
 

 
 
 
 

 
 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام

 7937 زمستانـ  پایيز/   7/ پياپي  دوم ه/ شمار چهارمسال 

 1زادهمعرفت نفس در آثار عالمه حسن

 2حسين شريفي 

 چکيده
 يبه معرفت نفس انساان  يگيرد روزنه کوچکمي ن مقاله مورد توجه خوانندگان قراريآنچه در ا

ن مقالاه بعاد   ياست. در ا يو نقل يشه معارف عقليتوان گفت رمي که به جرأت ياست، معرفت
ف نفس به مراحل تکامل نفس ناطقه پرداخته شده، سپس تجرد هماه مراتا    ياز اشاره به تعر

 خصوصا تجرد عقلي و فوق عقلي نفس تبيين شده است. از جمله ويژگيهاا  برجساته ايان مقالاه    
 زاده باه آن اشااره  اشد که در مواضع متعدد  از آثار عالمه حسان باشاره به اتحاد نفس و بدن مي

 شود. در منظر ايشان انسان متعلا  شده است. در نهايت بدن از مرات  نازله نفس معرف مي
 به يک نشأه از وجود نيست بلکه موجود  طبيعي، مثالي، عقلي، الهي و دارا  مقام تجرد

 ه اسات يست بلکه وحدت حقّه ظليّو فوق تجرد است و وحدت انسان وحدت عدد  ن
 ست.  ياو ن  قف برايکه حّد 

   کليدواژگان
 يتجرد فوق عقل ،اتّحاد نفس و بدن ي،تجرد عقل ،مرات  تجرد ،نفس
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 مقدمه
 خدا  سبحان را سپاس گذاريم که از بين روزيها  گوناگون، روز  علم را به ما عنايت فرماود، 

 معرفي کرد، بهتارين « رک اهلل احسن الخالقينفتبا»و از بين همه مخلوقات انسان را با 
کنيم به اشرف مخلوقات و اول ما خل  کاه ماا   و باالترين سالم و صلوات عالميان را هديه مي

 1«.من عرف نفسه فقد عرف ربه» را به خودشناسي و خداشناسي آشنا کرد، و فرمود:
 تمام عوالم اعام از حاس   شود انسان باانساني باالترين معارف است که موج  مي معرفت نفس

ش، ارجاع کثرات به وحادت و انتشاار   يخو ير در عالم درونيال و عقل آشنا شود و با سيو خ
ام مورد توجاه حکماا   يم االيکثرت از وحدت را مشاهده کند. مبحث نفس و معرفت آن از قد

ن يتااله کردند، اما صدر الممي ات مطرحيعيساب ، آن را در طب  و عرفا بوده است، لکن حکما
 ات وارد نمود.  يآنرا در بحث اله

 از متاخرين، عالمه حسن زاده تنها شخصيتي است که در بحث نفس بيش از ديگران کاار کارده  
 کس باه انادازه  ن سفره گسترده هرو به تفصيل به تبيين مباحث آن پرداخته، اميد است در کنار اي
   نا گفته نماند: اماروشني راه باشد. وسعش توشه بردارد تا اين ذخاير علمي در طري  سير عملي 

 دنيبود مانند د يدن کيشن   دنيدن تا شنيبسا فرق است د
شتر از عباارات خاود اساتاد    يشده است که ب ين اثر سعياست که در ا  ن نکته ضروريتذکر ا

 استفاده شود و مولف با چينش عبارات ايشان از کت  مختلف، مطل  مورد نظر را القاء نموده است.

 بندي موجودات مشهودستهد
شاويم و آنهاا را از اخاس باه اشارف ذکار       ابتدا با دسته بند  موجودات عالم مشهود آشانا ماي  

 بينيم که به ظاهر هيچ حس و حرکتاي ندارناد  . يک قسم از مشهودات خود را مي1کنيم: مي
 حس بينيم که تا حد . يک قسم ديگر را مي2و دارا  رشد و نمو نيستند. مثل جمادات؛ 

بينيم کاه دارا  حرکاات   موجوداتي را مي .1کنند. مانند نباتات؛ و حرکت دارند و رشد و نمو مي
 گوناگون هستند و حس آنها به مرات  شديدتر و قويتر از حس نباتات است و حرکتشاان 

بينايم کاه تماام آثاار وجاود       و قسم ديگر  را ماي  .4گيرد. مانند حيوانات؛ با اراده صورت مي
شود که از هيچ حيواني سااخته نيسات.   را دارا است و عالوه بر آن، افعالي از او صادر ميحيوان 
 2اويند و اين موجود عجي  انسان است. حيوانات و نباتات و جمادات مسخّربينيم که همه و مي

                                              
 .12ص ،2 ج ،بحار االنوارعالمه مجلسي،  .1
 .1و  2ص ،برگرفته از کتاب معرفت نفس .2
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 «من»شناخت 
 داتدهد و اين سنجش و تميز بين موجاو اکنون بايد ببينيم آنکه اين دسته بند  را انجام مي

 دانيم که اين مميز و حاکم هر يک از ما است. يعني هر ياک گيرد کيست؟ بالوجدان ميرا نتيجه مي
 پرسيم ذات آن چيز و گوهر و سرشت آن چيسات؟ از ما دارا  اين چيز تميز دهنده است. حال مي

 م که او در بيارون بيرون از ما است يا در ما، اگر بيرون است چگونه با ما ارتباط دارد؟ و آنگاه ما کيستي
 ا مجرد؟  ياست   ا ماديما است؟ آ

 اينک قبل از پرداختن به اين سواالت، آنچه بي دغدغه به آن اعتراف داريم اين است که بااالخره 
 نماياد کند و حکم ميدهد و مقايسه ميهر يک از ما دارا  چيز  است که با آن تميز مي

 وانيم تا در صحبتها  بعد  برا  اشاره به آن از اين ناام گيرد. آن چيز را بايد به نامي بخو نتيجه مي
، خاواه قاوه   يخاوان اش زهيا م خاواه قاوه مم  ياخاتالف نادار    م. فعال در نامگاذار ياستفاده کن
 اش داني و خواه به روح يا عقل يا جان يا )من( يا )انا(اش نامي، خواه نفس ناطقهعاقله

 1ي.گر نامها به آن اشاره کنيا به دي
  سات و چاه مرتباه وجاود    يزه چين قوه مميم اينينست که ببيت دارد اين مقام اهمير اآنچه د

اناا   يو اح يوانيا ر نفوس حياز بدن و سا  ازيش برود و چه امتيتواند پي ميدارد و تا چه مراتب
دارد. اگر حوصله اقتضا کرد ممکن است به نحوه اتحاد نفاس و بادن در آثاار حضارت      ينبات

 م.يعالمه اشاره کن

 نفس تعریف
نفاس،   2«اه بالقوهيح  ذ يآل يعيالنفس کمال اول لجسم طب»اند: ف نفس آوردهيحکما در تعر

 زادهنخستين کمال است برا  جسم طبيعي اندام دار که دارا  حيات بالقوه است. عالماه حسان  
 «کمال جسام طبيعاي  »فرمايد: مقصود از در کتاب معرفت نفس در توضيح اجزاء اين تعريف مي

 «آلاي »رسد. و معني ين است که وقتي نفس به جسم تعل  گرفت جسم به نهايت کمال خود ميا
اين است که جسم را آالت و قوايي است که محل آنها است چون دماغ و قل  و چشم و گاوش،  
در مقابل چوب و آهن که جسم است ولي آنها را آالت نيست. هر جسم طبيعي که آلي است زنده 

 1نداشته باشد نفس ندارد. کارها  گوناگون يعي آالت مختلف برا  وظائف واست و اگر جسم طب
اين نيست که بالفعل حيات ندارد؛ بلکه ماراد اينسات کاه الزم نيسات     « بالقوه ةحياذ  »و مراد از

 همه عالئم حيات بالفعل در او باشد، بلکه گاه بالقوه باشد گاه بالفعل و آن افعال عبارت اسات 
                                              

 .5و  4ص ،بر گرفته از کتاب معرفت نفس .1
 .112ص، 1ج ، زادهبا تحقي  عالمه حسن، شرح اشارات وتنبيهات .2
 .183 ص ،دروس معرفت نفسزاده، عالمه حسن .1
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البته اين تعرياف   1حرکت اراد  و تغذيه و تنميه و توليد مثل و غير آنها. از نط  و ادراک و
 که از ارسطو به يادگار مانده در واقع تعريف نفوس ارضيه، اعم از نفوس نباتي و حيواني
 و انساني است )چنانکه در کت  مربوطه مثل نمط سوم از اشارات و التنبيهات آمده است(

  افس انساني خواهيد دانست که نفس قابل تحديد به ماهيت نيست.و اال در بحث تجرد فوق عقلي 
 فرمايد: نفس جوهر  است که ذاتا مجارد در تعريف نفس مي ةالحکم ةبدايو عالمه طباطبايي در 

 نيف چنا يا ن تعريا ح ايعالمه حسن زاده در توض 2در مقام فعل به ماده تعل  دارد. ياز ماده ول
باه حسا     يبه حس  ذات مفارق از ماده ولا اند نفس آورده فينکه در تعريد: البته ايفرمامي

 فعل متعل  به ماده است. مراد مطل  افعالش نيست چون نفس پس از تکامل جاوهرش، 
 در بسيار  از افعالش بي نياز از ماده است، بلکه مطلقا، چه بعد از تکامل و چه قبال از آن، 

   1ز آن است.از اين يبه ذاتش مفارق از ماده و ب يدر علم و آگاه

 ادله تجرد نفس  
شود و چون بحث ما در معرفات  مي در علم النفس مطرح يليادله تجرد نفس به صورت تفص

 کنايم. بدان جهت از اطناب اعراض کرده و در اين مقاله به قادر ضارورت بسانده ماي     4نفس است
س کم در اثبات مجرد بودن نفا يعالمه حسن زاده در کتاب دروس معرفت نفس درس صد و 
 مطلقا چه در حسيات - 5فرمايد: طفرهو اينکه نفس انساني حدوثا جسماني و بقائا روحاني است مي

 باطل است و نفس انساني حدوثا جسماني است و بقائا روحاني. يعناي در مااده   -و چه در عقليات
گاردد کاه امتاداد      ماي ابد و موجاود ي  ميمنطبع است که متدرجا اشتداد وجودا  قوه يمن

شود، که هم نفاس  مي ات را شامليت تا آسمان روح و عقلين مادّه و جسمانياو از زم  دوجو
کناد؛ و باا برهاان    مي است که مدبّر بدن و متصرف آن است و هم عقل است که کار مفارق را

رساد  يي ماي وجودش به جا  متکوّن در ماده به حس  ارتقا و اعتال  روين نيثابت شده که ا
نات کناد و جهاان   يحال که تعل  و تصرف به بدن دارد تصرف در ماده کان يتوان در عمي که

ات مثال اعضاا و جاوارح او در تحات اطاعات او، مساخّر       يا نيبه منزلت بدن او گردد که تکو
 3فرمانش باشند.

                                              
 .  131ص، دروس معرفت نفسزاده، عالمه حسن .1
 .83صسبزوار (، لیقه )تع بداية الحکمةمحمدحسين طباطبايي،  .2
 .132ص ،دروس معرفت نفسزاده، عالمه حسن .1
  بيشتر به علوم شهود  و حضور  مبتني است. پردازد، اما معرفت نفسنفس مي شناختبه  حصولي علم النفس تنها از راه علم .4
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 اند اينست که علم مجرد است )همچناان کاه در محال   ا  که برا  تجرد نفس آوردهو از جمله ادلّه
د مجارد باشاد.   يوعاء ]ظرف[ علم هم با  ريو به تعب يمُدرِک صور علمخود ثابت شده( پس 

 فِیاهِ  جُعِال   بِمَاا  يَضِیقُ وِعَاءٍ کلُّ»اند: فرموده ين علير المومنينست که امين مطل  ايشاهد بر ا
 فتن علاوم در آن، . روشن است که ظرف علوم اگر ماد  بود با قرار گار 1«بِه يَتَّسِعُ ف إِنَّهُ الْعِلْمِ وِعَاءَ لّاإِ

دا کند. پس نفس کاه مادرِک   ينکه وسعت پيشد نه امي  يکرد و مضمي از آن را اشغال ييفضا
 صور است مجرد است.  

شاود  ماي  ازين يب يعينست که نفس در خواب و شبه آن از بدن طبيگر بر تجرد نفس ايل ديدل
کند و به آن فاعال  مي کيررد و آن را تحيگمي را به کار يچون نفس در عالم خواب، بدن مثال

بارد  ي ماي پا ا  دهيا به کشف و ادراک مطال  و معارف پوشيو در عالم رؤ 2شود.مي و منفعل
  که در بيدار  به آنها آگاهي نداشت. پس نفس غير از بدن بوده و عار  از مقيدات زمان و مکان است.

 مراحل تکامل نفس ناطقه  
پردازد در مرحلاه  يا نحوه ادراک، به تقسيم نفس مياين نحو از تکامل که از حيث عقل نظر  

يازده از بدايه و نهايه الحکمه تحت عنوان مرات  عقل ذکر شده و گاهي از آنهاا باه درجاات    
 فرمايد: نفاس انسااني  شود، استاد حسن زاده در تبيين اين مراحل ميعقل نظر  نام برده مي

 قل هيوالني گويند کاه او را تشابيه  را از اين جهت که قابل است همه صور را بپذيرد ع
 به هيوال  اوال  ماده کرده اند؛ يعني همچنانکه هيولي قابل پذيرفتن صور طبيعي از بساائط 

کند نه انضامامي،  باشد و با هريک از آنها ترکي  اتحاد  در وجود پيدا ميو مرکبات مطلقا  مي
لقا و با هر يک از آنهاا اتحااد   همچنين نفس انساني قابل پذيرفتن صور علوم و معاني است مط

کند و از پذيرفتن هيچ صورت علميه ابا ندارد. خالصاه وزان نفاس باا صاور     وجود  پيدا مي
 علميه وزان هيولي است با صور طبيعيه، که آنچه در عالم کياني است در عالم انساني است.

 شاود و بديهيات آشنا ماي پس از عقل هيوالني عقل بالملکه است، که نفس در اين مرحله با اوّليات 
ات )کاه معقاوالت   يا ند( آلت اکتسااب نظر يز گوين يه )که آن را معقوالت اولين علوم اوليو ا
کناد و بادانها   ماي  نهاا را کسا   يباشد که به واسطه و اعداد آنها امي ه و علوم مکتسبه اند(يثان

ادراک معقاوالت    بارا  يعنيکند. مي دايه پيقدرت اکتساب و ملکه انتقال به نشأه معقوالت ثان
 شود.  مي کمک گرفته يه از معقوالت اوليثان

است که نفس، ملکه و اقتدار بر استحضار  يپس از عقل بالملکه عقل بالفعل است، و آن موقع
ل نموده هر وقات  يش تحصيکه در خو  ل کرده است و به مدد استعداديرا تحص  علوم نظر

                                              
  .515ص ،215حکمت ،کلمات قصار ،نهج البالغه .1
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کنناد  مي ر به عقل بالفعلين حال، نفس را تعبيدر ا ات را به دست آورد.يتواند نظرمي بخواهد
 1ده است.يکه از قوّت به فعل رس

ا در نزد گوهر نفس اند  يعقل  و معارف نور يه ا که کماالت علم يو چون خود معقوالت ثان
 ي  علما ين جهت که آن حقاا يند، از اين معقوالت را عقل مستفاد گويابند، حضور ايحضور ب

 2نفوس از نقص به کمال ا که او را به زبان فالسفه و حکما عقل فعاال   ]مستقيما[ از مُخرج
از شاوون عاالم    يناد و روح القادس شاأن   يگوماي  ليا ون روح القدس و جبرئيو به زبان مذهب

 ماورا  طبيعت است ا استفاده شده است؛ ولي هر يک از عقل هيوالني و عقل بالملکه 
سات بلکاه نفاسِ حضاور     يعقال مساتفاد قاوه ن   نفس است امّاا    از قواا  و عقل بالفعل قوه

با  نفس -همچنان که تبيين شد -در اين قسم اخير 1معقوالت ثانيه بالفعل در نزد نفس است.
 کناد. کند و هر نفسي به قدر استعداد  که دارد دريافت ميبا مفيض صور ارتباط بلکه اتحاد پيدا مي

 م.يآورمي لين آن را در ذيکه عدارند  يدر اتحاد نفوس با عقل فعال کالم جالبمالصدرا 
ر باالتصال به عقاال کاامال   يتنور به النفوس وتصي ياله يو جوهر قدس  ن وجود نور علويفتع

اس يانفسنا کق يف ياس ذلک النور العقليئ و قيکل ش يصل اليئ و ينال کل شيعقل و يبالفعل 
 بالفعال فيتحاد باه،    النور الحسي في ابصارنا، اذا اتصل بالبصر خرجه من حد کونه مبصرا

   4وان العقل بالفعل کل الموجودات.
را مقام فاوق   ين است که نفس ناطقه انسانيد؛ مقصود ايفرمامي شان بعد از ذکر مرات  نفسيا

شود بلکه با عقل فعال ارتبااط  مي ابد عقل بالفعليمي ارتقا يوالنيتجرد است و نفس از عقل ه
د اسات  يا ار اسات. ام يرات را عم  بسين تعبيابد. ايمي دبلکه اتصال بلکه اتحاد بلکه فوق اتحا

 ابند.يکه تشنگان معارف حقه بتوانند آنها را در خود ب
باه عقال بالفعال رساد و عقال       يوالنين است که از عقل هيا ين که شأن نفس انسانيغرض ا

و هار   ستين  ديت را دارد تردين شانينکه نفس ايوندد؛ و در ايمستفاد گردد و با عقل فعال بپ
  رسد قدرت و سلطان ومي ند که خود هر چه از قوه به فعليبمي   دارد ويبدان تصد يعاقل
اباد، و هرچاه   ييي ماي رهاا  يناادان  يکيابد و از تاريي ميفزون  نش ويشود و نور بمي شتريب

                                              
  .413ص ،دروس معرفت نفسزاده، عالمه حسن .1
و از صادر اول کاه آنارا عقال اول     حکما  مشاء به عقول ده گانه قائل هستدو معتقدند که اين عقول کثرت طولي دارند .2
 دانند شروع مي شود تا اينکه به عقل دهم منتهي مي شود که آخرين عقول و نزديکترين آنها به عالم مااده اسات  مي

 ونفوس ناطقه و ادراکات آن و همچنين موجودات غير ناطقه اين عالم به افاضه اوست وآنرا عقل فعال مي نامند.
  . البته حصر عقول در ده تا در نزد متاخرين پذيرفته نيست.313ص ،4ج ،عليقه استاد فياضي، با تنهاية الحکمة :ک ر
  .411ص ،دروس معرفت نفسزاده، عالمه حسن .1
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  بارا   ش ويگاردد و گنجاا  ماي  تريمعارف باال قو  برا  و يشود استعداد و آمادگمي داناتر
م که گوهر نفس ناطقه از نشاأه  يبري ميپ ين معنيشود، از امي شتريگر بي  ديوردن حقاگرد آ

 بريم که مخرج او از قوه باه فعال،  ديگر و ماورا  عالم طبيعت و ماده است. و نيز پي مي
 که مفيد و علت اوست، وجودش اتمّ از وجود اوست، چون علت اوست، و عالوه بر اين کاه وجاودش  

ه بادون  ير صاورت جسامان  ينکه تاأث يا  عقل بالفعل است، برا يعنيفارق است اتمّ از اوست م
   1گردد.نمي هينفوس انسان يعنيگر يرد و سب  وجود مفارق ديگنمي وضع و محاذات صورت

 مراتب نفس
گيرد صورت طبيعيه اسات کاه مقاوم آن و حاافا مازاج      اولين صورتي که بر ماده مني تعل  مي

اسات.   يه است که عامال حفاا جسام معادن    يانند صورت معدنه ميعين صورت طبيا اوست.
 ينهاد و همچاون نباات   ماي  ند، سپس رو به تکامليگونمي ن قسم را نفسيصورت وارده در ا

که مبدأ  يوانيج نفس حيخواهد بود و به تدر ينفس نبات  د که ال جرم داراينماي ميرشد نبات
کاه مبادأ افعاال     ينفس ناطقاه انساان   رد و پس از آن بهيگمي حس و حرکت است به او تعل 

 يوانيا و ح يکه در انسان نفوس نباتاند رسد. لاذا فرمودهمي )چون تعقل و تفکر است( يانسان
 ن سه نفس است.  يا  است. و هر شخص انسان دارا يو انسان

 کند.تواند دارا باشد اشاره ميدر اين قسمت استاد به اقسام ارواحي که يک انسان مي
 اند که انساان دارا  ساه روح اسات   ايد: چه بسيار که از نفس تعبير به روح شده و فرمودهفرمو مي

 بلکه از قلم اعال  بزرگان دانش و پيشوايان کاروان بينش صادر شده است که در برخاي از انساانها  
 چهار روح است و در برخي ديگر پنج روح است. اما مراد اين نيست که ارواح، هر ياک 

 يابيم هر فرد انسان را يک شاخص و جداگانه در انسان قرار دارند، زيرا بالوجدان ميبه طور مستقل 
در هماه مراحال    يهر کس  ست و همه آثار وجوديچ کس دو کس نيت است و هيک هويو 

 شود؛ بلکه مراد ايان اسات  و منازل بلکه در همه عوالم به يک شخص اسناد داده مي
 که آن نيرو از نباتي به حيواني و از حياواني باه انسااني    که صورت طبيعيه نطفه واجد نيرويي است

  ا تاا دارا يا ابد و يب يوانينشده نفس ح يابد و محال است که مثال تا واجد کمال نباتيمي ارتقا
 يرا طا   ن منزل هم تا مراحل ابتدايبرسد و در ا ينشده به سر منزل نفس انسان يوانينفس ح

 از به اين معني نفس انساني که متصرف بدن است،نکرده به مقامات عالي قدم گذارد. ب
ه اسات داراسات صاورت    يا ه را، که باه منزلات صاورت معدن   يعين حال که صورت طبيدر ع

 حيواني را هم داراست و صورت انساني را هم داراست و اين يک روح]در واقع[ ساه روح 
   2.است يبيپنج روح است انسان عج  آنکه دارا .ا پنج روح استيا چهار روح ي

                                              
  .411ص ،دروس معرفت نفسزاده، عالمه حسن .1
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 مراتب تجرد نفس  
 فرمايد؛ اما تجرد نفس مراتباي دارد. ايشان در کتاب عيون مسائل النفس درباره مرات  تجرد نفس مي

 نخست بايد دانست که از ديدگاه بسيار  از حکما  اسالمي نفس حيوان نيز مجارد اسات،  
د را باه  امّا تجرد نفس حيواني تام نيست. حياوان از قاوه خياال برخاوردار اسات و ذات خاو      

کند. تخيل، امر ماد  نيست بلکه متعل  به عالمي است بين عالم مااده  صورت جزئي درک مي
و عالم مفارقات و از همين جهت تجردش ناقص است پاس چاون نفاس حياواني از تخيال      
 1برخوردار است مجرد است، اما چون ادراک کلي ندارد و فاقد نفس ناطقه است تجردش تام نيسات. 

به جهت واجد بودن قوه خيال دارا  تجرد خيالي و برزخي است، اماا مراتا     نفس انسان نيز
کند و از اين رو تجارد تاام عقلاي دارد. از    برتر تجرد را نيز دارد. نفس انسان ادراک کليات مي

نظر استاد حسن زاده برترين دليل بر تجرد تام عقلي نفس انساني اين است کاه نفاس انسااني    
 گذشت که هر ظرفي با قرار گرفتن مظروف در آن به همان مقدار پار  وعاء علم است. ا و قبال 

کنداا فارا تار از ايان،     شود بلکه توسعه پيدا ماي شود مگر ظرف علم که نه تنها مضي  نميمي
   2نفس انساني دارا  تجرد اتم فوق عقلي است.

 معناي تجرد فوق عقلي  
 ي حد يقفي وجود ندارد و نقطاه پايااني  معنا  تجرد فوق عقلي اين است که برا  کمال نفس انسان

ن رو که انساان کامال ظال حا  اسات      يتوان تصور کرد. از انمي ر کمال نفس انسانيس  برا
بلکاه وحادت حقاه      احکام وجود و وحدت بر او غال  است و وحدتش نه وحدت عادد 

 ةالحکما  ةبدايا ل آنارا در مرحلاه هشاتم    ياسات کاه تفصا    ياقسام  وحدت دارا 1ه است.يظل
 توانيد مالحظه کنيد. البته در آنجا اسمي از وحدت ظليه برده نشده، لکن وحدت ظليهمي

 از اقسام وحدت حقه حقيقيه است، وحدت حقه حقيقيه عبارت است از وحدتي کاه عاين ذات  
ه عباارت اسات   يوحدت حقه ظل يه و تکرار در آنجا راه ندارد وليکه تثنا  واحد است بگونه
وق عالم ماده و اجسامند و اساسا در آنجا عدد راه ندارد، مثل عقول که ف ياز وحدت موجودات

 «ظال اهلل »دارند. و مثل نفس کاه    برتر از وحدت عدد يو موجودات ملکوت اعال که وحدت
   4.عدديه نه دارد، ظليه حقه وحدت واست 

                                              
  .11ص ، لنفسعيون مسايل اآملي، زادهعالمه حسن .1

  .11ص همان،  .2
جزو اعداد نيست ولي عدد ساز است همه کثارات واناواع اعاداد    ، . وحدت عدد  در مقابل کثرت عدد 11صهمان،  .1

 وحدت عدد  مثل انسان واحد.، عدد  بالقوه موجودند بالقوه در ذات وحداني وحدت
  .113و  414ص ،رار الحکمو اس 312ص ،برا  توضيح بيشتر رجوع کنيد به مرآت االکوان .4
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قف ندارد و انساان  يست و وجودش حد يک حد ثابت نيدر  ينکه نفس ناطقه انسانيحاصل ا
 ه همين خصوصيت ذاتيش از ساير موجودات ممتاز است و به حس  ذاتش اجل اسات ب

نکه در مقام ذات خود، که عقال  يا کمال بدن باشد؛ چه ايبه بدن باشد   رين که اضافه تدبياز ا
از بدن و آالت آن است... و چون نفس ناطقه باه حسا  جاوهر     يو عاقل و معقول است، غن

  يا ا باا مااده ترک  يا تواناد باشاد و   مي مجرد، کمال جسم ذات خود مجرد است، پس چگونه
 يوضاع دار بشاود. و معنا     ه مااده  يا خود که بدون وضع است صورت نوعيابد و ي يقيحق
ز مجرد است. يت نين که مجرد از ماده است از ماهين است که نفس عالوه بر ايا «فوق تجرد»

ک حاد  يا ن تجرد هم هست، که در يست، بلکه فوق اين  ف حديد به تعرين قابل تحديبنابرا
ات محضاه  ينفس و ما فوق آن ان»اند خ اشراق فرمودهيقف ندارد چنانکه شيست و حد يثابت ن

 و ماهيت، جنس و فصل اشيا يعني چيستي آنهاست، و حدود هار موجاود   « اندو وجودات صرفه
ه در نفاس  ن باشد کا يش اين فرمايخ اشراق و حضرت استاد از ايد مراد شيشا 1محدود است.

اسات   يبا يزوج ترک يدارند و اال هر ممکن  غلبه بر احکام ماهو  و ما فوق آن احکام وجود
ر يد احتماال دارد گفتاه شاود چاون نفاس هار آن در سا       يا ر گوين حقيا 2ت و وجود.ياز ماه
کاه بتواناد حادود آنارا      اآن    برا ينيت معيقف ندارد بدان جهت ماهياست و حد   اشتداد

 توان در نظر گرفت.  ا نمي مشخص کند
اسات، چنانکاه    يو فوق عقلا  ي، عقلياليتجرد خ  توان گفت که نفس انسان دارامي نسانيبد

 دارا  ادراک خيالي، عقلي يا فوق عقلي يا کشفي است. پس انسان متعل  به يک نشاأه 
، ي، مثاال يعا يطب  ر حکما انسان موجاود يچهارگانه دارد. به تعبها  ست بلکه نشأهياز وجود ن

او در خانه و بازار و بهرحال در عالم ماده اسات. باه حسا      يعياست. نشأه طب يو اله يعقل
خاود باا    يمحشور است. و باه اعتباار عاالم عقلا     يخود با ارواح و اشباح برزخ يوجود مثال

 «ک مقتادر يا مقعد صدق عناد مل »خود در  يسر و کار دارد و به حس  اصل اله ي  عقليحقا
 ن عبور از اين مراحل و رسيدن به مقام تجرد و بي نيااز  از بادن  حضور دارد. سعادت انسا

 ل به فوق تجرد است.يو ن
 اند انسان وحدت عدد  ندارد بلکه وحدت حقاه ظلّياه دارد  لذا دانشمندان بزرگ فرموده

قات دارِ  يه است کاه حق يقّيت به لحاظ وحدت حقه حقين ظلّيست و اياو ن  قف برايکه حد 
قاف  ين که انسان را مقام فوق تجرد اسات و او را حاد   يغرض ما در ان بود ياست و ا يهست
   1ندارد.  ست و وحدت عددين
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 بنابراين چون نفس انسان مجرد است محکوم به احکام عالم طبيعت نيست و با زوال و فسااد بادن  
سات اماا چاون    ين يگر، هر چند نفس انسان ازلا يشود. به عبارت دنمي ل و فاسديزا  عنصر

   ط و نور  است هالک و نابود  در آن راه ندارد به بقاء فاعلش باقي و ابد  است.حقيقتي بسي

 راههاي ادراک نفس  
اء خاارج  ياست و علمش به اش  نفس چون مجرد است عالم است. علم نفس به خود حضور

اسات.    واساطه و حضاور   يبا  ياست، اما علم نفس به خود صور علم ي  صور علمياز طر
 يپاس علام حصاول   اناد.  يو ذهنا  يحصاول  ياء خارجيتشان از اشيااز جهت حک يصور علم

سات.  ين ين معلاوم اسات محااک   ي، چون ع است و علم حضور يمحاک  همان علم حضور
 است.    توان گفت که علم نفس مطلقا حضورمي نيبنابرا

  ياز حقاا   داريا   آنهاا در خاواب و ب  يا که نفس از طراند ييراه ها يو باطن  حواس ظاهر
ن يا عت اسات و باه فاوق ا   يدرک عالم طب  برا  گردد. حواس ظاهرمي لکوت آگاهملک و م

هم هسات کاه نفاس باا آنهاا عاوالم        يحواس باطن  عالم راه ندارد اما در قبال حواس ظاهر
عات  ين انغماار را در طب يشاتر يحس المساه ب   ان حواس ظاهريکند. در ممي را درک  گريد

، باه  يش از آن حاس شانوائ  يو با  ييناا ياما حس بند. ادارد و پس از آن دو حس شامه و ذائقه
ال، حافظاه، واهماه و   يا خ، عبارتناد از حاس مشاترک    يکترند. و حواس باطنيعالم تجرد نزد

 د.يح هر کدام به کت  مفصل که در علم نفس نوشته شده مراجعه کنيتوض  که برا 1مفکره.
 ياء متفرق نشاود و متالشا  نگاهدارنده و حفا کننده است که اجز يعيد دانست که نفس طبيبا

حرکات دهناده باه اراده اسات،      يوانياننده و نمو دهنده است، نفس حيرو ينگردد، نفس نبات
ک يا قات  يات است وجامع کماالت ما قبل خود است و در حقيمدرک عقل ينفس ناطقه انسان
ت اسات کاه او را در هار    يک تشخّص و هوين کماالت است و يهمه ا  نفس است که دارا

کاه   يباه حرارتا  اند ه کردهياست، و استکماالت او را به سب  مراتبش تشب ينام يو مقاممرتبه 
شود سپس آن حرارت به تجمّر و تشعّل و تناوّر  مي در ذغال از آتش مشتعل مجاورش حادث

برساد   ين است که به هر مقامياو ا  استعداد فطر يرسد. ولمي ابد و به مقام تجرديمي اشتداد
کاه در آن حاد و مقاام     يچ گااه او را مقاام معلاوم   يد و هينمامي دايپ يتر آمادگيمقام عال  برا

 2ست.يوقوف کند ن
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 اتحاد نفس و بدن  
رت يبار مغاا   يو عرفان مطارح اسات مبتنا    يکه در فلسفه اله ياز مباحث نفس شناس  اريبس

باحث منگونه ياز ا  ارياز آن باشد بس يا جزئين بدن ياست. اگر نفس ع ينفس و بدن جسمان
 قابل طرح نخواهد بود. پس بايد قبل از طرح بحث ببينيم آيا نفس غير از بدن است يا نه.

 1دانند.مي ر با بدنيمغا  م نفس را جوهريات قديعيالبته طب
ستند، بلکه نفس مادبر بادن و بادن مرتباه     يگانه از هم نيد گفت نفس و بدن دو جوهر بياما با

 شود و بدن تجسداز اين جهت روح ناميده مينازله نفس است. نفس رب بدن است و 
 و تجسم آن و مظهر کماالتش در عالم شهادت است. آثار بارز بدن همه از اشراقات نفس اسات. 

ط به بدن است يقت است. نفس محيف همان حقيو بدن مرتبه کث يف انسانينفس آن مرتبه لط
 ، البته مراد، احاطه اسات توان گفت بدن در نفس است نه نفس در بدنو به اين اعتبار مي

چگااه  ين رو نفاس ه يا ط بار آن اسات. از ا  يبدن مُحاط و نفس مح يعنين، يت آن بر اينه ظرف
 ا  از هستي بدني متناس  با آن هستبدون بدن نيست. اما بايد دانست که در هر نشأه

 2و از جهت کمال و نقص است. يطولها ن بدنيو تفاوت ا
نيستند؛ انسان حقيقت واحد و يکپارچه اما دارا  مراتا  اسات.   اساسا نفس و بدن دو چيز جدا 

انسان از مرتبه نفس تا مرحله بدنش يک موجود متشخّص ممتد است و به عبارت ديگار انساان   
   1موجود ممتد  است که از مرحله اعلي تا به انزل مراتبش همه يک شخصيت است.

 گيرينتيجه
 :ناسدشمي را شيخداآنکه خود را نشناخت چگونه 

 ز  ارا هرگ  خدا يشناس يکا    شاده از شناخت خود عااجزا  
 ايعاارف کردگار چاون باش  ي  چون تو درعلم خود زبون باش

 4چه پرماسد يگر کسينفس د    اش نشاناسديآنکه او نفاس خو
 را داناد  او چاگوناه خادا    را دانااد  و اناکه او دست و پا
ان کاه در دشات   يا از خاک  ارين است که بسين و سنگيسهمگا  خالصه معرفت نفس گردنه

ن گردنه کاه حاس   ينکه به ايهماند ر کردهيس  تا قدر يعيو طب يعت، در علوم تجربيع طبيوس
                                              

 . 35ص ،گنجينه گوهر روانزاده، عالمه حسن .1
 .218ص ،عيون مسائل النفسهمو،  .2
 .11ص ،درس بيست هفت ،دروس معرفت نفسهمو،  .1
  .دانستن، پرماسد يعني لمس کردن .4
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 از صعود آن عاجز است رسيدند رو  بر تافتند و احيانا بر ارباب معرفت تاختناد. و از ايان گردناه   
به عناد و انکاار برخاساتند،    يماندند و برخ آنست باز  عت به ماوراياز طب يقت پليکه در حق

 (.  11)نجم/  ذالک مبلغهم من العلم

 منابع
 البالغه* نهج

 . د اسالمي، چاپ نودروس معرفت نفسحسن، ، آمليزادهحسن .1

 ، ترجمة ابراهيم احمديان و سيد مصطفي بابايي،عيون مسائل النفس و شرح آنااااااااااااااا،  .2

 .نشر بکاء

 .، چاپ اولي، نثر طوبگنجينه گوهر روان، ااااااااااااا .1

 ، چاپ اول.فرهنگى تحقيقات سسهؤم، مفاتيح الغيبن، يصدرالمتاله .4

 . 18، موسسه النشر االسالمي، چاپ بداية الحکمة، طباطبايي، محمدحسين .5

  ، چاپ اول، بوستان کتاب.شرح اشارات وتنبيهات، طوسي، نصيرالدين .3

  . قمر 1414روت، ي، ببحار االنوار، يمجلس .1


