصدرا  آراینظر اخير، توجيه بهتری در جمع بين 

  .ولى از ميزان اقناع كمتری برخوردارند اند، پذيرفتنى

  گيری نتيجه

ان نيهـای متعـدد پيشـي بينى جهان تـأثيرشناسـى تحـت  منظومه فكری صدرا در مباحـث هستى
معـارف عرفـانى بـوده اسـت و  تـأثيرشناسى بيشتر تحت  ست، ولى در مباحث خاص انساناو

فلسفى پيشـينيان  های انديشهمتأثر از  شناسى نفساگر هم به صبغه و سابقه فلسفى، سخنانى در 
نيز از عقايـد عرفـانى و دينـى او رنـگ پذيرفتـه  ها انديشهاين  ،و مزيد بر آن ابراز كرده است

فلسفى و نگاه عرفانى او بيان كرد كـه در  آرایتوان وجه جمعى ميان اين  مى براين،بنا. است
تـوان از ميـان آنهـا يـك روش را بـه عنـوان  اين مقاله به پنج مورد اشاره شد كه اگرچـه نمى

هركـدام از آنهـا بـه قرينـه  ، ولىفلسفى صدرا پذيرفت آرایروشى ثابت و كلى در در تمام 



هـای  توانـد جـامع ميـان نگرش ای مى

ديدگاه ديگر صدرا در بيان رابطه انسان و خدا، همان ديدگاه عرفانى اوسـت كـه رابطـه 
 ايـن ديـدگاه. سـتبيان كرده ا) مرتبه اعالی تعينات خلقى

تـر اسـت و مرتبـه  نيز كامل) ماهوی و وجودی
كند، ولى توان رسيدن بـه ديـدگاه  تعالى را بهتر تبيين مى

ناسـى ش توان رابطه ميان انسان و خدا را بر اساس مبـانى هستى
  . تعالى پيش برد

  

 

ای مى فضای حاكم بر آنهـا تـا انـدازه تبيين شده و آراینوع 
  . عرفانى او باشد ـ های فلسفى متعدد صدرا در نظريه

ديدگاه ديگر صدرا در بيان رابطه انسان و خدا، همان ديدگاه عرفانى اوسـت كـه رابطـه 
مرتبه اعالی تعينات خلقى(انسان با خدا را تا مرتبه عقل اول 

ماهوی و وجودی(های فلسفى  نگرش ديگرد از شبيان  كه چنان
تعالى را بهتر تبيين مى قرب و ارتباط وجودی انسان و حق

توان رابطه ميان انسان و خدا را بر اساس مبـانى هستى و نمى نداردمصطلح عارفان را 
تعالى پيش برد صدرا تا مرتبه تعين اول عارفان و صقع ربوبى حق
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