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 چکیده
 ،داردای را به خود مشوول مری نحوۀ ارتباط انسان با پیرامون خویش که ذهن هر اندیشنده

برا ادراک از  « من. »شودتعبیر می« دیگری»و « خود»یا « او»و « من»در فلسفه عمدتاً ارتباط 
ة اسرالمی از جملرة علروم    خودآگاهی عجین است. خودآگاهی در دیدگاه فالسرف  یا «من»

. این نوشتار مدعی است که اگرچره از دیردگاه مالصردرا نیرز     آیدبه حساب میحضوری 
ای از شرواهد در دیردگاه مالصردرا    اما مبرانی و پراره   ،به نحو حضوری است  علم به خود

یرا  « غیرر »دارد. در ایرن دریافرت،   وی عرضره مری   مروردنظر دریافت نوینی از خودآگاهی 
مراترب آگراهی    کره  نحروی  بره و تکامل آن دارد؛ « من»ای در تکون ش عمدهنق« دیگری»

ترا آنجرا کره براالترین مرتبره از معرفرت        ؛یابدتکامل می« غیر»انسان متناسب با ادراک از 
محسروب   ،که همان رب اوست« غیر خود»، معرفت به باالترین مراتب از «خود»یا « نفس»
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 مقدمه

کره علمری حضروری اسرت،      ،را باید در علم نفس به خود« من»دیدگاه مالصدرا پیرامون 
و شیخ اشرراق اسرت؛ امرا در     سینا ابناین از مفروضات فالسفة اسالمی نظیر  .جستجو کرد

رسرد.  ترر بره نظرر مری    نگاه مالصدرا با مساوق دانستن علرم و وجرود، ایرن مطلرب روشرن     
کسی که به نفرس خرود معرفرت نردارد، وجرود      د: کنصدرا در عباراتی صریح بیان میمال

علرم حضروری    (. وی همچرون فالسرفة گذشرته برر    16. ، ص1392 )صدرالمتألهین، ندارد
الحردوث اسرت و    ةجسةمنیی نفس  ازآنجاکه، نیباوجودا .کندخود برهان اقامه می نفس به

کره ایرن    شرود این مسأله مطرح می ،نیست جسمانیدر ابتدا چیزی جز قوۀ محض و امری 
دو دیدگاه صریح و بنیادین مالصردرا چگونره برا یکردیگر سرازگار هسرتند. ایرن جسرتار         

تروان برا واکراوی ایرن     مری که  ،دهدمدعی است که مالصدرا خود به این مسأله پاسخ می
ترری از  یرق وی دریافرت عم  شردۀ اظهارای دیگرر از مبرانی و شرواهد    رهپاسخ و به یاری پا

نظرر   بررخالف دریافرت پرژوهش حاضرر آن اسرت کره       .کردارائه « غیر من»با « من»رابطة 
کنرد و در  یا خودآگراهی ایفرا مری   « من« »تکونپ»نقش اساسی در « غیرپ من»مشهور حکما، 
شرود.  یا خودآگراهی، چشرمگیرتر مری   « من« »تکاملپ»فرایند  در« غیر من»مرحلة بعد نقش 

یگانره بروده   « من»، که هستی مطلق است، از ابتدا با «من« »غیرپ»که  شودسرانجام روشن می
 یافتن به همین یگانگی و عدم شهود غیر اوست.« معرفت»و باالترین مرتبة خودآگاهی، 

 علم نفس به ذات یا خودآگاهی 

رغرم  فالسرفه علری   علرم حضروری اسرت.    ،از دیدگاه فالسفة اسالمی علرم نفرس بره ذات   
مون مصرادیق علرم حضروری، در علرم حضروری نفرس بره ذات، برا         اختالف دیدگاه پیرا

 هرا  آن ةکنند. از جملبر این ادعای خویش سخت پافشاری می یکدیگر توافق نظر دارند و
ای برای علم حضوری به ذات قائرل  شیخ اشراق است که در نظام نوری خود جایگاه ویژه

د کره جرایز نیسرت چیرزی بررای      داراثر فلسفی خود بیان مری  ترین مهماست. او در ابتدای 
زیررا کره    ؛اول بررای خرود ظراهر شرود     یءواسطة آن، شر  به که نحوی به ،چیزی ظاهر شود

به اعتقراد  (. 308. ص، 1372 ،چیزی نیست )شهرزوری شیءبرای  شیءاز ذات  تر نزدیک
واند تیشود و نیز نم چیزی برای آن حاصل نمی ،نداشته باشد نفسه فیظهور  شیءوی اگر 

 (.306 .ص ،1372 ،شهرزوریداشته باشد )« دیگری»به علم 
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دانرد و  دارد. او شعور به ذات را مقوم ذات می موضوعسینا نیز بیان روشنی در این  ابن 
 سرینا  ابرن لیرل  د(. 79. ، ص1404  ،سرینا  ابرن ای میان ذات و علم به ذات قائل نیست )فاصله

امرر   ،غیررذات ممکرن باشرد    برای این مطلب آن است که اگر علم بره ذات نفرس توسرط   
 «پرغیر »توانرد  چگونره مری   ،نباشرد  شرده  شرناخته زیرا تا نفس برای خود  ؛آیدمحال الزم می

 را بشناسد.« خود»

 صرورت  بره خرود را  « مرنپ »که ما ذوات یا  کند میبیان  موضوعاین  بارۀمالصدرا نیز در
این ادراک از طریق اگر  .کنیممشارکتی ادراک می گونه هی و بدون « دیگری»متمایز از 

کره ایرن امرر برا تمرایز و فردیرت و        شود هم مشارکت و هم کلیت مطرح می ،مفهوم باشد
(. 156و 155ص. ، صررر6 ج، 1990صررردرالمتألهین، ) سرررتینسرررازگار « مرررن»جزئیرررت 

 هرا  آنخالصة مقصود  اند.کردهفالسفه برای مدعای خود دالیل متعددی بیان  ترتیب این به
همین مادی نبرودن اسرت کره از     برایوعی تجرد برخوردار است و این است که نفس از ن

خود غیبت ندارد و تمام وجودش از ابعاد مکران و زمران خرالی و از یرک وجرود جمعری       
، 2 ج، 1366)مطهرری،   1که ایرن خرود بره معنرای فعلیرت محرض اسرت        ،برخوردار است

 (.28 و 25 .صص

امرری   کره  هنگرامی اسرت.   معنای تجرد نفس و حضور آن نرزد خرویش  فعلیت، خود به
و حاضر نزد خویش باشد، معلوم و عالم به خویش نیز هست. پذیرش این مسأله در  مجرد

نفس از آغاز موجودی مجرد محسروب   ها آنکه در دیدگاه  ،سینا ابنفلسفة شیخ اشراق و 
اما در فلسرفة مالصردرا کره نفرس در آغراز موجرودی جسرمانی و         ؛، روشن استشودمی

 رسد.ای اتحادی است، قدری دشوار به نظر میبدن رابطهرابطة آن با 

ترری از  توان بره دریافرت صرحیح   می ،تااظهار این از  پسبا بازگشت به متن مالصدرا 
گویرد:  و می است خود را در برابر این مسأله قرار داده صراحتاًنظریة وی رسید. مالصدرا 

ت خرویش و قروای موجرود در    شود که اگر نفس از آغاز، عرالم بره ذا   سؤالممکن است 
در  توان گفت نفس در آغاز امر، بالقوۀ محض است؟ ذات خویش است، پس چگونه می

                                                           
تعقل کردن آن است و تعقل برای  گوید: شعور به ذات به معنایمباحث خود می ةدر ادام نایس ابننمونه  عنوان به .1

 (.80 ، ص.1404 ،نایس توانند خود را تعقل کنند )ابننمی ،مجرد است و حیوانات چون نفوس مجرد ندارند یءش
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آخررین   .فطرت انسان از جهتی غیر از فطررت حیروان اسرت    گوییم پاسخ به این مسأله می
کره آخررین    گونه همانمراتب و درجات مراتب حیوان، اولین درجات نفس انسان است، 

انرد  زیرا درجات و مراتب مختلرف  شود؛ین درجات حیوان محسوب میدرجات نبات اول
کره جروهری نراطق اسرت.      جهرت  ازآنو سخن اکنون در نشو و نمای انسان اسرت؛ یعنری   

وجرود خرود    در این حال، قوه و امکان وجودیپ مخصوص به خود و کمالی شایستةنفس 
 ،س علرم او بره ذات خرویش   وجود دارد. پدارد. نیز برای علم او قوه و کمالی مناسب آن 

زیرا وجرود   ؛عین وجود اشیاء برای ذات اوست ،عین وجود ذات اوست و علم او به اشیاء
پرس   .حاصل برای امر عقلی و شایستة اوست، جز امر عقلری نیسرت   آنچهاو عقلی است و 

انرد. انسران در ایرن هنگرام      وجود او وجودی بالقوه است، معقوالت او نیز بالقوه زمانی که
حراس و محسروس بالفعرل و خیرال و متخیرل بالفعرل        درواقرع مرتبة حسی قرار دارد و  در

معقرول او نیرز برالقوه اسرت و      ،عقرل برالقوه اسرت    ةپس مادامی که نفس در مرحلر  است.
معقروالت،   همةعلم او به ذات او و علم او به  ،عقل بالفعل رسید ةنفس به مرتب که هنگامی

و به ذات خویش و ماسوای خویش در ابتردای تکرون و   علم بالفعل خواهد بود. پس علم ا
)صردرالمتألهین،   علرم بره ماسروای ذات اسرت     «ۀقرو »علم بره ذات و  « ۀقو»همان  ،حدوث
 (.603. ، ص1999؛295. ، ص1388

تروان گفرت نفرس انسرانی از دیردگاه وی در ابتردای        این اظهار مالصدرا می براساس 
کنرد کره قروۀ    بیران مری   صراحت بهاو  .اردند ،حتی علم به خود ،تکون خویش هی  علمی

(. این عدم علم بره  370.، ص1380صدرالمتألهین، ) 1علم به خود، به معنای نبود علم است
ذات به معنای عدم علم عقالنی است. با توجه به اینکه نفرس قبرل از ایرن مرتبره، در رتبرة      

ما قوۀ علم عقالنی بره  ا ،از علم حسی و خیالی برخوردار است تبع بهنباتی و حیوانی است، 
زیرا وجود او در مقام و رتبة عقل هیوالنی است. فعلیت یرافتن عقرل برالقوه     ؛خود را دارد

قبرل از   ضررورتاً « مرن »اما وجرود   ؛حس است واسطة بهاسالمی، -در نظر فالسفة ارسطویی
نحرو برالقوه   اگرچره ایرن وجرود بره     ؛برای من وجرود دارد  «غیر من»وجود جهان خارج یا 

چیرزی بررای آن حاصرل     ،نداشته باشرد  نفسه فیوجود  شیءتا  ،زیرا به گفتة فالسفه د؛باش

                                                           
 علم، ای ال علم. ةفعلمها ایضا بذاتها قو ةکانت النفس بالقو ةمعقول النفس مادام یکون بالقو. ف1
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 باشرد؛  حاصرل شرده   «غیر»به  «من»نیز باید قبل از علم « من»به « من»بنابراین علم  .شودنمی
یا به عبارت دیگرر علرم مرن بره علرم خرودم        ،شوداما وجود من، برای من زمانی ظاهر می

 تماسی با خارج از خودم داشته باشم. که ،شودزمانی روشن می

کند که برای مشرتعل  سنگ آتشی یاد می عنوان بهمالصدرا از مرتبة نفس در این مقام  
سریر  ایرن تف  (.136. ، ص1385 صردرالمتألهین، است )ای زنهشدن نیازمند برخورد یا آتش
بر ایرن نظرر   هادی سبزواری  ن مالصدرا سازگار است. مالابا دیدگاه برخی دیگر از مفسر

کره   گونره  همران  ؛ل نفس و معلومات آن مانند خارج و موجودات عینی اسرت است که مرَ
بلکه خارجیت با همان  ،توان گفت خارج وجودی مستقل از موجودات خارجی داردنمی

بلکره برا همرین     ؛نفرس نیرز وجرود مسرتقلی نردارد      شرود، موجودات خرارجی تشرکیل مری   
نفرس   ،ا اولرین ادراکری کره همران ادراک ذات اسرت     شود. از آغاز بر  ادراکات ساخته می

 1(.40. ، ص2 ، ج1366 یابد )مطهری،تکون و ظهور و سپس گسترش می

 رشد و تکامل خودآگاهی

تروان گفرت اگرچره طبرق دیردگاه مشرهور حکمرای        براساس آنچه تا کنون بیان شد، می 
شرده   آن حاصرل توان گفت چیرزی بررای   نمیموجود نباشد، « یمن»که  هنگامیاسالمی تا 

یرا  « غیرر مرن  » وجرود  از سوی دیگر در صورت عردمپ  ،مالصدرامطابق با نگرش  ، امااست
کامالً آمادۀ اشتعال است؛ اما تا هنگامی کره  ای است که دیگری، نفس مانند مادۀ محترقه

پرس از   .یابرد شود و فعلیت نمری ور نمیهرگز شعلهدر معرض ارتباطی خاص قرار نگیرد، 
است، این است کره   و سازنده توجه قابلدر نگاه مالصدرا  خودآگاهی، آنچهفعلیت یافتن 

-مری « غیرر »مروازات ادراک از   تکامل ادراک از خود را نیز بره خودآگاهی یا « رشد»وی 

کند و براالترین   داند. مؤید این سخن، آن هنگام است که مراتب عقل نظری را معرفی می

                                                           
اعتقاد وی این بیان که نفس در آغاز تکون در مرتبة هیوالنی  استاد مطهری است. به موردانتقاداما این سخن  .1

مطهری، است )م ذات به ذات از جهت تعقل غیر است؛ زیرا در آن حال دارای علم حضوری و عل صرفاًاست، 

آنجا که درصدد بیان اتحاد ، 77. در شرح مختصر منظومه، ص ، استاد مطهرینیباوجودا(. 51 .ص ،2 ، ج1366

که با پذیرش این امر، نبود هرگونه علم در ابتدای  داندبرای نفس کمال اول می راعالم و معلوم است، علم یه غیر 

 رسد. تعقل برای نفس، به نظر می
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، 1999 )صدرالمتألهین، شماردیا خودآگاهی میرا کمال علمپ به ذات « عقل نظری»مرتبة 
ترتیب که خودآگاهی انسران در اولرین مراترب، آگراهی حسری اسرت و       نیبد ؛(605ص. 

خودآگراهی ضرعیفی دارد یرا بره گفترة      نفس که مجموع حاس و حس و محسوس است، 
آگاهی، آگاه نباشرد  بسا از این خود از نوع حیوانی است و چه« من»مالصدرا خودآگاهی 

 برد.با به تعبیر فالسفه در غفلت به سر ی

. برا ادراک  در سایة فعلیت یافتن بیشتر عقل نظری استتر خودآگاهی عمیقوصول به  
تدریجی علوم مختلف خیالی، وهمی و عقلی، که براسراس قاعردۀ اتحراد عرالم و معلروم،      

د. علرم  گررد تر مری شوند، علم نفس به خود، متعالیعین وجود نفس و حضور برای او می
 زمانی میسر است که نفس به مرتبة عقل بالفعل رسیده باشد. مالصدرا عقلی به ذات خود،

-هرا آن را ممکرن نمری   کند و برای اکرر انساناین مرتبه را مقام حکمای راسخ معرفی می

 .(296 و 295ص. ص ،1388 ؛603. ، ص1999صدرالمتألهین، ) داند.

نفس و علرم و حتری علرم بره غیرر بسریار عمیرق        پیوند  ،مالصدرا ةترتیب در فلسفبدین
و این علومپ به غیر نیز عین حضرور   شودمی تعبیراتحاد به به حدی که از این ارتباط  ؛است

سرخن از علرم بره غیرر، سرخن از      . شرود برای نفس و عین علم نفس به خود محسوب مری 
. سرت و معلروم از مراترب مختلرف حسری، خیرالی و عقلری برخروردار ا        هسرت  نیرز  معلوم

، علمری براالتر و   «اتحراد عرالم و معلروم   »تر و شدیدتر، براساس قاعدۀ تناسب معلومپپ قوی به
براالترین   شود. در نظام تشرکیکی مالصردرا   تر و درواقع وجودی شدیدتر حاصل میقوی

کره اصرل وجرود آن     استبخش هستی« علتت»و ذات معبود باالترین وجود، یعنی  معلوم،
رابطرة  بررسری چگرونگی ایرن ارتبراط )     سیده است. بر این اساسدر جای خود به اثبات ر

که در مبحث رابطة حق و خلق و واکاوی معنای علیرت   ،«(غیر من»و باالترین مرتبة « من»
 .یدآالزم می گنجد،می و سیر تطور آن

مالصدرا خرود  که آن است  ،بحث پیشبرداین نحوۀ  برای مهم مؤیدی و ذکر قابلنکتة 
 وی درده اسرت.  کرر ق میان علم به خود و علم به علت و مبدأ خود را بیران  این ارتباط وثی

اضرافة   ازآنجاکره  .علم ما به مبدأ و علت ما عبارت است از وجود مبدأ ماگوید: می اسفار
مبدأ ما به ما اضافة فاعلیت است، پس علم ما به مبدأ ما عبارت است از وجود ما به همرراه  

مقدم است برر علرم مرا بره      ،رای ما. بنابراین علم ما به مبدأ مااضافة ایجادی و فاعلیت آن ب
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. ، صرص 3 ، ج1990صردرالمتألهین،  ) برمرا زیرا ذات مبدأ، در ایجاد مقدم اسرت   ؛ذات ما
401-403.) 

که در ایرن مقرام خداسرت و مالصردرا     « غیر من»با « من»حال بررسی چگونگی رابطة  
آید؛ تا از این طریق باالترین درجات د، الزم میدان را مقدم بر علم به خود می« او»علم به 

بررای   «غیرر مرن  »تررین  . زیرا خداوند برزرگ شودخودآگاهی فرد تا حدود زیادی روشن 
و  دانرد اوست و مالصدرا پرداختن به نحوۀ این رابطه را باالترین درجات عقل نظرری مری  

 کند.باالترین درجات عقل نظری را باالترین مراتب خودآگاهی معرفی می

 بخشهستی« علتِ»یا « غیر من»با باالترین « من»رابطۀ 

. ، ص1379آذرنروش،  اسرت )  ، ضعف، کاستی و رنجروری مرضبه معنای  علت در لوت
 منصرور  تبع عمل قبل است )ابن بهنیز به معنای انجام عملی  .(454.ص، 1384الیاس،  ؛452

و یکری از معرانی آن سربب    ( 1429. ، صتا بیبستانی،  ؛467. ، ص11 ج ،1363االفریقی، 
جبرران  شرود ) علرت گفتره مری    ،دارد بازمینیز به رویدادی که انسان را از کار خود  .است

  (.452. ، ص1379 آذرنوش، ؛1213 .، ج دوم، ص1376مسعود، 

و  ،شریء دیگرر  آنچه از وجودش وجرود   -1علت در اصطالح حکما به دو معنی است:
برر آن متوقرف اسرت و برا      شیءوجود  آنچه -2 ؛آیدشیء دیگر الزم میاز عدمش عدم 
سرجادی،  ) شرود امرا برا وجرودش معلرول واجرب نمری       شرود، ممتنع می شیءعدم آن، آن 

حاجی سربزواری آن را چنرین    (.127. ص ،2ج  ،1990صدرالمتألهین،  ؛402. ص ،1341
، 1413سربزواری،  ) یریر  معلروالً  شریء فعله وال /الیه افتقرا شیءان الذی ال کند:تعریف می

 (.405. ص

واسرطه، سرببیت و علیرت امرور برا یکردیگر و        از که در بسیاری از آثار خودمالصدرا 
 تفصریل  بره دیدگاه خود را شبیه نظرر مشراء    ،گویدارتباط حق تعالی با مخلوقات سخن می

کند. دلیل امر این اسرت کره فالسرفه    فیض اول یاد می عنوان بهارد و از عقل اول دبیان می
مشرکل اساسری فالسرفه در طرول     )بیان نحوۀ صدور کریرر از واحدنرد    درصدد که هنگامی

ا یصردر عنره الّر   الواحرد ال »که در اینجا در قاعردۀ   ،با توسل به عقل و منطق ،تاریخ فلسفه(
 گیرند.پاسخ به مسأله را پی می ،یابدتبلور می« الواحد
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در بسریاری   ،اسرت  بوده 1فالسفه ةهم موردقبولعقلی که  ۀمالصدرا براساس این قاعد
 یعنری  ؛گویرد: خداونرد عقرل را آفریرد    مری  شرح اصول کافیاز آثار خویش از جمله در 

حقیقری اسرت نره غیرر آن از      ۀشرد  دهیر آفر، پرس آن تنهرا   کررد ابرداع   آن را بدون واسطه
. ، ص1366 صردرالمتألهین، انرد ) ممکنات، چون دیگر ممکنات به توسط او آفریده شرده 

 .صالمعراد ) المبردأ و  ( و 245. ص) هیالشرواهدالربوب  ار، از جمله درنیز در دیگر آث .(400
را در  هرا  آن و تعددوی کررت عقول طولی کند. اول صادر را عقل اول معرفی می ،(290

کند: اوالً مشاهده و رصد، تعداد افالک را نشان داده اسرت و ثانیراً   قالب دو اصل بیان می
زیرا علیت جسم بررای جسرم    ؛توانند باشندمیعلت دیگری ن یک هی این اجسام سماوی 

یعنری   ؛پرذیرد ات صرورت مری  ذمشارکت وضع و محرا  دیگر ممکن نیست و تأثیر جسم با
و چون در هنگام علیرت چنرین    ،وضع باشد که جسم بتواند در آن تأثیر کند ی ذیباید امر

صردرالمتألهین،  )موجودی نیست، پس اختراع یک جسم توسط جسم دیگر محرال اسرت   
 (.280 .، ص1380

که عقل اول بره   ترتیب این به .رودبنابراین عقل است که علت اجسام دیگر به شمار می 
-رد و از جهرت تعقرل امکران فری    جهت تعقل نسبتش با حق اول، اقتضای امری اشرف دا

شود و به اعتبار ماهیت آن، نفسپ همان فلک ایجراد  رم فلک اقصی حاصل میش، جپنفسهَ
رسرد  بگانره و عقرول عشرره بره پایران       یابد تا اینکه افالک نهسله ادامه میو این سل شودمی
متعالیره،   در حکمرت (. عالوه بر ایرن سلسرلة علرل طرولی     292. ص 1380،صدرالمتألهین)

 .ده استشفته اثبات و پذیر هایی از نوع عقول عرضی نیزواسطه

در ارتبراط خرالق و    هرا الواحد، سرخن از واسرطه   ۀترتیب مالصدرا با تکیه بر قاعدبدین
فلسرفی اسرت کره ارتبراطی تنگاتنرگ برا        -الواحد، حکمی عقلی ۀد. قاعدگویمخلوق می

خرود از   ،(. اصرل سرنخیت  246. ، ص1351آشرتیانی،  دارد )اصل سنخیت علت و معلرول  
امرا   انرد، لوازم اصل کلی علیت است. فالسفة اسالمی اصل یا قانون کلی علیت را پذیرفتره 

                                                           
و غزالی در  460ص المباحث المشرقیهن، از جمله فخر رازی در السفه این قاعده از دیدگاه متکلماف برخالف .1

، به دلیل منافات با قدرت واجب مردود شمرده اش یکالمحتی خواجه نصیر در آثار  و 116ص  تهافت الفالسفه

 شود.می
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با یکدیگر دارند. مالصدرا بررخالف   تمایزم یز معلول به علت دیدگاهپیرامون مالک نیا
د، مرالک احتیراج را امکران    دانر اء که مالک نیازمنردی را امکران مراهوی مری    دیدگاه مشّ

امکان فقری سخن از ترتب و تشرکیک   براساسکند و وجودی یا فقر وجودی معرفی می
 ،صرادر اول  عنوان به، ر عقل اولوه بعال اسفار، وی در نیباوجوداآورد. وجود به میان می

او ایرن سرخن را زمرانی بیران      .گویرد وجود منبسط( سخن می) یتعالة واجب ئشاز اولین ن
 درصردد  ترر  و کامرل آن اظهار داشته است که با تحلیلی جدید  پیش از د که اندکیکنمی

 تکمیل مبحث علیت است. 

گویررد: و مرری 1پررردازدمرری و معلررولوی در ایررن مقررام برره تحلیررل همرران مفهرروم علررت 
نره اینکره فاعلیرت و     ،آن اسرت  بحرث در حقیقت همران علرت و فاعرل     شیءوجوددهندۀ 

 2ای خررارج از ذات علررت داشررته باشررددهنرردهعلیررت زائررد بررر آن باشررد و نیرراز برره نسرربت
 ؛یرا معلرول نیرز چنرین اسرت      وجودگیرندهتحلیل  .(299. ص، 2ج ،1990صدرالمتألهین،)

است که بالذات و بدون در نظر گرفتن غیر، اثر و مفراض و معلرول    یعنی معلول نیز چیزی
نگرامی  ه .«بالذاتها و حقیقتها و کل معلول معلول بذاته و حقیقته علة علةکل »پس:  است؛

یعنری عقرل    ؛حقیقت معلول حقیقت و هویتی مباین با حقیقت علتش نردارد  ،که چنین شد
ای داشرته باشرد؛ زیررا اگرر ایرن اشراره       اشارهاز علت  نظر قطعتواند به هویت معلول با نمی

 ؛از علرت، ذات مسرتقلی داشرته اسرت     نظرر  قطرع شرود کره معلرول    ممکن باشد معلروم مری  
 شررودمعلررول برردون اضررافه برره علررت تصررور نمرری    بمرراهومعلررول  اساسرراً کرره یدرحررال

 (. 299. ص، 2 ، ج1990)صدرالمتألهین، 
                                                           

، صص. 1392جوارشکیان و دیگران،  :مقاله مشاهده کردتوان در این بیان این تحلیل و تفصیل بیشتر آن را می .1

11-26. 
اگر علیت وصف عارض بر ذات علت باشد، چون هر امر عرضی معلل است، برای امر عارضی علت و سببی  .2

تواند یک عرض خواهد بود. امر عرضی یا عرض مفارق است یا عرض الزم. اگر عرض الزم باشد، علت آن نمی

ذات علت است که همان  ایو آید ا عرض الزم دیگر است و در این صورت، تسلسل الزم میمفارق  باشد بلکه ی

و مطلوب است. اما اگر علیت برای علت عرض مفارق باشد، پس علیت علت نیازمند به سبب و علتی دیگر است 

ت آن محتاج لیبه علت سابق منتقل شود به جهت دفع دور و تسلسل پاسخ به علتی ختم خواهد شد که ع سؤال چون

 (.492. ، ص2بخش چهارم از ج  ،1382جوادی آملی، است )ی که علیت با ذات او همراه به غیر خود نیست و شیئ
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علرل و   ةسلسرل  کره  اثبرات رسرید  در جرای خرود بره     که آن از بعددهد سپس ادامه می
ثبت انه بذاته فیاض و به حقیقته ساطع » شود:تمام می ةالحقیقمعلوالت به ذات حق و بسیط

صردرالمتألهین،  )« مرر وبوجوده منشأ لعرالم الخلرق وا   و بهویته منور السماوات واالرض، 
 أو سرنخاً  اًواحد ان لجمیع الموجودات اصالً» :گویددر ادامه می و (300.ص، 2، ج 1990
سروا   االصل و مرا  ه و نعوته، وهوؤونه، و هو الذات و غیره اسمائوالباقی ش ةلحقیقا هو فارداً

 (. 300. ص، 2، ج 1990صدرالمتألهین، ) «اطواره.

حرق   و علرت مسرتقل در هسرتی   تنهرا موجرود    ،براساس این تحلیل مالصردرا  ، بنابراین
دیگرر در   چراکره  ؛ش بره نحرو ترأثیر نیسرت    تعالی است و ارتباط او با معلوالت و مخلوقات

بعد  یتی وجود ندارد. این عبارت اخیر نیز حاکی از بیان خود مالصدراست. ویثنوهستی 
 برا ظرافرت و صرراحت تمرام     ،گیردگوید اولین چیزی که از واجب نشأت میاز آنکه می

باینرت برین   اقتضرای م زیرا علیت  ؛دارد که این نشأت گرفتن به معنای علیت نیستبیان می
وجرود مطلرق وحردتی     و ایرن امرا کرالم مرا در وجرود مطلرق اسرت        ،دارد علت و معلرول 

لیسرت   ةئیلمنشة وهرذه ا »اعم از عددی، جنسری، و نروعی دارد:    ،هاسایر وحدت برخالف
صردرالمتألهین،  )«والمعلرول  ةعلبین  ةينتقتضی المبا ةعلیمن حیث کونها  ةعلیلا النّ ةلعلیا

 (.331. ص ،2، ج 1990

انرد و  وجرود منبسرط   ةیافتر دارد که ماهیات و ممکنات نیز تنرزل بار دیگر اظهار می یو
کره ذات واجرب بره اعتبرار      گونره  همران  ؛وجود منبسط با هر ممکرن خراص مرالزم اسرت    
امرا بره اعتبرار اسرم اهلل و مرتبرة واحردیت،        ،احدیت ذاتش از اوصاف و اعتبارات مبراست

وجرود مطلرق    ترتیب این بهکه خارج از ذاتش نیستند. مالزم با جمیع اسماء و صفاتی است 
مراتبش با مراهیتی   حسب بهاما  ؛به اعتبار حقیقت و اصل خود غیر از ماهیات و اعیان است

کنرد  دیگر این است که مالصدرا در ادامه تصریح مری  توجه قابلخاص مالزم است. نکتة 
 چراکره غیر از جعل و تأثیر است؛ ارتباط این ماهیات با وجود مطلق یا منبسط نیز ارتباطی 

بره   .معلول و مجعول در هر مرتبه از مراتب وجود مطلق همران نفرسپ وجرود مطلرق اسرت     
. ، ص2 ، ج1990 ،عبارت دیگر همان وجود خراص و متشرخص اوسرت )صردرالمتألهین    

332 .) 

 هگونر  اینتوان آورد میکه می و دلیلیتا اینجا سخن مالصدرا را با توجه به این شواهد 
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فیض منبسط است نه عقرل   ،گیرد: اولین چیزی که از واجب تعالی نشأت می کردخالصه 
نحرو جعرل و ترأثیر نیسرت. نیرز در مرتبرة بعرد        اول و ارتباط وجود منبسط و حق تعرالی بره  

بلکره   ،ارتباط وجود مطلق با تعینات و مرراتبش ارتبراطی از روی مباینرت و علیرت نیسرت     
 گوید:می مشاعرهمان وجود مطلق است. مالصدرا در  ارتباطی از نوع ظهور و تجلی

او نور و دیگر چیزها  .و دیگر موجودات مراتب او هستند ،او اصل و حقیقت»
« .او هستند یها یگر او بنیاد و نهاد جهان هستی و دیگران جلوه .پرتو رخشان

وهو  هو االول واالخر و الظاهر والباطن»و « اهویا هو یا من هو یا من الهو الّ»
 (68. ، ص1340)صدرالمتألهین، « 1بکل شیء علیم

وجرود بره    کرردیم کند: اینکه در آغاز بیران  مالصدرا خود چنین تصریح می سرانجام  
وگرنه وجود و گوهر هسرتی   ،نظر جلیل بوده است براساس شود،علت و معلول تقسیم می

ی از اوسرت و  ل پرتوه علت اصل و معلوتوان یافت کیک چیز بیشتر نیست و از اینجا می
 (.69و 68ص. ص، 1340صدرالمتألهین، ) گردد بازمیبه تطور در مبدأ  ،علیت و افاضه

کنرد کره اسراس علیرت بره      قانون علیت زمانی اشتمال مطلق و مقید را توجیه مری  اساساً
بحث علت و معلول به رابرط و   ۀو عصارمعلول یافت شود  ،تجلی علت و باتشأن برگردد 

 ،با توجه دقیرق در امکران فقرری    .(309 .ص ،6 ، ج1368  جوادی آملی،) برگرددمستقل 
 ،تسلسل در علل نیست؛ زیرا اگر ممکن عین ربط و احتیراج اسرت   نیازی به پذیرش امتناع

ترا   . ربرط نیازمنرد بره قریم اسرت و     شرود هرگز بدون حضور غنری و مسرتقل موجرود نمری    
 ،1382ق نیسرت )جروادی آملری،    هی  ربطی محقر  ،باشدوجود نداشته مستقل  که هنگامی

 (.133 .، ص2 بخش سوم از ج

امکان فقری همراه با اثبات واجب، حقیقی نبودن علل وسرطی و مجرازی برودن اسرناد     
سازد. آثار خاصه به مرتبة هر موجود نباید موهم اسناد آن آثار  را آشکار می ها آنامور به 

، ناشی از اعطای پیشرین  مراتب  بهزیرا آثار جزئی مختص  شود؛به همان مراتب و ماهیات 
بلکره آثرار    ؛وسایط باشد لحاظ بهبه واجب  ها آنواجب به آن مراتب نیست تا آنکه اسناد 

زیرا مراترب   ؛بدیع همواره به ذات واجب تعلق دارد یا گونه بههمچون آثار عامه،  ،خاصه

                                                           
 3سورۀ حدید، آیة  .1
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. ،  ص2بخرش سروم از ج    ،1382نه علل وسیطه )جروادی آملری،    اند ضیفهستی مجاری 
15 .) 

 و اسرناد بلکه فیوضات خاص مقطعی نیز کرار خداونرد اسرت     ،فیض عام تنها نهبنابراین 
أنّ اهلل »فرمایرد  است و اگرر مری  « جری المیزاب»این آثار به موجودات مخصوص از باب 

همو بین جنس  ،یعنی حق تعالی بین انسان و قلب او فاصله است ،«1یحول بین المرء و قلبه
او  چراکره  ؛او قررار دارد  تیو ماهت و بین ماده و صورت اشیاء و بین وجود و فصل ماهیا

(. بدین ترتیب مالصردرا  136. ص ،2بخش سوم از ج  ،1382)جوادی آملی،  است صمد
هرا را  علیرت  و هرا هرا، سرببیت  هرا، حلقره  رسد و تمامی واسطهبه وحدت شخصی هستی می

هرای  و برا گرام   جیتردر  بهاش را از فلسفه اوج ةوصول به این نقط . اوکندمحو می تیدرنها
وی را هرم از عرفران صررف و هرم از      ،و ایرن مشخصره   2کندعقالنی و برهانی حاصل می

 :کردتوان چنین خالصه و مراحل عقالنی را می ها گام. این سازد یمفکر اشعری متمایز 

سهمی  گام اول: گذر از اصالت ماهیت به اصالت وجود، که بر این اساس ماهیت هی 
. گام دوم: عبور از تباین وجودهرا بره تشرکیک در    شوداز هستی ندارد و مجعول واقع نمی

حقیقت وجود. در این مرحله داللت برهان وحدت حقیقی وجود در عین کرررت کشرف   
شرود. گرام سروم:    مراترب در نظرر گرفتره مری    عنوان حقیقرت واحرد ذو   بهو وجود  شودمی

و کرررت   شرود مرحله وجود و موجود واحد میوصول به وحدت شخصی وجود. در این 
، بخرش  1382جروادی آملری،   گرردد )  یبازمو اظالل آن حقیقت واحد  ها شعاعمشهود به 

 (.452. ، ص2 چهارم از ج

 گیرینتیجه

هری  علمری حتری علرم بره خرود        ،به تعبیر صریح مالصدرا ،نفس انسانی در آغاز حدوث

                                                           
 24 . سورۀ انفال، آیة1

ی طور بهگوید برخی سخن از وحدت شخصی وجود را مربوط ( می288اثیریه )ص مالصدرا خود در شرح هدایة .2

 نیو اعقالنی واجد است  ۀشناسم که فهم این مسأله را با شیواما من کسی از فقرا را می ؛دانند یمعقل ورای طور 

، بخش 1382جوادی آملی، براهین را در آثار خویش آورده است. مقصود مالصدرا از آن فقیر خود اوست )

 (.489. ، ص2چهارم از ج 
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نیازمنرد   ،اسرت کره بره تعبیرر صرریح خرود وی       ندارد و تنها از قوۀ علم به خود برخوردار
« غیرر مرن  »برا  « مرن »ای است که فعلیت یابد. مواجهة با خارج بره معنرای مواجهرة    زنهآتش

کره   شرود  سبب پدیدار یا ظاهر شدن یا فعلیت یرافتن نفرس مری   « غیر من»است. مواجهة با 
ردن مراترب  همان اولین مرتبة علم حضوری است. با تکامل علم نفس به خود و سپری کر 

به عقیردۀ   پرسد.بخش خویش میخیالی و وهمی و عقلی، نفس از هستی و از علت هستی
اسرت. زیررا   « مرن »مقدم بر علرم بره   « غیر من»باالترین مرتبة  عنوان بهمالصدرا علم به مبدأ 

عبارت است از وجود ما به همرراه اضرافة ایجرادی و فاعلیرت بررای مرا.        ،علم ما به مبدأ ما
زیرا ذات مبدأ، در ایجراد مقردم    ؛علم ما به مبدأ ما مقدم است بر علم ما به ذات مابنابراین 

ترر  سخن مالصدرا با تبدیل علیت ایجادی بره رابطرة تطروری و تشرأنی، لطیرف     است برما. 
نفرس   ،کره در آغراز   ،توان گفت خارج یا همان محسوسرات آن می براساسو  شده است

 ات واجب تعالی نیستند.چیزی جز تطور ،هاستمحتاج آن داًیشد

و حرکرت از آن بره    ،با سیر تدریجی مالصدرا از اصالت به وحدت تشرکیکی وجرود   
یرا وجرود    ،که عرین علرم اسرت   « من»هستی توان گفت سمت وحدت شخصی وجود، می

فهمد که منی که از آن آگاهم و از طریق غیر شد، می« ظاهر« »غیر من»که از طریق « من»
 چراکره  ؛نیرز از وجرودی غیرر مرن اسرت     « وجرودش »یرافتم  « ناختآگاهی و ش»من به آن 

وجودش به گفتة مالصدرا عین علمش است و کسی که به نفس خود علمی ندارد وجرود  
معلرول و   عنروان  بره « مرن »ندارد. پس دو مرتبة وجودی در مقابل یکدیگر وجود دارند که 

 وجودگیرنرده  یءشر تشکیک وجود،  براساسآن است که  بخش یهستعلت  عنوان به« او»
 شوند.وجوددهنده نامیده می شیءو 

« مرن »در این نگاه تشکیکی،  .«من غیر» ةمرتب  هموجود دارد و  «من» ةمرتب  همبنابراین  
گوید وجودی هستم می هم بازاما  ،تمام وجودش از غیر است و فقر وجودی دارد نکهیباا

، معنرای دیگرری   شودتر میو عمیق اما هرچه ادراک او از هستی بیشتر .که وابستة به غیرم
اش را عرین   بلکره هسرتی   ؛دهدفهمد و خود را در برابر او قرار نمیمی« غیر»از وابستگی به 
 بخرش  یهست عنوان به« غیر من»رود و تنها وجود داند. رابطة تقابل از میان میتعلق به او می

و به خودآگراهی رسرید و گمران    که در ابتدا از طریق ا« غیرمنی»ماند. بنابراین آن باقی می
« مرن »اکنون فهمیرد کره    ،شده است« من»حاصل است و قائم به « من»کرد که او برای می
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 است شناختهمی و از آغاز او را ابتدائاًشده به او قائم  تر قیدقحاصل و به عبارت « او»برای 
 .ست«او»همانا علم ما به « خود»ا به و علم م

واسطه درجة وجودی رسید که کل هستی و هستی خود را بی انسان به این که هنگامی 
« خرداآگاهی »او عین « خودآگاهی» شده،اینجاست که انسان نمایندۀ تام الهی از او بداند، 

و  ،ارت دیگر شناخت هستی و وجودت خود عین شرناخت اصرل هسرتی   یا به عب شود؛او می
. ص ،1392 أالهین،صردرالمت شرود ) شناخت اصل هستی همان شناخت خود محسوب مری 

سرردرگمی خرود    جهیدرنتفراموشی اصل هستی عین فراموشی خود او و  ،( و در مقابل16
 عنروان  بره  1«نسواهلل فانساهم انفسهم». از اینجا عمق استشهاد مالصدرا به آیة کریمة شود می

و من اعررض  » گریدو آیات « من عرف نفسه فقد عرف ربه» فیشرعکس نقیض حدیث 
اعمی. قال رب لرم حشررتنی اعمری و     ةمضنکا و نحشره یوم القیا ةمعیشله عن ذکری فان 

حدود زیادی  تا 2،«قد کنت بصیرا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسی
 .شودروشن می

  

                                                           
 19آیة  ،سورۀ حشر .1

 126 و 125 و 124 ، آیاتطه. سورۀ 2
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