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Abstract
This paper in the context of Mulla Sadra’s Philosophy studies this issue from
his point of view that what effects the theory of “Super-Incorporeality
Existence of the Soul” have on individual lifestyle. It is obvious that
individual lifestyle has very close relationship with the kind of person’s
thinking and attitude to the world. In other words, the type of attitude and
perspectivie taken by an individual, determines his/her life style. An atheist
has different worldview and lifestyle from a theist. According to Mulla Sadra,
individuals’ attitudes are different based on their existential expansion. What
is meant by the “super-incorporeality reality of the soul” is that human soul
which is an non-material existent in his evolutionary path after separation
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from his material body and becoming an absolute abstract existent can go
beyond of this level and reach to the super-abstract existential status and
separate even from his quiddity and become a pure being. In this level, human
soul becomes united with God which is the super abstract Being. By
analyzing Mulla Sadra's views and emphasizing on his substantial movement
principle, we inferred some of the effects of this super-abstract attitude to
human soul on individual lifestyle which are existential monism, nonmaterialistic attitude to the life, internal peace, change in worship way, and
happiness in light of existential expansion. This article, with a descriptive and
analytical method, seeks the influence of the super-abstract attitude toward
the human soul on individual life style.
Keywords: Mulla Sadra, Super-Incorporeality, Soul, Lifestyle.
Problem statement
This article examines the influence of Mulla Sadra's Super-Incorporeality
view towards the Soul on human lifestyle. It is clear that the individual’s
lifestyle is closely related to his or her thinking and attitude. A person who
has an atheistic attitude to the world will have a different style and the way of
life than a man who has a theistic view. For Mulla Sadra, people's attitudes
are different depending on their existence. He does not regard the human soul
as limited in its process of evolution, and believes that the self can determine
its essential order by self-improvement.
Utilizing descriptive-analytical method, this paper has addressed the impact
of super-abstract attitude to the soul on the individual life based on Mulla
Sadra's views.
Method
This research has been done with descriptive-analytical method.
Findings and results
1. The Doctrine of Super-Incorporeality View towards the Soul
According to Mulla Sadra’s "Substantial Motion" principle, the soul of the
human being is the result of substantial motion of the body. Human soul is
corporeal in creation but incorporeal in permanence. Human body, after being
created, in its process of evolution and motion path produces an immaterial
part in its existence which is called vegetative soul and becomes a vegetative
being. Then, it continues its substantial motion and its vegetative soul
converts to an animal soul and becomes an animal being. Then, this animal
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being continues its substantial motion and evolutionary process and become
a human being with an intellectual soul. But this evolutionary process dos not
cut in this point. The innovative point of Mulla Sadra’s Philosophy is that he
claims human soul after the death of body not only converts to a perfect
intellectual being like other intellects, but also it can continues its substantial
revolution and becomes a pure being without any quiddity even intellectual
quiddity. He claims that human being after separation from his body and
being an abstract existent can go above from this state and be abstracted from
its intellectual quiddity and becomes a super abstractive being which is pure
being like God’s being which is a pure and super abstractive being and does
not have any quiddity even intellectual quiddity. This is the doctrine of super
abstractive existence of the human soul (Mulla Sadra, 1419, 8/ p. 343; 1422,
pp. 310-311).
Mulla Sadra’s doctrine of human soul’s super-abstract existence is in contrast
with the Islamic peripatetic philosophers like Avicenna who believed just in
abstract existence of human soul. According to them, human’s soul
essentially is immaterial and abstract existent which comes into the body and
makes human being a combination of two material and immaterial parts. After
the death of body, the soul can continue his living in abstract and spiritual
way and becomes a perfect abstract being. But he never can go beyond his
human and intellectual being. His evolutionary process will stop in this point.
2. The Influence of Super-Incorporeality View on Lifestyle
Analyzing Mulla Sadra's views and emphasizing the substantial motion
principle, some of the effects and consequences of this attitude on personal
lifestyle are these:
1-2. Existential Monotheism
According to Islamic philosophers including Mulla Sadra, The existence of
God is pure and perfect being. His existence is free to be includeded in a
category and therefore is beyound dichotomy of material and nonmeterila
being. Not only it is an immaterial being and abstracted from material, but
also is super abstract being which means abstracted from any kind of quiddity
even intellectual. Therefore, in order to reach this super abstract existent
(God), there is no way but becoming a super abstracted existent. As a result,
the truth of monism converts from worshiping the unique God to becoming
unified with God. It means that a true theist is not who worships unique Good
but he is the man starts existential worship and goes beyond of human level
in his evolutionary process and not only becomes a perfect intellect existent
but also goes beyond of that and becomes a super abstract being and unified
with God. This ultimate perfection is obtained by purification and polishing
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the substance of the soul with substantial motion. To achieve this end, there
is no way other than moving from the rank of animals and humans to the level
of abstract and super intellect being. This ultimate end is called annihilation
in God.
2-2. Non-Material View to the world
In the Mulla Sadra’s paradigm, since the evolutionary motion of the soul has
no limit and the way to transcendent God begins with human self-knowledge
and his substantial motion, then, the secular view point will no longer have a
place in this system. All existents in the world are the expansion of the
Absolute Existence (God). This process of creation in Islamic theosophy is
called the arc of descent. There is another arc in accordance to this descent
arc which is called the arc of ascent. In the arc of asent, all existents in the
world come back to their origin which is God by their substantial motion.
Therefore, there is no eternal material substance in the Being. All existents
including human beings will come back to their origin. Then, the essence of
man in this attitude is not fixed, but it is becoming every moment by the
substantial motion, taking an existence after another existence, to reach an
existence which has no boundary. This is a spiritual and substantial journey.
This kind of metaphysical viewpoint to the Being changes human worldview
from a purely materialistic one to a non-materialistic attitude.
3-2. Inner Peace
The soul in its evolutionary path reaches from the level of the potential
intellect to the actual intellect and, above that, reaches the acquired intellect.
In each step, the human soul gets more awareness and the more it becomes
aware, the more it recognizes and knows the Transcendent Being. The amount
of knowing God is as much as knowing self and moving on in one’s own self
and being. In conclusion, one whose thought is based on the super
abstractness of the human soul and who believes in self-improvement as a
way to reach the Absolute Existence, finds God’s existence in her/himself,
even in the lowest level of her/his existence. Therefore, s/he enhances her/his
inner peace by her/his substantial motion.
4-2. Change in the way of worship
In Mulla Sadra's view, the polytheists are identical in their conception of God
with the theists, and both sides believe in a perfect being, the creator and
governor of skies and earth, but the polytheists have failed to recognize and
acknowledge the truth of God, and considered stone idles as their gods. The
difference between the true mystic and the holy traveler towards Allah with
ordinary people and idolaters is that the mystic reaches God through his
existential evolution and expansion in existence, but they reach to the concept
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of God through imagination and affirmation. They are always at risk of the
possibility of error in their imagining and acknowledging God’s truth. They
have not realized that true theism is existential worship, not subjective
worship nor practical worship, and that this kind of worship is possible
through the expansion of human existence and the attainment of ultimate
great perfection.
5-2. Happiness in the Light of Expanded Existence
On the basis of substantial motion principle, Mulla Sadra regards human
happiness as attaining to the highest perfection for human beings. The more
the human soul moves from defection to perfection in the course of its
evolution, the more its happiness increases. Since the human soul has no limit
in its evolutionary process, by analyzing Sadra's happiness theory and
combining with the super-abstract-existence doctrine of the soul, it can be
concluded that the real human happiness is to reach the state of super abstract
and becoming unified with Transcendent Being.
It was observed that the view of soul’s super incorporeality existence can have
a profound effect on one's lifestyle and his spiritual perfection. According to
this theory, there is no limit for the evolutionary process of the human soul,
and man can even rise above the status of being abstract and attain unity with
Divine Existence. God does not have an essence and quiddity in Mulla Sadra's
philosophy and is a mere existence. Man will also be attached to him in his
path of perfection; as a result, he must become one of God's cognation, that
is, mere existence without any essence. This attitude has important effects on
one's inner peace, the meaning of life, the definition of happiness and the
determination of human life’s ultimate goal.
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چکیده
این مقاله در زمینۀ فلسفۀۀ مالصدرا به بررسی این پرسش از دیدگاه وی میپردازد که نظریۀ فوق تجردی
نۀس چه تأثیری بر زندگی فردی دارد؟ روشن است که سبک زندگی هر فردی رابطۀ تنگاتنگی با نوع تۀکر
و نگرش وی دارد .فردی که نگرش ملحدانه به زندگی دارد با فردی که دارای نگرش موحدانه است ،سبک و
شفیو زندگی مختلۀی خواهند داشفت .از نظر مالصفدرا نگرش افراد بسته به سعۀ وجودی آنها متۀاوت
است .منظور از نگرش فوق تجردی به نۀس آن است که نۀس ناطقۀ انسان که انسانیت انسان به آن است،
در سففیر تکاملی خود از مرتبۀ تجرد و حتی اتصففاب به عقف فعاب و عقوب مجرد دیگر نی فراتر رفته و به
مرتبۀ فوق تجرد میرسفد و با اصفف خویش که همان ذات باریتعالی است ،متحد میگردد؛ ذاتی که فوق
تجرد و فارغ از هر ماهیتی است .با تحلیف نظرات مالصدرا و با تأکید بیشتر بر اصف حرکت جوهری ،برخی
از نتایج و تأثیرات نگرش فوق تجردی به نۀس بر شفیو زندگی انسفان احصفا شد که عبارتند از :توحید
محوری ،عدم نگاه مادی صففر  ،آرامش درونی ،تغییر در نحو عبودیت و تعریف سففعادت در پرتو سففعۀ
وجودی .این مقاله با روش توصیۀی -تحلیلی به بیان تأثیر نگرش و تۀکر فوق تجردی نۀس بر زندگی فردی
با تکیه بر آرای مالصدرا پرداخته است.
کلمات کلیدی :وجود فوق تجردی ،نۀس ،سبک زندگی ،حرکت جوهری ،مالصدرا.
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تاریخ پذیرش8991/88/81 :
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بیان مسأله

سبک زندگی هر فردی از نوع نگرش و تفکر و باورها و سنتها و پیشفرضها و رفتارهای
فردی و اجتماعی وی نشأأت میگیرد .انسأان تنها موجودی است که دارای تفکر است و
دربارۀ هستی و چیستی خود و دیگر موجودات سؤال میکند .انسان تنها موجودی که از
دید قرآن برازندۀ خلیفۀ اللهی اسأأت و خداوند همه چیز را برای او مسأأ ّر کرده اسأأت
(ابراهیم99-92/؛ نحل 82/و81؛ حج 91 -90/و 06؛ لقمان29/؛ جاثیه .)89-82/انسان در
میأان موجودات از جأایگأاه ویژهای برخوردار اسأأأت و میتوانأد مرتبۀ ماهوی خود را با
خودسأازی ارتقا ب شأد .براسأا اصأل حرکت جوهری مالصدرا  ،نفس ناطقه انسان از
پایینترین مرتبۀ ماهوی (هیوال) تا باالترین مرتبۀ آن (تجرد اتم) در حال اسأأأتکمال و
شدن است و در سایۀ خودشناسی ،خودسازی کرده و پس از آن به اندازه سعۀ وجودیش
به خداشأناسأی میرسأد .در پارادایم هستیشناسی مالصدرا ،وجود منبسط است؛ تجلی
میکند و موجودات به فیض مقد بر اسأا قاعدۀ األشرف فاألشرف ،از باالترین مرتبه
تا پایینترین مرتبه (هیوال و عناصأر بسیط) موجود میگردند 8.در این بستر هستی ،تنها
یک وجود حقیقی است و بقیۀ موجودات ظلّ وجود و مراتب همان وجود بسیط و منبسط
هستند .در این پارادایم 2عالوه بر قو نزولی خلقت ،قو صعودی هم هست که در این
مرحله نفس انسأأانی میتواند مرتبۀ وجودی خود را بر اسأأا حرکت جوهری هر لح ه
تغییر دهد و به مرتبۀ تجرد اتمّ برسأأأد .به قول ع ار نیشأأأابوری «مانند سأأأایهای که با
نزدیک شأدن به خورشأید از بین میرود و ماهیت سایه بودنش را از دست میدهد و در
آخر در وجود خورشأید گم میشأود و لبا خورشأید را به خود گرفته و خود خورشید
میگردد( »9ع ار نیشابوری ، 2081 ،ص  .)209در این مرحله دیگر سایهای ن واهد بود
و هر چه هسأأت ،خورشأأید اسأأت .انسأأان هم با طی مراحل سأألوک و لبس بعد از لبس
(وجود بعد از وجود) به وجودی میرسأد که دیگر هی شأأا به ای از عدم در آن نیست و
انسان کامل ،همان وجودکامل و وجود م لق میگردد .بدیهی است که در چنین پارادایم
فکری ،انسان که از تفکرش برای خودش دنیا میسازد ،رفتار و گفتار و بهطور کلی تمامی
ابعاد زندگیاش متأثر از آن خواهد شأد و دارای سأبک زندگی متفاوت خواهد بود .وجود
انسأانهایی در جهان که دارای سأبکهای زندگی متفاوتی هسأتند ،کامالا مشهود است.
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سوال اصلی این تحقیق آن است که تأثیرات و نتایج مترتب بر چنین تفکر فلسفی در بعد
فردی کدامند؟ این تحقیق در تالش اسأت با روش توصیفی -تحلیلی تأثیر نگرش «فوق
تجردی به نفس» را در سأبک زندگی انسان بر اسا آرا مالصدرا مورد بررسی و مداقه
قرار دهد.
پیشینة پژوهش

مقاالتی در موضوع وجود فوق تجردی نفس نوشته شده است که در آنها بیشتر تأکید بر
تبیین دیدگاه فوق تجردی نفس از من ر دیگر حکمای اسأأأالمی بوده اسأأأت؛ از جمله
مقالهای با عنوان «ن ریۀ فوق تجرد عقالنی نفس در حکمت سأأینوی» به تحقیق عیناله
خادمی و رضأأأی زاده« ،مقام فوق تجرد عقلی نفس از دیدگاه مالصأأأدرا ،امام خمینی و
حسأأأن زادۀ آملی» به تحقیق احمد عابدی و همکاران« ،م العه ت بیقی -تحلیلی بین
آرای مالصدرا و مالهادی سبزواری در مورد مقام فوق تجردی انسان» به تحقیق علیارشد
ریاحی و جعفری« ،تجرد و فوق تجرد نفس از من ر امام خمینی و مالصأأدرا» به تحقیق
ع یه زندیه انجام شده است که در همۀ این مقاالت ،مسألۀ اصلی تبیین و ت بیق مفهوم
فوق تجردی نفس اسأت و در آنها به آثار و نتایج برآمده از مسأأله پرداخته نشده است.
برجسأأتگی مقالۀ حاضأأر نسأأبت به تحقیقات مشأأابه آن ،اسأأتنبا و تحلیل آثار و نتایج
برآمده از ن ریه فوق تجردی نفس بر سبک زندگی فردی است.
 .1مفهوم شناسی

 .1-1سبک زندگی
سبک زندگی 1در فرهنگ آکسفورد ،به معنای روش انجام چیزی ،به خصوص ،زمانی که
ویژگی یک هنرمند یا دوره هنری است ،به کار رفته است ) .(Oxford, 1989از ن ر آسا
برگر سبک زندگی مُد یا حالت زندگی فرد است (رسولی ،2001 ،ص  .)61سوبل «سبک
زندگی را هر شأیوۀ متمایز ،اما قابل تشأ ی زیسأتن» تعریف کرده اسأت (چاوشیان و
اباذری ،2009 ،ص  .)21هر یک از متفکران ،سبک زندگی را با توجه به مبانی و ت ص
خود تعریف کردهاند؛ برای مثال ،آدلر با نگاهی روانشناسانه میگوید :مفهوم سبک زندگی
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تجسم کامل کلیت و ش صیت بیهمتا و فردی زندگی است که با احسا همنوع جویی
در کار ،عشأأأق و گرایش به همنوع تجلی میکند (آدلر ،8992 ،ص  .)829گیدنز با نگاه
جأامعأه شأأأناسأأأانه معتقد اسأأأت که سأأأبک زندگی مجموعهای کم و بیش جامع از
عملکردهاسأأأت که فرد آنها را به کار میگیرد؛ مجموعهای منسأأأجم از همه رفتارها و
فعالیتهای فردی معین در جریان زندگی روزمره است (گیدنز ،2001 ،ص  .)16مهدوی
کنی ،سبک زندگی را یک مجموعهای از رفتارهای درونی و بیرونی ،وضعهای اجتماعی و
داراییهأا که فرد یا گروه بر مبنای پارهای از تمایالت و ترجیحها و در تعامل با شأأأرایط
مأحأی ی خود انت أأا میکنأأد ،میدانأأد (مهأأدوی کنی ،2001 ،ص .)290-899
مصأأأبأا یزدی ،آن را رفتأارهای خاصأأأی میداند که هر فرد برای زندگی خود انت ا
میکند(6مصبا یزدی ،2009 ،ص .)81-6
 .1-2مرتبۀ فوق تجردی نۀس
تجرد در لغت به معنای «برهنه کردن» و «عاری شدن» و «خالی» است (تهانوی،8990 ،
ج  ،8ص  .)912موجود مجرد بر دو قسأم مجرد مثالی و مجرد عقلی است .مجرد مثالی
اوصأأأاف مأاده را دارد و موجود مجرد عقلی هی یأک از احکام ماده را ندارد ،مثل عقل
(فیاضی ،2088 ،ص  .)816در حکمت متعالیه ،تجرد نفس ،سه مرتبه دارد :تجرد مثالی،
تام عقلی و تجرد اتم یا فوق تجرد .تجرد اتم یا فوق تجرد مرتبۀ فوق مقوله اسأأت ،یعنی
نفس در مسأأأیر تکامل و تعالی خود که برایش هی حدّ یقفی نیسأأأت ،عالوه بر نیل به
مرتبۀ تجرد تام که تجرد از ماده اسأأت ،پا فراتر نهاده و به مرتبۀ تجرد اتم یعنی تجرد از
ماهیت هم نا ل میشأأود (حسأأن زادۀ آملی ،2082 ،ص  .)281به بیان دیگر ،فوق تجرد
مرتبهای اسأت که در آن انسأان به مرحلهای از تکامل میرسد که از تجرد عقالنی باالتر
رفته و به مرحله تجرد اتمّ رسیده و دیگر ماهیت انسانی و نفس ناطقه عقلی را رها کرده
و فارغ از هر ماهیتی میشود و همچون خداوند میشود که هی ماهیتی ندارد و حتی در
مقام ذات هی اسأم و رسأمی ندارد .در این مرتبه او فقط وجود صأرف اسأت (مالصدرا،
 ،2001ص 886؛ جوادی آملی ،8990 ،ص 991؛ حسأأن زادۀ آملی ،2080 ،ص -992
186؛ مصأبا یزدی ،2086 ،ص  .)91بر اسأأا مبانی مالصأأدرا نفس انسأأان در مرحلۀ

تأثیر نگرش «فوق تجردی به نفس» بر سبک ...

201

ابتدایی جسأمانی اسأت و با حرکت جوهری خود به مرحله تجرد رسیده و درآن مرحله،
ظهور و حضأور مییابد (مالصدرا ،8991 ،ج  ،9ص  .)902از دیدگاه وی ،هدف از خلقت
جهان ،انسأان بوده و هدف از خلقت انسأان ،رسأیدن به درجۀ عقل مستفاد است ،یعنی
مشأاهدۀ عقلیّات و اتّصال به مأل اَعلی (همو ،8911 ،ص  .)628مالصدرا بر این باور است
که مقام تجرد عقلی نفس که همان اتحاد با عقل فعال اسأأأت ،مرتبهای از مراتب سأأأیر
تکاملی انسان است و هر چند مقام رفیعی به شمار میآید ،ولی بر اسا حرکت جوهری،
جوهر نفس انسانی وقوف ندارد و چنان شدت وجودی پیدا می کند که از مرتبۀ عقل نیز
میگذرد و به مقام قا َ قَوسأأین که همان مقام «واحدیت» اسأأت و س أ س به مقام «أو
أدنی» که «اَحدیت» است ،میرسد (آشتیانی ،2009 ،ص )191؛ به عبارتی ،نفس انسانی
وقتی در سیر استکمالی خویش به کمال رسید ،دیگر ماهیت انسان بودن را از دست داده
و حقیقت الهی پیدا میکند.
در این دیدگاه ،انسان کامل ،خدا میشود ،ولی نه خدایی که ر ّ است ،بلکه هویت الوهی
پیدا میکند و از طبیعت انسأأانی خارج میشأأود .این مفهوم با اصأأ الحات م تلف در
ادبیات و عرفان کاربرد داشأأته اسأأت .در اص أ الحات ادبی ،سأأیمرغ 0نماد همین مفهوم
است .کلمۀ «أنا الحق» منصور حلّاج در عرفان اسالمی (حالج ،2000 ،ص  1)69و مفهوم
تجرد اتم یا مقام فوق تجردی نفس در فلسأفۀ اسالمی چنین معنایی را حکایت میکنند
(مالصدرا ،8991 ،ج  ،1ص .)911-919
ابن عربی در فقرهای از فتوحات ،حق تعالی را نور و عالم را سایه معرفی میکند که هنگام
تجلی نور ،سایه فانی میشود (ابن عربی ،بیتا ،ج  ،2ص  .)100از ن ر ابنعربی ،فنا امری
نسأبی اسأت .فنا ،نیست شدن از مرتبۀ ناق و بقا در مرتبۀ کامل است .چیزی که فانی
میشأود ییر حق اسأت و آنچه باقی میماند تجلی حق است (شجاری ،2080 ،ص .)82
عالمه حسأأن زادۀ آملی ،در تعلیقات خویش بر رسأأالۀ آیاز و انجام خواجه طوسأأی ذیل
حدیث «اعلم ان درجات الجنة على عدد آيات القرآن فاذا كان يوم القيمة ،يقال لقارى القرآن
اقرأ و ارق» میگوید :هر کس آ حیات معارف و حقا ق الهیه را بنوشأد سعۀ وجودى او
بیشأتر و حیات او قوى تر مى گردد؛ زیرا آیات قرآن که درجات بهشأت است ،کلمات اللّه
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اسأأت و کلمات اللّه را نفاد نیسأأت (حسأأن زادۀ آملی ،2080 ،ص 96؛ همو ،2009 ،ص
 .)168بنابراین ،مقامات نفس بر اسأأا حرکت جوهری از مقام طبیعت آیاز میشأأود و
سأأأ س به مقام تجرّد برزخی و تجرّد عقلی راه مییابد ،اما بعد از آن ،نفس را مقام فوق
تجرّد و فوق کمال اسأت که این مرتبه از تجرّد را تجرد أتمّ نیز گویند (حسنزادۀ آملی،
 ،2002ص 280؛ همو8998 ،و ،2008ج  ،6ص .)811
 .2نگرش فلسفی «فوق تجردی نفس»

از ن ر مالصأأدرا نفس ناطقه انسأأانى در سأأیر تکاملی و حرکت جوهری خود میتواند از
مرتبۀ تجرد هم باالتر رفته و به مقام فوق تجرد برسأأأد ،یعنى عالوه بر اینکه او را تجرد
برزخى در مقام مثال مقید ،و تجرد عقالنى در مقام ادراک معانى م لقه و حقایق مرسله
اسأت ،مقام فوق تجرد نیز هسأت که براى او حد یقف نیسأت .مشا یان فقط تجرد نفس
نأاطقه از ماده را قا ل بودند و تجرد از ماهیت را فقط در واجب تعالى بیان کرده اند 1،اما
در حکمأت متعالیه ،مقام فوق تجردی نفس ،یعنى تجرد نفسِ ناطقۀ انسأأأانی از ماهیت
مجردی خویش نیز وجود دارد .از ن ر مالصدرا از آنجا که هر نوع ماهیتی حکایت از حدّ،
تعیّن و حصر وجودى چیزى مىکند و از آنجا که حقیقت نفس ناطقۀ انسان وجود بسیط
است که دا م در حال سیالن و استکمال وجودی است و برای حرکت او حد یقفی وجود
ندارد .بنابراین ،نفس ناطقۀ انسأانی در مسیر استکمالی خود ،باید عارى از ماهیت مجرده
خود گردد و به مرتبۀ فوق تجرد که وجود بحت بسیط منبسط است ،برسد .بر این اسا ،
نفس ،فوق مقوله و مقوالت چهاردهگانه (انواع جوهر و عرض) است؛ موجود مجرد از مقولۀ
وجود اسأت و وجود نه جوهر است و نه عرض؛ نه جنس دارد نه فصل (مالصدرا،8991 ،
ج ، 1ص 919؛ همو ،2008 ،ص  .)988-980مالصأدرا در اثر گرانقدر خود ،اسفار اربعه،
در مباحث نفسشأناسأی ،برای مقام نفس انسانی حدّ یقفی قا ل نیست« :فلکلّ من تلک
الجواهر مقام معلوم بخالف النفس االنسانية و لهذا حکمنا بتطوّرها فی االطوار ( »9...همان،
ص  .)911نفس بأهطور مأداوم اعتالی وجودی یأافته و به «مقام وحدت حقّه ظلیّه» و
خلیفأۀ اللهی نأایأل میگردد (همان ،ص  .)919-911در جای دیگری از اسأأأفار اربعه
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میگوید« :چون خلیفه باید بر صأفات مست لف عنه خویش باشد و کلمات وجودی عالم
نیز از شأأاخههای وجودی او گردند ،در نتیجه او باید مشأأتمل بر جمیع حقایق اسأأما ی،
ذاتی و افعالی گردد»؛ «ان النفس االنسااانية من شااهنها ان تدرج جميع الحقايق و تتّحد بها
( »...همان ،ص .)999
مقام فوق تجرّد ،در واقع رفیعترین مرتبه از مراتب کماالت نفس انسانی و همچنین عروج
و ارتقا بیش از پیش انسأان در سیر صعودی وجودی خود ،در مراتب قر به شدیدترین
وجود (یعنی حقّ تعالی) اسأأأت و نفس در مرتبۀ فوق تجرّد ،مقام معلومی ندارد (همان،
ص  .)911-919زیرا از ماهیت و هویّت خود و نیز از انانیّت متعیّن و مفروضأأأش رهایی
مییابد و به وجودی صأرف تبدیل گشته ک ه در ذات حقّ اضمحالل یافته و به فوق مقام
خالفت راه مییابد؛ تا بدانجا که حتی نتوان اشأارۀ عقلی به آن کرد .وی در فصأأل سوم
با هفتم اسفار میگوید:
« ان النفس االنسانية ليس لها مقام معلوم فى الهوية و ال لها درجة معينة
فى الوجود كسااا ر الموجودات الطعيعية و النفسااية و العقلية التى كل ل
مقاام معلوم بل النفس االنساااانية ذات مقامات و درجات متفاوتة و لها
نشااات اابقة و الحقة و لها فى كل مقام و عالم وور اررى»(همان،
ص .)624
در جای دیگر میگوید :چون خداوند انسأأأان را بر مثال خود در ذات و صأأأفات و افعال
آفریده اسأت 80.پس انسان نیز با علم و عمل خویش میتواند مترقی به مرتبۀ فوق تجرّد
گردد که مسأتلزم تجرّد نفس از ماهیت اسأت؛ چه ماهیت حکایت از حد و قصور شی و
ضأأأعف و نق آن دارد و حال اینکه نفس را حد یقف نیسأأأت؛ لذا حدّ من قى براى او
نیسأأت ،هرچند او را نسأأبت به مافوقش حد به معنى نفاد اسأأت .وی در کتا مفاتیح
الغیب ،نهایت سألوک عارفانه را فانی شأدن در حق تعالی میداند (مالصدرا ،8911 ،ص
.)096
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مال هادی سأبزواری در اسأرار الحکم با اسأتناد به ن رات شأأیخ اشراق و مالصدرا ،نفس
انسان را با توجه به آیات قرآنی ،فوق تجرد و بدون ماهیت میداند:
«نفس نطقي قدااااي آدمى از ماهيّت مجرّد ااااات ،ج جاى از مادّ
جنانك اعقت گرفت اند ما را از معروفين حکما ،حکيمين متهلّهين ،شيخ
مقتول شهاب الدّين اهروردى و حکيم محقّق ودرالدين شيرازى؛ بيان
اين مطلب آن اات ك نفس نطقي قداي انسيّ  ،وجودی بسيط اات و
بس و نور بساايط اااات دون انوار قاهر و «نور االنوار»؛ ولى شااوب
«ماهيّت» و «ظلمت» در هيچ يک نيساات...؛ نفس قداااي اِنساايّ ،
وجودش حدّ وقوف ندارد ،جنانك جعر يل علي السااّالم ب حضاارت
رتمى عرض كرد در معراج كا «لو دنوتُ انملااة الحترقاتُ» 11و او
وااحب مقام «لى مع اللّ وقت ال يساعنى في ملک مقرّب» 12ااات و
نفس مقدّا اة رتمى ،جون ماهيّت ندارد ،واااحب مقام «أَوْ أَدْنی» 13و
وجود منعسط اات( »...اعزواری ،بیتا ،ص .)362
با تحلیل آثار و مبانی مالصأأدرا به این نتیجه میتوان رسأأید که نفس انسأأان در قو
صأعود ،بر اسا حرکت جوهری خودسازی کرده و جوهری قدسی میشود .و چون حد
توقف ندارد ،پس در سأیر اسأتکمالی خویش به موجودی باید متصل شود که حد توقف
نداشأته باشأد .در صأورت اتصأال به عقل فعال و ایستادن در آن مرتبه ،حد توقف برای
نفس ناطقه حاصل میشود؛ زیرا مجردات ثابتاند و هر کدام مقام معلومی دارند؛ در حالی
که این خلف است و ادعای مالصدرا بر آن است که نفس انسانی حد توقف ندارد؛ لذا باید
به موجودی متصل شود که دارای چنین صفتی باشد و این موجود همان ذات باری تعالی
اسأأت که الیتناهی بما الیتناهی اسأأت (مالصأأدرا ،2082 ،ص  .)90واجب تعالی ماهیت
ندارد و وجود صأرف اسأت .آن چیزی هم که به آن متصأل میشود باید از سنخ خودش
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باشأد .لذا نفس انسأانی در سیر استکمالی خویش از سنخ واجب تعالی گردیده و خود او
میشود.
به عالوه خلقت از نگاه مالصدرا بر اسا فیض مقد است که به ترتیب برترین موجود
بعد از برترین (األشرف فاألشرف) ایجاد شده است .در عالم وجود یک وجود موجود است
و بقیۀ موجودات از مراتب تجلّی آن وجود انتزاع میشوند و آن وجود در هر مرتبه تجلی
میکند و خود را در آن مرتبه مییابد .مجعول در هر مرتبهای همان وجودی اسأأأت که
مرتبهای از مراتب وجود م لق اسأت و از او ماهیت م صأوص انتزاع میشأود (مالصدرا،
81
 ،8991ج  ،2ص  .)992نفس ناطقه انسأأان در سأأیر جوهری خود وجود بعد از وجود
گردیده و با اتصأأأال به عقل فعال ،از خود عقل فعال هم باالتر رفته و به مقام فوق تجرد
نا ل شأأده و متصأأل به ذات باریتعالی میشأأود و دیگر ماهیت خود را از دسأأت داده و
ماهیت الهی پیدا میکند.
 .3تأثیر اندیشة فوق تجردی انسان بر سبک زندگی

پس از بررسی اینکه انسان با حرکت جوهری خویش به مقام تجرد اتم میرسد و ماهیت
انسانی را از دست میدهد ،حال به این سؤال باید پاسخ داد که تسلّط چنین نگرشی چه
تأثیراتی در سأأبک زندگی فردی ایجاد میکند؟ در اینجا به برخی از نتایج و آثار اشأأاره
میشود.
 .3-1عدم تۀکر مادیگرایانۀ صِر
همانطوری که ذکر گردید سأأبک زندگی هر فردی راب ۀ تنگاتنگی با عقاید و تفکرات و
نوع نگرش وی دارد .کسأأی که تفکر ملحدانه داشأأته باشأأد طبیعتاا سأأبک زندگی وی با
کسأأی که تفکر موحدانه دارد تفاوت خواهد داشأأت .یکی از علل گرایش به مادیگری از
نگاه اسأتاد م هری که از پیروان مکتب صأدرایی است ،تعلیمات یلط دینی است که در
دین مسأیحی نسأبت به اسالم بیشتر بوده است .او میگوید کلیسا به خدا تصویر انسانی
داد و خدا را در قالب بشأأری به افراد معرفی کرد .بنابراین با رشأأد علم این ناسأأازگاری
آشأأکار گردید و منجر به انکار خدا و گرایش بیشأأتر به طبیعت و ماده گردید (م هری،
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 ،2002ص  .)60به عقیدۀ ایشان ،دلیل اینکه برخی از فیلسوفان یر دست به انکار خدا
زدهاند ،این اسأأت که با دید اصأأالت ماهیتی به موضأأوع نگریسأأتهاند و علیت را در آن
سأیستم بررسی کردهاند؛ ولی اگر آنها اصالت وجودی نگاه میکردند و معلول را مستقل
نمیپنداشأأتند ،هرگز دچار چنین مشأأکلی نمیشأأدند (همان ،ص  .)19-12در پارادایم
صدرایی که نفس حد یقف ندارد و وجود باریتعالی در معرفت انسان از خودش و حرکت
جوهریش معنا پیدا میکند ،دنیاپرسأأتی جایگاهی ن واهد داشأأت .هرچه هسأأت ،وجود
م لق است که انبسا پیدا کرده و ماده هم در این سیر استکمالی نفس ،وسیله است نه
مقصأد و مقصود؛ لذا فردی که چنین نگرشی دارد در ن ام و نگرشش مادیگرایی صرف
جایی ن واهد داشت.
در مورد فیلسأأوفی که تفکرش مبتنی بر این اسأأت که انسأأان ثابت نیسأأت و ذاتش
(نفس) بر اثر حرکت جوهری هر لح ه در حال شدن است و وجودی بعد از وجودی دیگر
را به خود میگیرد تا برسد به وجودی که حد یقف ندارد و «هو األول و اآلخر و ال اهر و
الباطن» 86است و برای رسیدن به سعادت باید آن را در خود بجوید ،طبیعتاا نگرش مادی
گرایانۀ صأرف را ن واهد داشأت؛ چون سعادت را تنها در خودش مییابد و تمام چیزهای
دیگر برایش در بسأتر سأعۀ وجودی خودش معنا پیدا خواهد کرد و راه ،مقصد و مقصود
80
همه خودش است.
 .3-2سعادت در پرتو سعۀ وجودی
مالصدرا بر اسا مبنای حرکت جوهری خویش ،سعادت انسان را نیل به کماالت باالتر
رو به تکامل و تزاید میداند به طوری که هر چه انسأأان در حرکت جوهری سعۀ وجودی
بیشتری کسب کند ،سعادتش افزون تر شود؛ لذا نهایت سعادت انسان در تجرد محض او
(اتمّ) و رسأأأیدن به عقل بالفعل و ادراک معشأأوق حقیقی و کمال م لق واجبی اسأأأت
(اترک ،2086 ،ص  .)21هرچه نفس انسان در سیر تکاملی خود از نق به کمال حرکت
میکند از وجود مشوّ به عدم در او کمتر شده و سعادت در آن بیشتر میشود:
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«اعلم ان الوجود هو الخير و السااعاد و الشااعور بالوجود ايضااا رير و
اعاد ان يکون الوجودات متفاضلة متفاوتة بالکمال والنقص فکلما كان
الوجود اتم كان رلووا عن العدم اكرر و ااعاد فيها وافر» (مالودرا،
 ،1991ج  ،9ص )121

17

مسألم است که مشاهدۀ ذوات نوری در صورتی ممکن است که سعۀ وجودی مشاهدهگر
باالتر باشأأد وگرنه مشأأاهده ،ناق خواهد بود .هرچند مالصأأدرا سأأعادت حقیقی را در
مشاهدۀ ذوات نوری و تشبه به باری می داند ،ولی از آنجا که نفس انسانی حد یقف ندارد
و هر لح ه در حال تکامل و نو شأدن است ،میتوان با تحلیل ن ریه صدرا و در کنار هم
قرار دادن فوق تجردی نفس و مفهوم سعادت از نگاه وی ،به این نتیجه رسید که سعادت
حقیقی انسأان در رسأیدن به باری تعالی و او شدن است .پس یکی از نتایج نگرش فوق
تجردی به نفس ،همین تفاوت در نوع نگاه به سأأعادت حقیقی اسأأت .کسأأی که چنین
نگرشی داشته باشد سعادت حقیقی را در ییر خود جستجو نمیکند .زیرا تنها راه رسیدن
به سعادت حقیقی از مسیر خودشناسی و خود سازی میگذرد.
 .3-3آرامش درونی
خداوند در قرآن میفرماید« :انَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللّ ُ ثُمَّ ااااْتَقامُوا فَال رَوْفع عَلَيْهْمْ وَ ال هُمْ
يَحْزَنُونَ» (احقاف .)89 ،کسأانی که چنین تفکری داشته باشند و تکیه آنها بر خدا باشد
آرامش درونی دارنأد و ترسأأأی بر آنها نیسأأأت .با دقت در آیۀ فوق ،میتوان به چنین
تحلیلی رسأید که خدا مایۀ آرامش کسأی است که خداشنا باشد .در فلسفه مالصدرا،
خداشأناسأی در سأایۀ خودشناسی ممکن است .او معتقد است که نفس انسان جسمانية
الحدوث است و روحانية العقاء است .نفس جوهری است متحرک که حرکت آن استکمالی
اسأت تا به استقالل کامل برسد (مالصدرا ،8991 ،ج  ،1ص  .)910مالصدرا در خصوص
کمأال نفس ناطقه معتقد اسأأأت که کمال م ت به نفس ناطقه ،اتحاد آن با عقل کل
اسأأت؛ بدین طریق صأأور علمیۀ کلیۀ موجودات و ن ام اتمّ و خیر صأأادر از مبدأ عالم که
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سأاری در عقول و نفو و طبایع اجرام فلکی و عنصری تا آخرین مراتب وجودات است،
همگی در ذات او نقش بندد و ذات او در نتیجۀ اتحاد با عقل فعال و ارتسأأام صأأور کلیه
موجودات در وی ،خود عالمی و جهانی علمی گردد (مالصدرا ،8911 ،ص  .)960او اظهار
میدارد :ما در این عالم مادی و سرای جسمانی به علت وابستگی به بدن و حوا بدنیّ و
تعلق خاطر به امیال و مقاصأأد دنیوی ،تمایلی به آن کمال عالی جاودانی از خود نشأأان
نمیدهیم ،مگر آن کس از ما که دست آویز شهوت و تمایالت را از نفس خویش دور کند
و قلّادۀ خشأأم و یضأأب از گردن خود بیرون آورد و پردۀ یبار تقلید از چشأأم بزداید و
وساو نفسانی را از خویشتن به دور افکند و هنگام شبهات و جلوهگری حقایق دریچهای
از عالم ملکوت اعلی بر قلب او بازگردد و به م العۀ اسأأرار نهانی عالم ییب ب ردازد ،تا در
این هنگام از آن لذتهای معنوی و خودآرایان صأأأحنههای ملکوتی شأأأبحی ضأأأعیف و
رخسأأأاری ناتمام نما بیابد که در عین حال ،لذت مشأأأاهدۀ آنان بر هر لذتی از لذتهای
جسمانی این جهان از نکا و همسری با دختران زیبا و اکل و شر طعام ها و شرا های
گوارا و سأأکونت در کاه های دلربا به مراتب برتر و باالتر باشأأد (مالصأأدرا ،8911 ،ص
 .)900به ن ر مالصدرا ،معرفت نفس تنها راه نتیجهب ش و فایدهآفرین است که انسان را
به شهود حق میرساند .شناخت نفس ذاتاا و فعالا موجب ترقی به شناخت ر ّ ذاتاا و فعالا
می شأأأود .کسأأأی کأه معرفأت پیدا کند به اینکه نفس ،برای او جوهری عاقل ،متوهم،
خیالگر ،حسأأّا  ،متحرک ،دارای شأأامه ،ذا قه ،قدرت لمس و نموکننده اسأأت ،ممکن
81
اسأأأت ارتقأا پیأدا کنأد به این معرفت که مؤثری جز او (خداوند) در عالم وجود ندارد
89
(همان ،ص .)221
با تحلیل م الب فوق ،میتوان چنین استنبا کرد که نفس در سیر تکاملی خود از مرتبۀ
عقل بالقوه به عقل بالفعل رسأیده و از آن هم باالتر رفته و به عقل مستفاد میرسد .طی
هر مرحله ،شأناخت نفس بیشأتر شأده و هر اندازه شأناختش بیشأتر شود حق تعالی را
بیشتر شناخته و او را بیشتر درک میکند ،همچون سایهای که هر قدر بیشتر به خورشید
نزدیک شود سایه کمتر شده و در آخر در خود خورشید گم میشود .وقتی انسان خود را
بشأناسأد خدایش را میشناسد .اندازه شناخت از خدا به اندازه شناخت از خود و حرکت
در وجود خود و سأأعۀ وجودی خود ،اسأأت؛ لذا کسأأی که تفکرش مبتنی بر فوق تجردی
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نفس اسأت و برای رسأیدن به وجود م لق ،معتقد است که باید خودسازی کند همیشه
واجأب الوجود (وجود م لق) را در خود مییابد حتی در پایینترین مرتبه وجودی خود.
بنابراین آرامش درونی خود را با حرکت جوهری در خودش بیشأأتر میکند و میداند که
هر چه بیشأتر در سأیر تکاملی خویش جلوتر برود بیشأتر خدایش را میشناسد و قدرت
دخل و تصأرفش بیشتر شده و میتواند خالق باشد نه منفعل محض .در اینباره مالصدرا
میگوید :خدای متعال نفس ناطقه انسأأان را به نحوی آفرید که دارای قدرت و توانایی بر
ایجاد صور اشیا در صقع و ذات و عالم خویش است .زیرا نفس ناطقه از سنخ عالم ملکوت
و عالم قدرت و توانایی اسأأت .آنچه مانع از تأثیر و قدرت بر ایجاد اشأأیا در خارج اسأأت،
یلبۀ احکام تجسّم (ناشی از تعلق نفس به بدن ) و تضاعف و تزاید جهان امکان و حیثیات
اعدام (عدم کماالت) و ملکاتی اسأأت که از ناحیۀ مصأأاحبت با ماده و عالیق ماده در وی
پدید آمدهاند (همان ،ص  .)19پس نگرش فوق تجردی بر نفس انسأأان و اینکه نفس حد
یقف ندارد و خدا در هر مرتبه تجلی میکند انسأان را پریشان نکرده ،بلکه هر چه بیشتر
منجر به آرامش درونی میگردد.
 .3-4تغییر در نحو عبودیت
مالصدرا در الشواهد الربوبیه میگوید بیشتر مردم ییر خدا را عبادت میکنند .من ور وی
این اسأت که ییر از عارف ربانی بقیۀ مردم بت پرسأتند .زیرا بیشتر آنها ت یل ،وهم و
تصورشان را می پرستند .او در ادامه میگوید همانا همۀ مردم حتی پرستندگان اصنام به
نوعی خدا را می پرستند؛ زیرا آن ها اصنام را بر این اسا که خدا هستند ،می پرستند.
در اصأل ،آن ها در تصأوراتشأان به صوا رفته ،ولی در تصدیقشان دچار اشتباه شدهاند.
من ور وی این اسأأت که بت پرسأأتان در تصأأور مفهوم خدا با افراد موحد و یکتاپرسأأت،
یکسأان هسأتند و هر دو طرف به دنبال موجودی کامل که خالق و مدبر آسمان و زمین
اسأت باور دارند ،ولی بتپرسأتان در تشأ ی و تصدیق حقیقت خدا به خ ا رفتهاند و
بتان سأأأنگی را خدای خود قرار دادند( 20مالصأأأدرا ،2082 ،ص  .)211در این عبارت،
مالصدرا به این نکته ظریف میخواهد اشاره کند که تفاوت عارف حقیقی و سالک الی اهلل
در عبادت و نیل به حق تعالی با دیگر انسأانهای عادی و با بت پرستان در این است که
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عارف از طریق سأیر تکاملی در هسأتی و سأعه وجودی خود به خدا میرسد نه از طریق
تصأأور و تصأأدیق که همواره احتمال خ ا در هر دو مقام وجود دارد؛ ولی بتپرسأأتان و
انسان های عادی که از طریق عقلی و تصور مفهوم خدا و تصدیق به وجود او می خواهند
به خدا برسأند همواره در معرض این خ ا هستند که تصور درستی از خدا نداشته باشند
یا مصأداق واقعی خدا را تصأدیق نکنند .بتپرستان این را درک نکردهاند که خداپرستی
واقعی ،پرسأتش وجودی اسأت نه پرسأتش ذهنی و عملی که این نوع پرستش از طریق
انبسأا وجودی انسان و نیل به مراتب عالی کمال ممکن است .در چنین نگرشی ،راب ۀ
انسان و خدا راب ۀ عبد و مولی ن واهد بود ،بلکه مثل راب ۀ نور و خورشید خواهد بود که
نور ،از خورشأأید جدا نیسأأت .در واقع نور شأأعاعی از وجود خورشأأید اسأأت و هرچه به
خورشید نزدیکتر باشد نورانیّتش بیشتر خواهد بود.
 .3-5توحید محوری و ارتقا از پرستش توحیدی به توحید وجودی
در فلسأأفۀ صأأدرایی معلول از شأأئون علت اسأأت و از مرتبۀ خاص آن انتزاع میشأأود .به
عبارتی معلول تجلی علت اسأت در مرتبهای پایینتر .معلول عین فقر است و هی ذات و
استقاللی ندارد .مالصدرا در مقام بیان وحدت ش صی ،حقیقت وجود معلول را عین نیاز
و فقیر میداند که ذاتی ندارد و آنچه برای معلول می توان تصأأورکرد همان وجو بالغیر
اسأت که عینالربط اسأت .با تأمل بیشأتر در ربط بودن معلول روشأن میشود که اسناد
هسأتی به معلول تنها بنحو مجاز قابل قبول اسأت؛ زیرا شیئی که ربط بودن در ذات او
نهفته اسأت ،دیگر فاقد هرگونه ذاتی خواهد بود؛ چرا که خصیصۀ ربط آن است که عین
ارتبا با مسأأتقل اسأأت و ذاتی ندارد .بدین ترتیب ،برای معلول هی ذاتی نمیماند ،مگر
آنچه ذات مستقلی را که همان واجب است نشان دهد (مالصدرا ،8991 ،ج  ،2ص -926
920؛ جوادی آملی ،8991 ،ص  .28)101 – 110او در مبحث علیت با تفسأأیر علیت به
تجلی و اینکه معلول عین ربط و فقر محض اسأأأت ،حقیقت وجود را منحصأأأر در واجب
تعالی دانست و ییر او را ت وّرات و تجلیّات وجود واحد واجبی تلقی کرد .او این ن ریه را
اتمام حکمت و فلسأأأفه میخواند و سأأأ نان عرفای متأله را مؤیدی بر آن میشأأأمارد
(مالصدرا ،8991 ،ج  ،2ص  .)981از آن جا که وجود واجب تعالی حقیقت وجود هست و
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وجود واجب تعالی فوق تجرد اسأأأت ،پس حقیقت وجود نیز فوق تجرد خواهد شأأأد .در
نتیجه ،برای رسأیدن به حقیقت وجود باید در مسأیر فوق تجرد قدم نهاد .لذا انسانی که
تفکر فوق تجردی دارد و در مسأأأیر فوق تجرد بأا حرکت جوهری ،جوهرش را صأأأیقل
میدهد ،فقط یک حقیقت را میشأأناسأأد و آن حقیقت فوق تجردی وجود حق اسأأت و
برای رسأأیدن به آن چارهای جز این نیسأأت که هم سأأنخ او شأأود و از مرتبۀ حیوانیت و
انسانیت به مرتبۀ تجرد و وجود مَلَکی و بلکه مرتبۀ فوق تجرد برسد که در آن صورت به
حق تعالی رسیده و با او متحد خواهد شد.
از جمله براهین اثبات توحید باریتعالی در حکمت متعالیه ،قاعدۀ بسأأیط الحقیقه است؛
«کل بسأیط الحقیقۀ من جمیع الوجوه فهو بوحدته کل االشأأیا و اال لکان ذاته متحصل
القوام من هویۀ امر و ال هویۀ امر و لو فی العقل» (مالصدرا ،2082 ،ص  .)809ذات واجب
در صأأورت عدم بسأأاطت ،از هویّت امری و الهویّت امری (وجود و عدم اسأأت) تحصأأّل
مییأابأد و در نتیجأه ذات بأاری تعالی ،مرکّب میشأأأد که یک حقیقت وجودی بهطور
همزمأان از هویّت وجودی و ییر وجودی برخوردار باشأأأد .وی میگوید اگر واجب تعالی
هویّت بسی ی نداشته و کل االشیا نباشد ،در این صورت ،ذاتش بر وجود کماالت و عدم
کماالتی دیگر اسأأتوار اسأأت و قوامش وابسأأته به ییر میگردد که این مسأأأله با هویّت
وجوبی و حقیقت وجو ناسأأأازگار اسأأأت؛ یعنی دیگر واجب ،واجب ن واهد بود( همو،
 ،8991ج  ،0ص .)880
از آنجا که وجود واجب تعالی بسأیط الحقیقه اسأت و نفس انسانی در مرتبهای از تجلی
این وجود ،موجودیت پیدا کرده است ،نفس انسان در مسیر حرکت جوهری و استکمالی
خود برای رسیدن به حقیقت ذات واجب تعالی و اتحاد با آن که عالی ترین مرتبه توحید
اسأأأت بأاید از تمامی عوارض ذاتی و حتی ذات امکانی خود منسأأألخ گردد تا به مرتبه
بسأأأاطأت و سأأأن یأت بأا ذات بحأت بسأأأیط حق تعالی نا ل گردد .در چنین حرکت
اسأأأتکمالیای حقیقت توحید از توحید اعتقادی (اعتقاد به وحدانیت ذات خدا) ،توحید
عبادی (عبادت خدای واحد) و توحید افعالی تبدیل به توحید وجودی یعنی اتحاد با ذات
الهی و فنا فی اهلل میشود .در نتیجه ،انسان وقتی با حرکت جوهری به مرتبه فوق تجرد
میرسد در واقع به توحید رسیده است؛ به عبارتی انسان موحد با رسیدن نفس به مرتبۀ
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فوق تجرد از مرتبۀ پرسأأتش توحیدی به مرحلۀ توحید وجودی ارتقا مییابد .بدین گونه
که توحید ،دیگر به معنای اعتقاد به خدای واحد و پرسأتش او نیست؛ بلکه وصول به (یا
ظهور در) حقیقت توحید اسأت .به قول ع ار نیشابوری هدف نهایی ،سیمرغ شدن است
نه سی مرغ شدن.
لذا تأثیر نگاه فوق تجردی به نفس ،توحید محوری و رسأأأیدن به حقیقت توحید خواهد
شد و نفس در مسیر حرکت جوهریش به سوی ذات حق تعالی از کثرات وجودیش کاسته
و به وحدت و بسأأاطت محض خواهد رسأأید .بنابراین نگرش فوق تجردی نفس و حرکت
برای رسیدن به آن مرتبه از وجود عقالنی ،در راستای توحید محوری است و فهم عمیق
توحید میتواند محرک نفس به سوی کمال و نیل به مرتبۀ فوق تجرد باشد.
نتیجهگیری

نتایج حاصأأأل از این پژوهش در مورد تأثیر نگرش فوق تجردی نفس بر سأأأبک و روش
زندگی انسان را میتوان در این موارد خالصه کرد:
 )8نفس در مرتبأۀ فوق تجرّد ،مقأام معلومی ندارد؛ زیرا از ماهیت و هویّت خود و نیز از
انانیّت متعیّن و مفروضش رهایی مییابد و به وجودی صرف تبدیل گشته که در ذات حقّ
اضأمحالل یافته و به فوق مقام خالفت راه مییابد؛ تا بدانجا که حتی نتوان اشارۀ عقلی
به آن کرد.
 )2با تحلیل مبانی فلسفی مالصدرا میتوان به این نتیجه رسید که نفس انسان در قو
صأأعود ،بر اسأأا حرکت جوهری و در سأأیر اسأأتکمالی خویش در نهایت به حقتعالی
رسأیده و به او ملحق میشود .نفس انسان در سیر استکمالی خویش در مرتبۀ تجردی و
اتصأال به عقل فعال و اتحاد با او متوقف نمیشود .نفس انسانی حد یقفی ندارد؛ لذا باید
به موجودی متصل شود که دارای چنین صفتی است و این موجود جز ذات باریتعالی که
الیتناهی بما الیتناهی اسأت ،نیسأت .واجب تعالی ماهیت ندارد و وجود صأرف است .آن
چیزی هم که به آن متصل میشود باید از سنخ خودش شود .در نتیجه ،انسان در نهایت
مسیر تکاملیاش ،از ماهیت و هر جنبۀ امکانی فارغ میشود.
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 )9از دیگر اثرات و نتأایج نگرش فوق تجردی نفس در سأأأبأک زندگی ،عدم گرایش به
مادیگری صأأرف ،توحید محوری و ارتقا از مرتبۀ پرسأأتش توحیدی به توحید وجودی و
وحدت وجودی با حق تعالی اسأأت .همچنین ،این نگرش در نوع نگاه به عبودیت ،آرامش
درونی و نوع نگاه به سعادت انسان تأثیرگذار است.
تعارض منافع

هی گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
یادداشتها
« .8اعلم ان عنایۀ الباری جل اسمه لما افادت جمیع ما یمکن ایجادها بالفیض االقد علی ترتیب االشرف فاالشرف حتی بلغ
الی ادنی البسا ط و( »...ر.ک .مالصدرا ،8991 ،ج  ،1ص 1-9؛ مصبا یزدی ،2086 ،ج  ،1ص .)90
2
. Paradigm
 .9ر.ک .ع ار نیشابوری ،2086 ،ص « :209محو او گشتند آخر بر دوام سایه در خورشید گم شد والسالم»
4
. Life Style
 .6همچنین نگاه کنید به( :حلیمه اخالقی و همکاران ،2080 ،ص .)886-801
بود خود سیمرغ سی مرغ مدام
 .0ر.ک .دیوان اشعار ع ار نیشابوری ،ص  :928خویش را دیدند سیمرغ تمام
زانک سیمرغ حقیقی گوهأریم
ما به سیمریی بسی اولیتأریم
 . 1ر.ک .به دیوان منصور حالج :رایت ربی بعین قلبی فقلت من انت قال انت وفی فنایی فنا فنایی و فی فنایی وجدت انت
 .1ر.ک .طبیعیات شفا  ،فن ششم.
 .9در جای دیگر می گوید« :فی إیضأأا القول فی هذه المسأأألۀ المهمۀ و تعقیب ما ذکروه و هدم ما أصأألوه  ...انّ النفس لیس
لها مقام معلوم (»...مالصدرا ،8991 ،ج ، 1ص .)919
« .80و القوى التی للنفس االنسانیۀ حیث خلقها اهلل تعالى مثاالا ذاتاا و صفۀا و فعالا لذاته و صفاته و أفعاله ( »...مالصدرا،8918 ،
ج  ،0ص .)911
 .88مجلسی ،2008 ،ج  ،81ص .912
 .82همان ،ج  ، 12ص .219
 .89نجم .9 /
 .81در نگاه مالصأأدرا نفس در سأأیر صأأعودی خود از عالم طبیعت تا مراتب عالی ،هر لح ه در حال شأأدن اسأأت و وجودهای
م تلف را به تن میکند .در این حرکت مرتبۀ عالی ،مرتبۀ دانی را در بر دارد لذا مرتبۀ دانی  ،معدوم نگردیده اسأت .این سأأیر
وجود بعد از وجود است نه وجود بعد از عدم (مصبا یزدی ،2086 ،ج  ،1ص .)180
 .86حدید9/
 .80از آنجایی که تحوّل جوهری سأالکان ،یکسأان و یکی نیسأت؛ لذا هر متحرّکی به اندازۀ سعۀ هستی خود حرکت می¬کند
(جوادی آملی ،8991 ،ص  .)86بنابر وحدت شأأأ صأأأی وجود و نیز بر مبنای حرکت جوهری ،راه ،راهرو و هدف در حرکت
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انسأان بسأوی کمال و سأعادت ،یکی اسأت ...« :فإن المسافر إلى اهلل أعنی النفس تسافر فی ذاتها و تق ع المنازل و المقامات
الواقعۀ فی ذاتها بذاتها( »...مالصدرا ،8991 ،ج  ،9ص .)290
 .81در جای دیگر می گوید« :فسأأأعاده النفس و کمالها هو الوجود االسأأأتقاللی المجرد و التصأأأور للمعقوالت و علم بحقایق
االشیا علی ما هی علیها و مشاهده االمور العقلیه و الذوات النوریه» (همو  ،8991ج  ،9ص .)821
 .81معرفت نفس هم توسأأأط خود نفس صأأأورت می گیرد .نفس در اثر حرکت جوهری خویش از مرتبۀ عقل بالقوه به مراتب
باالتر رسأیده و در ضأمن خودسازی به خود شناسی می رسد .به عبارتی چیزی بیرون از نفس نیست .هر چه هست در وجود
خود است.
 « .89معرفاة النفس ذاتا و و فعال مرقا لمعرف الرب ذاتا و فعال .فمن عرف النفس انها الجوهر العاقل المتوهم المتخيل الحسا ااس
المتحرج الشام الذا ق الالمس النامی ،امکن ان يرتقی الی معرف ان ال موثر فی الوجود اال اهلل».
 « .20ان لجمیع النا یعبدون اهلل بوجه حتی عبده االصأنام؛ فانهم یعبدونها ل نهم االلهیه فیها .فهم ایضأا یعبدون ما تصوروه
اله العالم بالحق....فقد اصابوا فی التصور و اخ اوا فی التصدیق( »....مالصدرا ،2082 ،ص .)211
 .28وی در جای دیگر می گوید« :انّ لجمیع الموجودات أصأأالا واحداا و سأأن اا فارداا هو الحقیقۀ و الباقی شأأئونه و هو الذات و
ییره أسأما ه و نعوته و هو األصأل و ماسأواه أطواره و شئونه و هوالموجود و ماورا ه جهاته و حیثیاته ( »...مالصدرا ،8991 ،ج
 ،2ص .)922
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« .8اعلم ان عنایۀ الباری جل اسمه لما افادت جمیع ما یمکن ایجادها بالفیض االقد
 .9ر.ک .ع ار نیشابوری ، 2086 ،ص  « :209محو او گشتند آخر بر دوام

سایه در خورشید گم شد والسالم»

 .6همچنین نگاه کنید به( :حلیمه اخالقی و همکاران  ، 2080 ،ص .)886 -801
 .0ر.ک .دیوان اشعار ع ار نیشابوری ،ص  :928خویش را دیدند سیمرغ تمام
ما به سیمریی بسی اولیتأریم
 . 1ر.ک .به دیوان منصور حالج :رایت ربی بعین قلبی فقلت من انت قال انت
 .1ر.ک .طبیعیات شفا  ،فن ششم.

علی ترتیب االشرف فاالشرف حتی بلغ الی ادنی البسا ط و( »...ر.ک .مالصدرا ، 8991 ،ج  ، 1ص  1 -9؛ مصبا یزدی ، 2086 ،ج  ، 1ص .)90

بود خود سیمرغ سی مرغ مدام
زانک سیمرغ حقیقی گوهأریم
وفی فنایی فنا فنایی و فی فنایی وجدت انت

 .9در جای دیگر می گوید« :فی إیضا القول فی هذه المسألۀ المهمۀ و تعقیب ما ذکروه و هدم ما أصلوه  ...انّ النفس لیس لها مقام معلوم  (»...مالصدرا ، 8991 ،ج  ، 1ص .)919
 « .80و القوى التی للنفس االنسانیۀ حیث خلقها اهلل تعالى مثاالا ذاتاا و صفۀا و فع الا لذاته و صفاته و أفعاله ( » ...مالصدرا  ، 8918 ،ج  ، 0ص .)911
 . 88مجلسی ، 2008 ،ج  ، 81ص .912
 . 82همان ،ج  ، 12ص .219
 . 89نجم .9 /
 .81در نگاه مالصدرا نفس در سیر صعودی خود از عالم طبیعت تا مراتب عالی ،هر لح ه در حال ش دن است و وجودهای م تلف را به تن میکند .در این حرکت مرتبۀ عالی ،مرتبۀ دانی را در بر دارد لذا مرتبۀ دانی  ،معدوم نگردیده است .این سیر وجود بعد از وجود است نه وجود بعد از عدم ( مصبا یزدی ، 2086 ،ج  ، 1ص .)180
 . 86حدید9 /
 . 80از آنجایی که تحوّل جوهری سالکان ،یکسان و یکی نیست؛ لذا هر متحرّکی به انداز ۀ سعۀ هستی خود حرکت می ¬کند (جوادی آملی ، 8991 ،ص  .)86بنابر وحدت ش صی وجود و نیز بر مبنای حرکت جوهری ،راه ،راهرو و هدف در حرکت انسان بسوی کمال و سعادت ،یکی است ...« :فإن المسافر إلى اهلل أعنی النفس تسافر فی ذاتها و تق ع المنازل و المقامات الواقعۀ فی ذاتها بذاتها( »...مالصدرا ، 8991 ،ج  ، 9ص .)290
 .81در جای دیگر می گوید« :فسعاده النفس و کمالها هو الوجود االستقاللی المجرد و التصور للمعقوالت و علم بحقایق االشیا علی ما هی علیها و مشاهده االمور العقلیه و الذوات النوریه» (همو  ، 8991ج  ، 9ص .)821
 .81معرفت نفس هم توسط خود نفس صورت می گیرد .نفس در اثر حرکت جوهری خویش از مرتبۀ عقل بالقوه به مراتب باالتر رسیده و در ضمن خودسازی به خود شناسی می رسد .به عبارتی چیزی بیرون از نفس نیست .هر چه هست در وجود خود است.
« .89معرفة النفس ذاتا و و فعال مرقا لمعرف الرب ذاتا و فعال .فمن عرف النفس انها الجوهر العاقل المتوهم المتخيل الحساس المتحرج الشام الذا ق الالمس النام ی ،امکن ان ير تق ی ال ی معرف ان ال موثر ف ی الوجود اال اهلل» .
« 20ان لجمیع النا

یعبدون اهلل بوجه حتی عبده االصنام؛ فانهم یعبدونها ل نهم االلهیه فیها .فهم ایضا یعبدون ما تصوروه اله العالم بالحق....فقد اصابوا فی التصور و اخ اوا فی التصدیق( »....مالصدرا ، 2082 ،ص .)211

 . 28وی در جای دیگر می گوید« :انّ لجمیع الموجودات أص الا واحداا و سن اا فارداا هو الحقیقۀ و الباقی شئونه و هو الذات و ییره أسما ه و نعوته و هو األصل و ماسواه أطواره و شئونه و هوالموجود و ماورا ه جهاته و حیثیاته ( »...مالصدرا ، 8991 ،ج  ، 2ص .)922
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