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یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۱8/۱۰/۱۳۹۹)تار  ( ۰۹/۰۳/۱۴۰۰؛ تار

 چکیده

و    ا  ی ا  منار آ  ، ی اخرو   ا  ی نفس، در ح   ی اسهتحضهار اعما  برا  ۀ نحو   ز ی نفس و مراتب آن و ن  ی نهناخ، و ود ادراک 
مسهأفه با مالحاه   ا ی نونهتار اسه،ا ضهرور   سهتار بر ا   ا ی ا  ی مسهأفه اصهه  ، یی صهدرا  ی را ا یی ا  تب   ی مند با بهره   ا  ی روا 

سهامان    ی ه ی ههه تحه   ی اسهناد   وه ی نونهتار که با نه   ا ی ا   ا  بر معرا، نفس،  رواضهب اسه،ا بر اسه  ا ی ملکد معصهوم  ی را سهفار  
مدَرکا ، منجر به اتسها  نفس و   اد ی نفس انسهان ا  سهنخ ادراک اسه، و ا د  ا، ی که حا   نهود ی مشهخص م  اسه،؛ راته ی  ا 

 ی مجرد اسه،؛ چگونگ   ی که ا  منار صهدرا امر  ا  ی تو ه به کارکرد قوه خ  ان ی م   ا ی ا در ا نهود ی عال م  ی صهعود آن تا مرتبه عاف 
اعما  به نفس    ی صدور  ا  ی و رد بعد ا  مرگ را در  رتو ق   ا ی رد در دن   ی متناسب با مهکا  راسخه نفسان  ، ی صور روحان   ور ظه 

ْد د ی قرآن کر   ر ی مراد تعب   ، ی و در نها  سها د ی آنهکار م  َن  ا »َفه  اسه،، به  نهده  ان ی منوط به اراده بهشهت   ی ِایها« که نعد بهشهت   ما َیشهاؤ 
 ا نود ی وضوا رونا م 

  ا ادراک، نفس، مالصدرا ا ،ی روا د،ی قرآن کرواژگان کلیدی: 

 
* Email: j.salmanzadeh@hsu.ac.ir (نویسنده مسئول) 

 پژوهشنامه معارف قرآنی    مقاله علمی ـ پژوهشی 
۱۴۰۰ تابستان، ۴۵نماره ، ۱۲سا    
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 مقدمه . ۱

افسال ( بر فزو  نناخ، نفس و معرای آن به عنوان تأکیدرای اراوان  یشوایان معصو  )عهیهد
نود؛ باع، تمرکز بیش ا   یش رای دیگر میسا  بسیاری ا  نناخ، را که  مینهتریا نناخ،ناان

اس، و  ای ا  سوی االسفه اسالمی  ردیدهمعرا، نفس و منجر به تحایاا  ار ندهاندیشوران بر  
صدرافدیا  )راک؛  دارد  را  اسال   نریع،  با  اهسفه  مطابا،  دغدغه  که  مالصدرا  میان،  ایا  در 

 اس،ا  سزایی ایفا کرده( ناش به303ا 8، ج1981نیرا ی، 
ه مسائهی چون تجرد و باای نفس  ی االسفه  یش ا  مالصدرا، نفس را غیر ا  بدن دانسته و ب

بردندا منتها االسفه مشاء تنها قوه عاقهه را مجرد دانستند و چون حیا  بعد ا  مرگ را حیاتی عاهی 
  ،1404معرای کردند، ا  اثبا  ادراکا   زئی انسان بعد ا  مرگ، عا ز ماندند )راک؛ ابا سینا،  

تجرد تما  قوای ادراکی را بررانی کرده و  (ا فکا مالصدرا بر خالف مشاء،  167-170افنفسا2ج
ا  نئون نفس دانس، و قائل به اتحاد ادراکا  با نفس ند )راک؛ محمد با ابرارید صدرافدیا  

( و بدیا ترتیب، و ود ادراکی نفس در دنیا و آخر  را تبییا نمود و با  222  ا8، ج1981نیرا ی،  
 ورر نفس، معرای کرد تا بیانگر ایا نکته باند که  اثبا  اصاف، و ود، عهد را ا  سنخ و ود و  

  یردا  نفس با ادراکا ، به اعهی، رسیده و مراتبش نکل می
قرآن ی آیا   مضامیا  دریاا،  سهوف،  دستاوردرا،  ایا  خصوص    آمد  در  روایا   و  کرید 

حایا، ادراکی نفس اس،ا حاایای ا  ایا قبیل که نفس ا  سنخ ادراک اس، و ا دیاد مدَرکا ،  
مراتب اس، و تمثل اعما  متناسب با  نود و نفس در  ستره تجرد ، ذومو ب اتسا  نفس می

با انسان به طور دائمی در دنیا و آخر  م آنها  باند و نیز اینکه  یمهکا  نفسانی بوده و رمراری 
تحاق نعد بهشتی، با اراده بهشتیان اس،؛ ا   مهه معارای اس، که در بررسی مضامیا آیا  و  

 نودا  روایا  حاصل می
ایا نونتار، با رو  توصیفی ه تحهیهی و در  ی  اسخ به  رسش ا  حایا، و ودی نفس و  

مندی ا  تأمال   و روایا  با بهره   نحوۀ استحضار اعما  برای نفس، در حیا  اخروی، ا  منار آیا 
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سویی آرای اس، تا در نهای، عالوه بر ایا ردف، رد و دستاوردرای حکم، متعافیه سامان یااته
ای عهیحده   رددا بنابرایا، طرا  ژورش  یش رو، نه تحصیل ناریهمالصدرا با مضامیا ناهی احرا   

اایق  یش  فته ا  متون ناهی اس،ا بدیا در تفسیر ایا قسد ا  آیا  و روایا ؛ بهکه استاهار ح
 ونه  ای نیس،، رمانروی، رر ز بر  ژورش رای  یشیا تفسیری را ن به متون ناهی، استناد یا تکیه

 ای مطابق با عنوان ایا تحایق در تفاسیر اهسفی نیز مشارده نگردیدا  که بر ساباه

 . وجود ادراکی نفس در آیات و روایات ۲

آیۀ نریفها   زِْدِن ﴿ بنابر  َربِّ  ُقْل  ( عهد، منشأ ا دیاد ظرای، و ودی نفس 114)طه/    ﴾ ِعْلما  َو 
ل  انسان اس، و مطابق ارمایش امیرملمنان عهی ) (ا   ِعَل   ِوَعاٍء َیِضیق    »ک  ِإالَّ ِوَعاَء اْفِعْهِد    ِایهِ   ِبَما   

ِسن  ِبه ه  َیتَّ ق؛ رر ظرای با آنچه در او ریخته می  َاِإنَّ  ردد، مگر ظرف عهد، که به واسطه  می  نود مضیا
نود که با اازایش عهد، ظرف  ( معهو  می505تاا  کند« )سیدرضی، بیعهد، سعه و ودی  یدا می

نود؛  س  نجایش ظرف عهد، مساوی با مارواش اس،؛ یعنی ظرف و ماروف یك  آن متسن می
اس،، ا  سنخ ادراک ( فاا نفس انسان که ظرف عهد  650ا  4، ج1377)راک؛ مطهری،    چیز اس،

( بر ایا اسا ،  646ا  11، ج1387)راک؛  وادی آمهی،    نوداس، و با ا دیاد ادراک، متسن می
زِْدِن ﴿در آیه نریفه   ِي   ا   سخا  (114)طه/  ﴾ِعْلما  َربِّ  ِي   نه  اس،  عهد  در   ان   ترقا   ا  ان  در  عهد  ترقا

َو  ﴿ ایابدمی  ا دیاد   افهي  آیا   تالو     ونه که در ایمان نیز چنیا اس،؛ یعنی  اِن ملمنان بارمان
 (ا 2)انفا / ﴾ ِإَياانً  ِإذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آَيتُُه زاَدْْتُمْ 

  به  آنها   ان  و  نماید  رند  آنان  در  ایمان  اینکه  نه  کنندمي   رند  ایمان،  در  آنان  به عبارتی دیگر، 
،   فحاظ  (  190-191  ا1381 وادی آمهی،  )راک؛    باند  دانته   قرار  قبهي  حدا   رمان  در  و ودم  رویا

افبته تو ه به ایا مطهب ال   اس، که ا دیاد و ناصاِن نفس، که در آیا  ماکور، مطرا اس، مربوط  
به مهکا  نفسانی اس، و مهکا  نفسانی نیز عهومی اس، که به خاطر تکرار اعما  و احوا  در 

 ونه  رمان  ( و101ا  1387ی،  )راک؛ طباطبائ  نوندنفس رسوخ کرده به طوری که دیگر  ائل نمی



 ۱۴۰۰ تابستان، ۴۵، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  186

 

ص   مهکه   یدایش مینه  ذرني،   صور  با   کردن  تمریا  و  ننیدن  و   فتا   عهمي،   مسائل  در  که   و   تخصا
 ابتدا   در   «حا »  صور    به  نفساني   صور   یدایش   مینه  عمل،   نیز  عمهي  مسائل  در  نود، می  ا تهاد

 ا نودمي انتها در «مهکه» صور   به و
 رسوخ  آدمي   ان  در  و   ارد مي  نفساني  کیف  و  َعَرض  حدا   ا   تدریج  به  نیز  نفساني  مهکا  

  به   که   رنگامي  تا  نفس  چون  نود؛مي  وم  نفس  برام  اعهی،  و  صور    و  متاحد  وم  روا  با   کرده، 
د    سا  ار   انسان  اوفیه  اطر    با   اعهی،  آن  خواه  اس،؛  اعهیتي  و  صور   رر  قابل  نیابد،   بار  تا    تجرا
-( حا  که مهکا  نفسانی ا  سنخ عهد می145ا 5، ج1389نباند)راک؛  وادی آمهی،   یا باند

انند؛  س نفس، و ودی عهمی و ادراکی اس، که در حا  ا دیاد و ناصان اس، و طبق آیا  و  ب
 روایا  تا انسان در دار دنیاس، ایا ا دیاد و ناصان ادامه خوارد دان،ا 

 . حیات اخروی، حیاتی ادراکی۳

ادراک، رمان  یدایش نفس    رونا ند اوفیا مرتبه  ایجاد  و  ادراکی اس،  که نفس، و ودی 
اس، و بر رمیا اسا  در آیا  سوره ملمنون مناور ا  »َخْهااا آَخَر« و ودی ادراکی خوارد بود و  

ای داردا  را  بر خ  به  انتاا   وَن« چنیا و ودی استحااق  ت  َفَمیِّ ذِفَك  َبْعَد  ْد  ک  ِإنَّ دَّ  ارا  »ث  ا بدان  طبق 
روس، که آیا  نریفه دوا درد تا نانزدرد سوره ملمنون، ناظر به ترتاب چهار مرحهه ا  خها،  
دَّ َ َعْهناه    الَفٍة ِمْا ِطیٍا ث  ْنساَن ِمْا س  انسان اس،ا نخس، مرحهه تحوال   سمانیا »َو َفَاْد َخَهْاَنا اإْلِ

ْطَف  دَّ َخَهْاَنا افنُّ ْطَفةا ِاي َقراٍر َمِکیٍا ث  ْضَغَة ِعااماا َاَکَسْوَنا اْفِعااَ   ن  ْضَغةا َاَخَهْاَنا اْفم  َة َعَهَاةا َاَخَهْاَنا اْفَعَهَاَة م 
دَّ َأْنَشْأناه   «ا دو ؛ مرحهه ای که با تعبیر »ث  دَّ    َفْحماا َخْهااا آَخَر« بیان نده اس،ا سو ؛ مرحهه مرگا » ث 

وَن« و چهار ؛ م ت  ْد َبْعَد ذِفَك َفَمیِّ ک  وَن«ا ِإنَّ ْبَعث  ْد َیْوَ  اْفِایاَمِة ت  ک  دَّ ِإنَّ  رحهه بعثا »ث 
وَن« استاهار می ت  ْد َبْعَد ذِفَك َفَمیِّ ک  دَّ ِإنَّ دَّ َأْنَشْأناه  ا  تعبیر »ث  َخْهااا آَخَر«    نود که مرحهه دو ا »ث 

 (370ا 57، ج1404که بر اسا  روایا  رمان  یدایش نفس یا نفخ روا اس، )راک؛ مجهسی، 
ناظر به تحاق و ودی مستعد برای انتاا  به بر خ و بااس،ا بنابرایا، به طور مسهد »َخْهااا آَخَر«  
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امری غیر مادی اس، و چنانکه بیان ند و ودی ادراکی اس، که به بر خ منتال نده و  اودانه و  
آیا  و   در  بیان نده  تما  خصوصیا   ادراکی اس، و  نیز حیاتی  باقی اس،  س حیا  اخروی 

َلََِي  ﴿  ونه که آیۀ  باندا رمانروایا  در مورد  ند ی آخر  ا  سنخ ادراک می اْْلِخَرَة  اَر  الدَّ ِإنَّ  َو 
يَ ْعَلُمونَ  َلْو كانُوا  با ادراکی  (  64)عنکبو /    ﴾ اِْلََيواُن  که حیا  حایای را حیا  اخروی می داند، 

 باندا  بودن آخر  قابل اهد می
 یرد دو نو  اس،ا او ا صور  مادی که  ادراک بدان تعهق میتوضیب آنکه صورتی که عهد و  

آمیخته با عد  و کثر  و انفصا  و غیب، و عد  حضور اس، به طوری که رر  زئی ا  آن، ا   زء  
بافاا    و محسو   معهو   و  مدَرک  فاا  اس،،  ااقد و ود  معی حضوری  و  اس،  دیگر غائب 

تبن صور  ذرنی )عهد حصوفی( درک  به  ماده  می  نیس، بهکه  ا    رددا دو ا صورتی که مفارق 
باندا اعد  اس، که و ودی حضوری و ادراکی دارد؛  یرا و ود ای نفسه آن، بعینه برای مدِرکش می

ا  اینکه ایا صور   زئی باند یا کهی، محسو  باند یا معاو ،  س ایا صور  دائما مدَرک  
باند و چنیا صورتی تزا  نشود مدَرک نمیباففعل اس، در حافیکه صور  او  مادامی که ا  ماده ان

ا  حیا   ا  خود،  امری خارج  بواسطه  ااقد حیا  اس، و  نفسه  ایهاس، که ای  ما  دنیا و  رمان 
 رددا وفی قسد دو ، و ود آخر  و ما ایها اس، که حیاتش ذاتی اس،ا بر رمیا  برخوردار می

َما اْفَحیاة   ْنیا َفِعٌب َو َفْهٌو( و در مورد آخر  ارمود )َو ِإنَّ    اسا  قرآن کرید در مورد دنیا ارمودا )ِإنَّ افدُّ
اَر اْلِْخَرَة َفِهَي  ونَ   اْفَحَیوان    افدَّ وا َیْعَهم  ( در حایا،، تفاو  مو ودا  دنیوی و اخروی در ایا  َفْو کان 

اند، بر خالف مو ودا  اخروی اس، که مو ودا  دنیوی، مادی رستند؛ یعنی با ماده ایجاد نده
آیند و ا  آنجا که نفس، و ودی ادراکی که به صرف  ها  ااعهی و بدون مشارک، ماده به و ود می

کند، بر خالف مو ودا  اخروی اس،؛ مو ودا  مادی را تنها به واسطه صور  ذرنی درک می
که خود ا  سنخ ادراک بوده و در نزد نفس حاضرندا فاا حیا  دنیوی فعب و فهو اس، در ماابل 

 . (113ا 1360)راک؛ صدرافدیا نیرا ی،  ایای اخرویحیا  ح
اََيْطَمُع ُكلُّ اْمِرٍئ  ﴿ کند، آیۀ نریفه  ا   مهه آیاتی که دالف، بر و ود ادراکی نفس در آخر  می

يَ ْعَلُمونَ  ِمَّا  َخَلْقناُهْم  ِإانَّ  نَِعيٍم َكالَّ  َجنََّة  يُْدَخَل  َأْن  ُهْم  الف،  ( اس،ا آیۀ نریفه د38-39)معارج/  ﴾ ِمن ْ
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کند بر اینکه انسان در آخر  ا   نس ماده طبیعی نیس،، بهکه و ود نفسانی ادراکی اس،ا به  می
عبار  دیگر انسان در قیام، ا   نس معهوما  و اعتااداتش اس،ا ا ر عهمش ا  سنخ نهوا  و  
آر ورا بود خود  نیز ارل آتش خوارد بود و ا ر معهوماتش ا  سنخ امور ماد  و معرا، حق  

 (ا207ا  1360)راک؛ صدرافدیا نیرا ی،   افی و مهکو  وااا بود او نیز ارل بهش، خوارد بودتع
با  ش، ایا سخا که انسان ا  سنخ معهوما  و معتاداتش اس،، به قاعده )صیرور ( در 

را در حا  صیر به سوی خداوند متعا   قرآن کرید اس،ا بر اسا  آیا  قرآن کرید، رمه انسان
نَ ُهما َو ِإلَْيهِ َو َّلِلَِّ ﴿   رستند ماواِت َو اْْلَْرِض َو ما بَ ي ْ ( و رمیا صیر در  18)مائده/    ﴾ اْلَمِصري   ُمْلُك السَّ

  معنام   واقن معاد و با  ش، آنهاس، و صیرور  به معنای ندن و د ر ونی باطنی اس، و تحهیل
بُ ﴿ آیۀ نریفۀ    در  او  سوم  به  اناال   معنام  تحهیل  رمانند  خدا،   سوم  به  صیرور     َيشاءُ   َمن   يُ َعذِّ

( ا  طرای در ایا صیر که 698ا  1389)راک؛  وادی آمهی،    اس،  ﴾ تُقَلبون  وإلَيهِ   َيشاءُ   َمن  ويَرَحمُ 
نوندا رمان تحوال  در نفس ادراکی انسان و در واقن در عهو  و باورراس،؛ برخی  هنمی می

( و بهکه خوِد  هند  126)باره/    ﴾ َعذاِب النَّاِر َو بِْئَس اْلَمِصريُ   َطرُُّه ِإىل َو َمْن َكَفَر فَأَُمتُِّعُه قَِليالً ُثَّ َأضْ ﴿ 
( و برخی به بهش، نائل نده و بهکه خوِد 15) ا/    ﴾ َو َأمَّا اْلقاِسطُوَن َفكانُوا ِْلََهنََّم َحطَبا﴿ نوند  می

 (ا 88-89)واقعه/  ﴾ ْْياٌن َو َجنَُّة نَِعيمٍ َو رَ  فََأمَّا ِإْن كاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنَی فَ َرْوحٌ ﴿  نوندبهش، می

 مراتب ادراکی نفس در آیات قرآن . ۴

تا اینجا رونا ند که نفس، و ودی ادراکی و مستعد انتاا  به بر خ و بااس، و حیا  اخروی  
نود  باندا مطهب دیگری که با استناد به آیا  نریفۀ قرآن کرید احرا  مینیز ا  سنخ ادراک می

در   ای اس، که ذومراتب بودن و ود ادراکی نفس اس،ا ایا مطهب نهفته در مضمون آیا  نریفه
الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ ﴿ اندابیان ارایند خها، انسان، سخا ا  ِاستوای  سد و ِاستوای نفس به میان آورده

ْنساِن ِمْن ِطنٍی ُثَّ َجَعَل َنْسلَ َشيْ  َو نَ َفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه   َسوَّاهُ   ُه ِمْن ُساللٍَة ِمْن ماٍء َمِهنٍی ُثَُ ٍء َخَلَقُه َو َبَدأَ َخْلَق اْْلِ
ْمَع َو اْْلَْبصاَر َو اْْلَْفِئَدَة قَِليالً ما َتْشُكُرونَ  ( بر اسا  ایا آیه نریفه  7- 9)سجده/   ﴾ َو َجَعَل َلُكُم السَّ
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راکه  عِل سمن و بصر با نفخ  نود؛ چ  با  عل قوای ادراکی سمن و بصر، ِاستوای نفس محاق می
روا اس، و آن  واه اس، که ایا  عل نه مرتبط با تسویه بدن عنصری؛ بهکه در ارتباط با ِاستوای  

نیز  ﴾ َوتَ ْقَواَها ُفُجورََها َفَأَْلََمَها َسوَّاَها َوَما َونَ ْفسٍ ﴿   نفس و روا انسان اس،ا رمانگونه که در آیه نریفه
عد دیگری ا  استوای رو هَهد که اس، مستوم وقتي روا، دارد که ا  رداخته و بیان میبه ب    افها  به م 

 (ا  297ا 20، ج1371)راک؛ طباطبائی،  باند افهي
ْمعَ   َلُكمُ   ُقْل ُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم َو َجَعلَ ﴿  با تأمل در مضامیا آیا   یش  فته و نیز آیا  نریفۀ   السَّ

ُهَو الَِّذي   و ﴿و ا  1﴾اْْلَْفِئَدَة قَِليالً ما َتْشُكُروَن ُقْل ُهَو الَِّذي َذرََأُكْم ِف اْْلَْرِض َو ِإلَْيِه ُُتَْشُرونَ َو اْْلَْبصاَر َو 
ْمَع َو اْْلَْبصاَر َو اْْلَْفِئَدَة قَِليالً ما َتْشُكُروَن َو ُهَو الَِّذي َذرََأُكْم ِف اْْلَْرِض َو إِ   أَْنَشأَ َلُكمُ   2﴾ لَْيِه ُُتَْشُرونَ السَّ

   نکاتی قابل مالحاه اس،ا
افف( تعبیر انشاء،  واه خهاتی بی ساباه و ابداعی اس،ا چه اینکه در انوا  مو وداِ  قبل ا  

 ونه که حکای،  ( رمان53ا 15،ج 1371)راک؛ طباطبائی،  حیوان چون نبا  و  ماد و ود ندارد 
َأْنَشْأناه   یدایش نفس و نفخ روا نیز با رمیا تعبیر ان دَّ  َخْهااا آَخَر« و تغییر سیاق ا     شاء اس،ا »ث 

مرحهه آَخَر(  )َخْهااا  که  اس،  آن  نشانه  انشاء،  به  اس،خها،  قبهی  مراحل  ا   غیر  )راک؛    ای 
  (  س  عل انشائی سمن و بصر رمانند  عل انشائی نفس انسان اس، 20ا  15، ج1371طباطبائی،  

ِام  ( و می363ا  19، ج1371)راک؛ طباطبائی،   َو افَّ ْل ر  توان  ف، سمن و بصر در ارا رایا »ق 
ْد َو َ َعَل  ک  د    َأْنَشَأ ْمَن   َفک  د    افسَّ ِام َأْنَشَأ َفک  َو افَّ ْبصاَر«؛ »َو ر 

َ
ْبصاَر« حاکی ا  تحاق    َو اأْل

َ
ْمَن َو اأْل افسَّ

قوای ادراکی نیس، و نئون نفس مجرد اس،ا به عبارتی دیگر انشاء نفِس انسان، چیزی  ز انشاء  
 در حایا، ایجاد نفس، رمان ایجاد مراتب ادراکی آن اس،ا 

 
)بگو او رمان کسی اس، که نما را رستی داد و برایتان  و  و چشد و د  قرار داد وفی نکر نما   23-24مهک  ا1

 (ا اندك اس،
نما  و  و چشد و قهب آارید، عده بسیار کمی ا  نما نکر او را به )و اوس، خدایی که برای  78 -79مومنون  ا2

 آورید(ا  ا می
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سمن و بصر و الاد، در اناره به مبادی عهد اس،ا حس، مبدأ تصور اس، و عمده تصورا      (
ا  12ج  ، 1371طباطبائی،  )راک؛     یرند و الاد نیز مبدأ اکر اس،ا  طریق سمن و بصر نکل می

مربوط به ادراک محسوسا  و الاد مربوط به اکریا  اس،ا اعد ا   ( در واقن سمن و بصر  312
(ا ا  اینکه در  250ا  16ج  ، 1371طباطبائی،  )راک؛    ادراکا   زئی خیافی و ادراکا  کهی عاهی

توان مراحل نکل  یری مراتب  ایا آیا  نریفه، ابتدا سخا ا  سمن و بصر و سپس اواد اس،، می
 یردا  ایا معنا که ابتدا مرتبه حسی و سپس مراتب باالتر نکل میادراکی نفس را استاهار کردا به  

ْنساَن ِمْن نُْطَفٍة َأْمشاٍج ﴿ نکل  یری اوفیا مراتب ادراکی یعنی مرتبه حسی، ا  آیۀ نریفه   ِإانَّ َخَلْقَنا اْْلِ
َفَجَعْلناهُ  َتِليِه  َبِصريا  نَ ب ْ يعاً  ن و بصیر ندن انسان به  ردد چه اینکه سمی( نیز استفاده می2)انسان/  ﴾ سَِ

 اس،ا  عنوان اوفیا مراتب نفس مطرا نده
تا اینجا مشخص ند که و ود نفس، ادارکی و ذومراتب اس،ا در ادامه تبییا اهسفی مالصدرا  

 ا  ایا حایا، را مالحاه خوارید کردا 

 . تبیین فلسفی مالصدرا از مراتب ادراکی نفس  ۵

اد آن مالصدرا برخالف نار مشاء، معتاد اس،  با  بوده و  برای نفس  او   ارک و عهو ، کما  
می صدرافدیا  یابداستکما   ج1981نیرا ی،   )راک؛  مشاء،  319ا  3،  خالف  بر  رمچنیا   )

مالصدرا تبدیل مو ود مادی به مثافی و عاهی را نه به تجرید ذرنی، بهکه در  رتو ارتاای  ورری  
اد اس، حایا، عهد، و ودرای مثافی  داندا صدرافمتأفهیا معتنفس به و ود مثافی یا عاهی می

نود و آنگاه ادراک و یا عاهی و امر ثابتی رستند که  ورر نفس با ارتاای و ودی با آنها متحد می
( بنابرایا، مطابق با حایا،  159ا  4، ج1386)راک؛  وادی آمهی، رحیق مختو ،     ردد حاصل می

ای ا  ادراکا ، متحد  س در رر در هاتحاد حا  و محسو ، خیا  و متخیل، و عاقل و معاو ، نف
تریا مراتب با آن در ه اس،ا بر ایا اسا ، نفس در بدو حدوث، در در ه حس یعنی ضعیف

( با حرک،  ورری ارتاا یااته و ود 245ا  8، ج1981نیرا ی،   تجرد نفس اس، )راک؛ صدرافدیا
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انسانخیافی می ا   بعضی  آن  ا   بعد  و  به در ه و ود عاهی مینود    سند)راک؛ صدرافدیاررا 
ا  در ه  302ا  1302نیرا ی،   ادراکی اس،؛ مراتب تجرد   (  س اساسا سنخ و ود نفس که 

 نا فه حس تا رتبه عافی عال اس،ا 

 ادراکی    . نفس بالفعل و وجود۶

  ْعَلُمونَ ت َ   ال  أُمَّهاِتُكمْ   بُطُونِ   ِمنْ   َأْخَرَجُكمْ   اَّللَُّ   وَ ﴿ در تو ه به حایا، ادارکی نفس، مضمون آیه نریفۀ  
ْمعَ   َلُكمُ   َجَعلَ   وَ   َشْيئاً  ( قابل مالحاه اس،ا مطابق  78)نحل/    ﴾ َتْشُكُرونَ   َلَعلَُّكمْ   اْْلَْفِئَدةَ   وَ   اْْلَْبصارَ   وَ   السَّ

 تو ه به مطافب  یش  فته ا   با  اس،ا حا   عهمی   ونه  رر  ااقد  توفد  بدو  در  انسان،   ایا آیۀ نریفه، 
 صور ادراکی اس،  و ااقد  بافاوه   و ودی  توفد،   بدو  در  نفس  که  توان  را،می  نتیجه  روایا ،   و  آیا 

  رددا   باففعل و ودی عهد،  با کسب ارماید تامی عنای، او به قوای ادراکی متعا  وخداوند
 در  را   نفس  رای صدرایی نیز با رمیا حایا، موا ه رستیدا مالصدرا  ونه که در تبییارمان

  او    کما   را  نفس  نودمی  چگونه  و در برابر ایا سلا  که  داندمی  صورتی  رر ونه   ااقد   یدایش  بدو
  ااقد   نفس  اینکه  ا   ما  مناورا   ویدمی  بدانید؟  صور    ااقد  را   او   حا   عیا  در  و  بدانید   سد  برای

  ا  صورتی  یدایش بدو در نفس اینکه چه  سمانی صور   نه اس، ادراکی صور  اس،،  صور  
 صورتی  و   یااته  تکامل   ورری   حرک،  اثر  بر  تا  اس،  ادراکی  صور    ااقد  وفی  اس،   سمانی  صور

 ا (329 ا8، ج1981 نیرا ی،  راک؛ صدرافدیا)  ردد ادراکی
حصو  صور ادراکی برای نفس،   ویدا »مالصدرا در تبییا نحوه باففعل ندن مراتب نفس می

طور که  یابد یعنی رماناستکما  میای اس، که با آن صور،  نبیه حصو  صور  سمانیه برای ماده
ماده، نیئی باففعل نیس، مگر با افحاق صور به آن، و افحاق صور به آن نیز به معنای تحو  ماده ا   
مرتبه ذا  خود به مرتبه کما  اس،، رمیا طور نفس با کسب صور معاوفه، متحو  نده و ا  عال  

 (ا  319ا 3، ج1981 را ی، نی )صدرافدیا  ردد«بافاوه به عال باففعل تبدیل می
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 ردد به ایا خاطر اس، که  اینکه مالصدرا  ف، ماده در ذا  خود به مرتبه کما  متحو  می
  اتحادی   ترکیب   یردا به بیان مالصدراا » در ترکیب اتحادی، تغییر و تحو  در ذا  نیء صور  می

ر اس، که بیا دو  زء ارض نده ریچ  ونه دو انگی در خا رج، مو ود نباند که  در  ایی متصوا
قهراا در ایا صور ، ا زا، ا زای ذرنی و تحهیهی و عاهی خوارند بود، و ا ر ایا ترکیب در نتیجه  

ء دیگر نود؛  ء در ذا  و روی، خود متبدا  به نیتغییر  یدا نده باند به ایا نحو اس، که نی
  نیرا ی،  صدرافدیا)   ردد«  ء او ء دو  منضد به نیء دو  نود نه اینکه نیء او ، نییعنی نی

 ویید ( مناور ا  اتحاد صور معاوفه با نفس، اتحاد در و ود اس، یعنی وقتی می411ا  3، ج1981
   ردند  ردد به ایا معناس، که و ود معاوال  رمان و ود عاقل میعاقل با معاوالتش متحد می

 (ا 320ا 3، ج 198)راک؛ نال ا  طباطبائی، ا
باند و رمیشه ناص در ضما  رمانطور که ماده و صور  رمان ناص و کما  نیء میدر واقن  

کما  و با آن مو ود اس، و ریچ دو انگی بیا ناص و کما  نیء و ود ندارد؛ صور ادراکی نیز  
می ایفا  را  ناشی  رمان  نفس،  به  مینسب،  ایفا  ماده  به  نسب،  صور   سمانی  که  و  کنند  کندا 

با ادراکا  باففعل میصور  تحاق میطور که ماده با  رمان  ردندا بر  یابد، نفس و مراتبش نیز 
 ویدا »قبل ا  اینکه نفس، صور ادراکی را ادراک نماید حا  و محسو   رمیا اسا  مالصدرا می

توان  ف، باففعل و یا متخیل و خیا  باففعل و یا معاو  و عاقل باففعل ندارید، بهکه  مانی می
یا صور  حسی و نفس اتحاد برقرار  ردد و در واقن نفس در ادراک حسی  محسو  باففعل که ب

   ردد« ای اس، که بافاوه اس، و بعد ا  اتحاد با محسو  او رد حا  باففعل میرمان حا  و ماده
( به بیان نهید مطهری، سخا مالصدرا ایا اس، که نفس،  317ا  3، ج1981)صدرافدیا نیرا ی،  

)راک؛   نودای بر مراتب ذا  نفس اازوده می کندا یعنی مرتبهدا میدر رر تعال، نوعی  ستر   ی
( حاصل آنکه نفِس باففعل رمان و ود ادارکی اس، که ا  مضامیا  516ا  11، ج1377  مطهری، 

 آیا   یش  فته رونا ندا 
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 تمثل اعمال و نحوۀ عملکرد قوای ادراکی در تمثل صور  . ۷

یا صدرائی رونا ند که اعهی، نفس با حصو  صور حا  که با تو ه به آیا  قرآن کرید و تبی
ایا و ود  اعافی،  و  نحوه عمهکرد  به  اکنون  اس،؛  ذومراتب  ادراکی،  ایا و ود  و  ادراکی اس، 

  ردا یدا  ادراکی در تمثل صور می
با نفِس عمل موا ه می قیام،  النَّاسُ ﴿ نودا  بنابر آیا  قرآن کرید، رر کس در  َيْصُدُر   يَ ْوَمِئٍذ 

َأْعماََلُمْ َأْشت ِلرُيَْوا  بصور   روه  ﴾ ااتً  مرد   رو   آن  می در  خارج  قبررا(  )ا   تا رای  راکنده  نوند 
آنها نشان داده نود!« ) فزا /   ل اعما  اس،ا اما     (6اعمافشان به  در روایا  نیز صحب، ا  تمثا

ه    ِإَذا َبَعَث افسال ( ارمودندا »صادق )عهیه ْلِمَا   افهَّ و     َمَعه  ِمَثاٌ  َیْاد      َخَرَج   ِرهِ َقبْ   ِمْا   اْفم  َأَماَمه  ااا َاَیا 
ْنَیا؛   ْلِمِا ِاي افدُّ ْنَ، َأْدَخْهَ، َعَهی َأِخیَك اْفم  ِام ک  ور  افَّ ر  و   َأَنا افسُّ  مانی که خداوند ملما  َمْا َأْنَ، َاَیا 

رودا ملما به وی می  روی او راه مینود که  یش  انگیزد به رمراه او تمثافی خارج میرا ا  قبر بر می
او می تو کیستی؟  آن مسرور   ویدا  با  را  برادر   تو  که  و سروری رستد  ما رمان نادی   ویدا 

 (ا190ا 2، ج1365کردی«)کهینی، 
آمهی میآی، حسا  اده  »تمثل، ظهور نیافهه  بر  ویدا  که  اس،  انسانی  ادراك  وعای  در  ء 

)راک؛ حسا      روحانی درآید و تجرد بر خی دانته بانداسا  مهکا  نفسانی به صور  و اندا 
ل اس، )راک؛ حسا  اده آمهی، 257ا  1385 اده آمهی، ،   ( و تجسد اعما  نیز حایاتش رمیا تمثا

(« و مناور ا  مهکا  نفسانی، صور ادراکی و عهومی اس، که به خاطر تکرار اعما  و  101ا  1381
 (ا  101تاا )راک؛ طباطبائی، بی نوندر  ائل نمی احوا ، در نفس رسوخ کرده به طوری که دیگ

  برام   اعهی،  و  صور    و   متحد  وم  روا  با  کرده،   رسوخ  آدمي   ان  در  تدریج  به  نفساني  مهکا 
  اس،؛  اعهیتي و صور   رر قابل  نیابد،  بار تا   تجرد  به که رنگامي تا نفس چون نودامي وم نفس
(  145ا  5، ج1387)راک؛  وادی آمهی،    نباند  یا  باند  سا  ار  انسان  اوفیه  اطر    با  اعهی،  آن  خواه

 نکتۀ قابل تو ه آنکه، ظهور و برو  مهکا  نفسانی در آخر ، نه اختیاری بهکه اضطراری اس،ا  
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به عبار  دیگر در دنیا با مهکا  نفسانی، انجا  عمهی که متناسب آن مهکا  اس، به راحتی  
یا عمل اختیاری اس،؛ اما در قیام، ظهور مهکا ،   یرد فکا رنو  او بدون درنگ صور  می

کنند رای مناسب با مهکا  حسنه یا رذیهه برو   یدا میاضطراری اس،؛ یعنی باطا اعما  به نکل 
و ایا برو  و ظهور رمان تمثل و تجسد اعما  اس،ا فاا دروغ  فتا انسان در آخر  در واقن رمان 

 (ا 15ا 11، ج 1377، )راک؛ طباطبائی  برو  و ظهور مهکا  اوس، 

 .تحلیل مالصدرا از قیام صدوری صور علمی نسبت به نفس۶

می چگونه  و  اس،  چگونه  صدرایی  اهسفه  در  اعما   تمثل  حایا،  تبییا  رمراری توان  اما 
 رمیشگی اعما  با انسان و حضور آنها در نزد او در دنیا و آخر  را ا  ایا منار بیان نمودا  

دانستند  مالصدرا، قوای ادراکی مدرِک  زئیا  و نیز ادراکا   زئی را مادی میاالسفه  یش ا   
و فاا قوای ادراکی را دارای محل و منطبن در  ارای مختهف مغز دانسته و نسب، و قیا  ادراکا   

به نفس را حهوفی می و   زئی  ادراکی  قوای  به تجرد  قائل  اوال  آنها،  دانستندا مالصدرا بر خالف 
)راک؛ صدرافدیا   ها ند و ثانیا قیا  ادراکا   زئی نسب، به نفس را صدوری دانس،مدَرکا  آن

 (ا 287ا 1، ج1981نیرا ی، 
داند بهکه توضیب اینکه بر اسا  اصاف، و ود، مالصدرا معهو  بافاا  را ماری، ذرنی نمی

ایجا خود  صان  در  نفس  که  مثافی رستند  مو ودا   بافاا ،  و  حایای  معهو   که  اس،  آن  د بر 
نماید )افبته در ادراکا  حسی مثل دیدن، رؤی، مو ود خار ی، ناش اعدادی دارد( و به تَبن  می 

آن، ماری، ذرنی آن مو ود نیز به و ود آمده و ایا ماری،، توسط ذرا با مو ود خار ی تطبیق  
  نودا در واقن ایشان ادراک را عبار  ا  حضور مو ود مجرد در نزدداده نده و حاکی ا  آن می

می مجرد  مو ود  را رمان  حایای  معهو   و  نفس  عافد،  انشاء  به  را  مجرد  مو ود  حضور  و  داندا 
آنهاس،می  ااعل  نفس  ا  نفس و  ادراکی  زئی، صادر نده  )راک؛ صدرافدیا    داند یعنی صور 

 (ا 265ا 1، ج1981نیرا ی، 
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که   داندا بدیا نحومالصدرا احسا  را عبار  ا  حضور صور  محسو  در نزد نفس می
ننوند؛ نفس،  بینند یا صدایی مینوند و او را میوقتی حوا  ظارری با مو ود بیرونی روبرو می

کند غیر ا  صورتی اس، که در کند افبته آن صورتی که نفس درک میصور  آن مو ود را درک می
  تر ا  صورتر و قویتر و نریفماده خار ی و ود دارد چه اینکه صور  مدَرک، و ودی فطیف 

کند قائد به چشد نیس،، بهکه قائد به نفس اس، آنهد  مادی دارد و ایا صورتی که حس دریاا، می
 (ا 138تاا )راک؛ صدرافدیا نیرا ی، بی قیا  اعل به ااعل

تمثل   عافد  در  نفس  توسط  نفس،  نزد  در  حاضر  مثافی  صور  انشاء  را  ابصار  حایا،  ایشان 
د ا  ماده بوده و نسب، آنها با نفس نسب، اعل با ااعل  ایا صور ایا اس، که مجر داندا و ویژ ی  می 

مه طباطبائی می179ا  8، ج1981)راک؛ صدرافدیا نیرا ی،    اس،  ویدا »آنچه مالصدرا ( عالا
در با  ابصار بیان کرد در سایر حوا  چون مسموعا  و ماوقا  و مهموسا  نیز  اری اس،ا  

می درک  مشترک  حس  در  مدرکا   ایا  تما   اینکه  واحدندچه  ا  سنخ  قوه  ایا  مدرکا   و   نوند 
 (ا  424ا 6، ج1981)راک؛ نال ا  عالمه طباطبائی، 

صور    ظارری  حوا   سا ی  بستر  با  که  حسی  صور  و  ادراکا   که  ند  مشخص  اینجا  تا 
به انشاء نفس    که یرد؛ بر  راته ا  مو ودا  خار ی نیس، بهکه حایا، آنها صوری اس،  می 

ای در انسان، متناسب با برو    ردندا حا  باید دید که چه قوه ایجاد نده و اعل نفس محسو  می
  رددا  ای انجا  میو ظهور مهکا  نفس اس، و تمثل صور روحانی و حتی صور عاهی با چه قوه 

آخر  اس،؛  سا ی در دنیا و  مالصدرا با اثبا  تجرد قوه خیا  و اینکه کار قوه خیا  صور  
داندا بدیا معنا که قوه خیا  ا  طرای با محسوسا  سر و کار  ایا قوه را واسطه بیا دنیا و آخر  می

دارد و به انشاء صور محسوسه  رداخته و خزینه صور اس، و ا  طرای مجرد و ا  مراتب نفس اس،؛  
درد و تفاو  کار  می سا ی ادامهیعنی بعد ا  مرگ نیز رمراه نفس به بر خ منتال نده و به صور 

  (192ا  9، ج1981نیرا ی،    راک؛ صدرافدیا)  داندایا قوه را در دنیا و آخر  به ضعف و ند  می
توان ایا نتیجه را  را، که تعابیری چون تمثل و  با تو ه به نار مالصدرا را ن به قوه خیا ، می

عما ، در دنیا و بعد ا   تجسد یا به عبار  دیگر برو  صور روحانی بر اسا  مهکا  نفسانی و ا
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رسد با تو ه به نار مالصدرا را ن به ناش قوه خیا  در ادراک،  مرگ، کار قوه خیا  اس،ا به نار می
 بتوان رمراری رمیشگی اعما  با انسان و حضور آنها در نزد او در دنیا و آخر  را تبییا نمودا 

 در ایا رابطه تو ه به نکا   یر ال   اس،ا 
آ اسا   بر  ایا  افف(  و  او رستند  با  ابد  تا  و  بوده  او  قریا  انسان  اعما   روایا ،  و  قرآن  یا  

دارد  و ود  رمراری  ایا  قیام،  و  بر خ  دنیا،  در  بهکه  نیس،  خاص  عاَفمی  به  مختص  رمراری 
( رر چند انسان در دنیا ا  ایا مطهب غاال اس،ا ایا مطهب را ایا  ونه رد  229ا 7)مجهسی، ج

عمهی، عالوه بر و هه ظارری، دارای و هه باطنی رد رس، )مهکو  کل    توان بیان کرد که ررمی
  ِإنَّ الَِّذيَن َيَُْكُلوَن َأْمواَل اْلَيتامى﴿ ارماید  نیء( مثال قرآن کرید را ن به ظهد و تعدی به اموا  یتید، می

بُطُوِِنِمْ  ِف  َيَُْكُلوَن  ا  ِإَّنَّ َسِعرياً   ظُْلماً  َسَيْصَلْوَن  َو  خورند در ن که ما  یتیمان را به ستمگری میآنا؛  ﴾ انراً 
آنها در نکد خود آتش  هند ارو می آتش ارو ان خوارند  حایا،  در  به دو خ  به  ودی  برند و 

( باطِا خوردن ما  یتید، آتش اس، و ایا باطا در دنیا مشهود انسان نیس،  یرا  10ااتاد«)نساء/
مشغهه او  کثر   تیزبینی  مانن  دارد  دنیا  به  که  مفاتیب ندهای  نیرا ی،  صدرافدیا  )راک؛  اس، 

ِمْن  ﴿ ( و بعد ا  مرگ که نفس ا  بدن  دا ند ایا باطا را می بیندا  606افغیب/ ِف َغْفَلٍة  َلَقْد ُكْنَت 
 (ا  22)ق/ ﴾ َحِديدٌ  اْليَ ْومَ  هذا َفَكَشْفنا َعْنَك ِغطاَءَك فَ َبَصُركَ 

( و  6) فزا /  ﴾ َيْصُدُر النَّاُس َأْشتااتً ِلرُيَْوا َأْعماََلُم   يَ ْوَمِئذٍ ﴿ بیندا   ( نسان در قیام، اعمافش را می
( بر اسا  اعمافش  49)کهف/  ﴾ َو َوَجُدوا ما َعِمُلوا حاِضرا﴿ یابدا  تما  اعمافش را نزد خود حاضر می

می داده  ُُتَْزْونَ ﴿ نودا   زاء  ما  تَ ْعَمُلونَ   َو  ُتْم  ما ُكن ْ در  39)صااا /  ﴾ ِإالَّ  حضور عمل  نفس،  (  نزد 
رمیشگی اس، و چون تما  اعما  با انسان رستند فاا تما  ادراکا  انسان اعد ا  حسی و خیافی  

نمی اال  و  بانند  حضور  سنخ  ا   باید  عاهی  آخر   و  و  دنیا  در  اعما   تما   که  ند  مدعی  توان 
رمان    توان  ف، که تما  ادراکا  انسان باید مجرد و ا  سنخ حضور بانند و ایاحاضرندا  س می

 نار مالصدرا را ن به ادراک اس،ا  
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ج(در بحث ادراک ا  منار مالصدرا بیان ند که بر اسا  اصاف، و ود، ایشان مو ودا   
مثافی یا عاهی را عهد و معهو  بافاا  خواندند، نه ماری، ذرنی که به تبن آنها و ود داردا در واقن  

نفس حاضر اس،، و ود مثافی اس، و  در ادراکا   زئی )اعد ا  حسی و خیافی( آنچه در نزد  
تواند رمان عمهی باند که رمیشه با انسان رس، و در نزد او حاضر اس، و ایا و ود مثافی می 

انسان به خاطر مشغو  بودن به دنیا ا  آن غفه، داردا مالصدرا در مورد اینکه چرا انسان در دنیا 
ی اخالق و اعما  بد را درک نمی جب و ناائر آنها  ارمایدا عکند؟ میتأذا داو  و حسد و نفاق و ع 

آتش رذیهه، رمگی  مهکا   د ا   را میرایی رستند که  آتشرا  ایا  و  قیام،  سو اند  در  رایی که 
کند بعینه در دنیا نیز در نفو  انرار مو ود اس، و فکا با حوا  و مشاعر دنیوی قابل  ظهور می

ی ظهوری خاص به آن نشئه اس، و برای درک  ااحسا  نیستند؛  یرا برای رر حایاتی در رر نشئه
طور که امور عاهی و ورمی و خیافی با  آن، نیا  به مشاعری مخصوص به آن نشئه اس،ا  س رمان

نوند، فاا آتِش نوند، رمیا طور امور اخروی با حوا  ظارری درک نمیحوا  ظارری درک نمی
شد دنیوی ممکا نیس، و با المسه  ا  با چنشئه آخر  ا ر چه باففعل مو ود اس، فکا مشارده

باصره  متعا   خداوند  بهکه  نیس،،  فمس  قابل  نیز عاا   خهق  دنیوی  ه  نایا نفو   برای  دیگر  ای 
ای که عاا  را  ای که اصوا  وحشتناک را بشنوند و المسهکند که با آن عاا  را ببینند و سامعهمی 

 (ا333ا 1354)راک؛ صدرافدیا نیرا ی،  بچشند
وا ما  د( وقتی ادرا  کا   زئی، اعد ا  حسی و خیافی، مجرد و ا  سنخ حضور ندند )َو َوَ د 

وا حاِضرا( ای باید در انسان باند که اوال مجرد باند و ثانیا مدرک  زئیا  باند و آن حتما قوه   َعِمه 
قوه خیا  اس،ا اینکه  فتید مجرد باند به ایا خاطر اس، که حضور تما  اعما  و ادراکا  در  

کند که مدرِک آنها نیز مجرد و در تما  عوافد باند ا  طرای نحوه کار قوه  مختهف ایجا  میعوافد 
خیا  در دنیا و بعد ا  مرگ یکی اس، و آنهد ایجاد صور اس،، فکا ایا صور در دنیا ضعیف و  

 بانندا  بعد ا  مرگ قوی می
عهد و ادراک اس، و ایا  نود ا  سنخ  معهو  ند آنچه که انسان بعد ا  مرگ با آن موا ه می

سا ی، متناسب با مهکا  راسخه و  سا ِی خیا  اس، و ایا صور  ادراکا   زئی رمان صور  
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توان ایا  ( ایا مطهب را بر اسا  آیا  می392ا  1354)راک؛ صدرافدیا نیرا ی،    اعما  اس،
َو َوَجُدوا ﴿ دردا  ی ونه بیان کرد که قرآن کرید ا  طرای ا  حضور اعما ، نزد انسان در قیام، خبر م

حاِضرا َعِمُلوا  ِمْن  ﴿ ( و نیز به صور  اسد مفعو  ارمود  49)کهف/  ﴾ ما  َعِمَلْت  ما  نَ ْفٍس  ُتَُِد ُكلُّ  يَ ْوَم 
بَِعيدا َأَمداً  َنُه  َو بَ ي ْ َنها  بَ ي ْ َأنَّ  َلْو  تَ َودُّ  ُسوٍء  ِمْن  َعِمَلْت  ما  َو  ُُمَْضراً  ( و ا  طرای ایا  30)آ  عمران/  ﴾ َخرْيٍ 

تواند ناظر ( و ایا آیا  می 14)تکویر/  ﴾ َعِلَمْت نَ ْفٌس ما َأْحَضَرتْ ﴿ دردا  را به نفس نسب، می  حضور
  ﴾ َعِلَمْت نَ ْفٌس ما َأْحَضَرتْ ﴿ کندبه کار قوه خیا  در قیام، باندا  س عهد نفس به آنچه حاضر می

وری نسب، به  نود یعنی قیا  صدبدیا معناس، که اوال ایا حضور )اعما ( توسط نفس انجا  می
نفس دارند و به انشاء نفس، آنها حاضرند )ما َأْحَضَرْ ( و ثانیا رمیا حضور، عهد به آنهاس، و  

ا  2، ج1981اساسا عهد، رمان حضور نیئی برای نیء دیگر اس، )راک؛ صدرافدیا نیرا ی،  
 (ا237

 . تفاوت قوای ادراکی در دنیا و آخرت  8

که   ند  رونا  مباحث  ا   قسم،  ایا  متصدی  تا  خیا   مرتبه  در  نفس  ادراکی  و ود 
را  خوارید بیان کنید که ایا صور  سا یسا ی، متناسب با مهکا  راسخه اس،ا حا  میصور  

کند ضعیف در نشئه دنیا و آخر  به ند  و ضعف اس، به ایا معنا که صوری که در دنیا ایجاد می
، اثر ایا صور، بهو ذرنی، و صور اخروی قوی و عینی رستندا ضعف ایا صور و   خاطر ایا قها

اس، که نفس در ایا عاَفد مشغو  ظوارر رس،، و چون حوا  ظارری، نفس را مشغو  در ایا  
، و تو ه نفس نسب، به ایا صور، ضعیف اس،؛ وقتی ایا ماده کرده اس، و ا  سوی دیگر رما

واند صور را در خارج  تنود و میمشغوفی، ا  بیا را، و حوا  ظارری ا  کار ااتاد، نفس قوی می
 ایجاد کندا  

در واقن نفس رنگا  ر و  ا  عافد ماده به ذا  خود، ادراکش در مورد انیا، عیا قدرتش بر  
آنها می غیر    رددایجاد  مطهاا  احساسه  بل  ابصاره  بافبدن کان  متعهاه  مادام،  افنفس  ان  )واعهد 



 199 اهلل نصیری محمدرضا کریمی واال و روح  / صدرایي  های ن یی نفس با تب   ي ادراک   قت ی بر حق   یي و روا   ي قرآن   افت ی ره 

 

درد ابصار و بهکه تما   با آن انجا  می تخیهه؛ نفس انسان مادامی که به بدن تعهق دارد و ااعافش را
(،  یرا احساسا   192ا  9، ج1981)راک؛ صدرافدیا نیرا ی،    احساساتش غیر ا  تخیهش اس،(

اینکه انسان مو ود خار ی را  به ماده خار ی و نرایط مخصوص نیا  دارد مثالا در ابصار برای 
ند باید بیا دس، او و آن مو ود تما  ببیند باید در ماابل او قرار  یرد و یا ا ر بخوارد فمس ک

 ونه نیس، یعنی نیا ی به نرایط مادی و ماده خار ی نیس، برقرار  ردد وفی در مورد تخیل ایا 
وفی رنگا  مرگ، بیا تخیل و احسا  ارقی نیس، چه اینکه قوه خیا  که خزینه حس اس،، قوی 

حد نده و به مبدأ مشترک ر و  کرده  نده و ا  بند تعهق و غبار بدن خالصی یااته و قوای نفس مت
دردا یعنی تما  کاررایی  داد؛ با قدر  خیا  انجا  میو فاا نفس، آنچه را با آال  و ابزار انجا  می

بیند آنچه را که  درد و با عیِا خیا  میداد یکجا با قوه خیا  انجا  میکه با حوا  ظارری انجا  می
 رددا  س ادراک مشتهیا  قدر  و عهد و نهوتش نیء واحدی میدید و  در دنیا با دیده حسی می

 ردد، بهکه در بهش، چیزی  ز نهوا  ا  سوی نفس، رمان قدرتش بر احضار آنها در نزد خود می
 رایش نیس، )راک؛ رمان(ا نفس و خواسته

 . تفاوت لذات دنیوی و اخروی ۹

را و مشتهای،  دائر مدار خواسته  رای بهشتی را بر رمیا اسا  اس، که آیا  و روایا ، نعم،
می معرای  نریفه  بهشتیان  آیۀ  مورد  در  طباطبائی  مه  عالا ِایها﴿نمایندا  َن  َیشاؤ  ما  ْد  (  35)ق/﴾فه 

 ویدا ارل بهش، مافک رر آنچه که اراده آنها بدان تعهق  یرد رستند و رر آنچه را اراده نمایند  می 
أَ ﴿   آیۀ  برایشان مهیاس، و نیز در مورد  َتْشَتِهيََنُْن  ما  ِفيها  َلُكْم  َو  اْْلِخَرِة  ِف  َو  نْيا  الدُّ اِْلَياِة  ِف   ْولِياؤُُكْم 

ُعون  أَنْ ُفُسُكمْ   ردد  »ضمیر در )ایها(، در رردو مورد بر می ویدا  ( می31)اصه،/  ﴾ َو َلُكْم ِفيها ما َتدَّ
ی اس، که آن قوه  به آخر  و نهو  به معنای کنده ندن نفس با یکی ا  قوایش به سوی آن چیز

فا  میمی آن  ا   و  و  خوارد  معنای طهب  به  دعاء  و  نکاا،  و  و نرا   مانند نهو  طعا   بردا 
ونَ  ع  ْد ِایها ما َتدَّ ْد ِایها ما  « دامنه ا  وسینخواستا اس،  س  مهه »َو َفک  تر اس، ا   مهه )َو َفک 
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ْد   َتْشَتِهي ک  س  هب )یدعون( اعد اس، ا  او،  س آیۀ  (  یرا نهو ، طهب خاص اس، و مطهق ط َأْنف 
درد به اینکه در آخر  آنچه که نهوا  اوفیاء افهه بخوارد و غیر آن که وسین تر  نریفه بشار  می

 (ا 391ا 17ا ج 1371)راک؛ طباطبائی، و برتر اس،، برایشان رس،
هِ   َوِفيُّ   َدَعا  در روای، در مورد خواسته ملما در بهش، آمده )َاِإَذا  ِتَي   ِبِغَااِئهِ   افهَّ ه    َتْشَتِهي  ِبَما  أ    َنْفس 

َي   َأنْ   َغْیرِ   ِمْا   اْفِغَااءَ   َطَهِبهِ   ِعْنَد  َسمِّ ( )راک؛ کهینی،    ی    خدا  دوس،   که   رنگامي  (9ا  8، ج1365َنْهَوَته 
   انودمي   حاضر برایش غاا آن خواس،،  غاا

را فاا  دنیوی را انفعافی و رای بهش،، مالصددر تبییا نحوۀ برخورداری بهشتیان ا  نعم،
خواندا ایشان درباره تفاو  فاا   می  ردداند و ایا دو را دو ماوفه  دا ا   فاا  اخروی را اعهی می

 ویدا »فاا  و آال  آخر  ا  ماوفه فاا  و آال  دنیا نیس،  یرا فاا  دنیوی دنیوی و اخروی می
 اارد به خالف فاا   ه و در آن تأثیر میانفعاال  نفس اس، ا  آنچه ا  خارج به آن وارد  ردید

اخروی که ابتها ا  و فوا   ذاتی و ااعا  نفس اس، و چون اعل و انفعا  دو ماوفه  دا ا  رد 
رستند که انتراکی ندارند رمیا طور فا  اعهی غیر ا  فا  انفعافی اس،،  س نباید آن دو را با  

  کامل و تما  فاا  به صور  اعهی و اتد رد ماایسه کردا در بهش،  مین قوای نفسانی به صور
 باند و مبنای ایا فاا  ترک فاا  اانی دنیوی اس،ا و انرف می

 س نایسته اس، که انسان در دنیا  رد ور د و نفسش را فطیف و با صفا کرده و نوق به خیرا   
 مین آر ورا و را در خود تاوی، کند تا ا  قوه به اعل خارج نده و ا  ناص به کما  منتال  ردد و 

را را حاضر در نزد خود یابد بهکه در قیام، برای نفو  چیزی  ز آنچه قصد و نی، آنها  خواسته
رسند و ا ر در دنیا بوده نیس،ا ا ر ردف آنها امور صحیب و حق بوده در آخر  به او  عامی می

آخر    در  اموری  بوده چنیا  و نیطانی  و نهوی  دنیوی  مااصد  قبیل  ا   و  امور  ائل  راته  بیا  ا  
ا  9، ج198)راک؛ صدرافدیا نیرا ی، ا  اس،حسر  و ندام، و غصه و عاا  افید آنها باقی مانده

 (ا213
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یا   و  اعهی اس،  یا  نیز خود  ا  مرگ، حیاتی عهمی اس، و عهد  بعد  بیان ند که حیا   قبالا 
عافی را رونا  انفعافی بر رمیا اسا  تفاو  عهد اعهی و انفعافی نحوه تفاو  فاا  اعهی و انف

کندا عهد انفعافی یعنی عهمی که معهو ، مبدأ عهد اس،؛ یعنی و ود عینی و خار ی معهو ،  می
 ویند که عاِفد ا   اس، که عافد به آن عهد  یدا کند؛ و ا  ایا  ه، آن را »انفعافی« می سبب نده

اس، و ما که عافد رستید  نودا مانند عهد انسان به انیای خار ی که معهو  عه،  معهو  منفعل می
ا  آن  ه، که عافد رستید، معهو  رستیدا آن معهو ، ااعل اس، و ما که عافد   معهو  رستید، 

بانیدا عهد اعهی عهد دیگری اس، که عبار  اس، ا  اینکه عهد، مبدأ معهو   رستید منفعل می
 (ا 318ا 8ج  ، 1377)راک؛ مطهری،  کنداس،؛ مثل عهد یك مختر  نسب، به آنچه اخترا  می

در بخش ادراک ا  منار مالصدرا بیان ند که ا  منار ایشان تما  ادراکا ، حضوری اس، و  
صور محسوسه و خیافیه قائد به نفس بوده و و ود مثافی در تما  ادراکا  حسی به انشاء نفس ایجاد 

اس، و  نده و به تبن آن، ماریتش در ذرا اس،ا غرض آنکه و ودا  مثافی خود ا  منشئا  نفس  
ایا انشاء رمان عهد اعهی اس، یعنی معهو  و مدَرک، صادر نده ا  ااعل بوده و نسب، آن به ااعل 

 ویید، مالصدرا فاا  بهشتی را فااتی اعهی دانسته  نسب، اعل به ااعل اس،ا بعد ا  ایا مادمه می
ادراکی اس،  بر خالف فاا  دنیوی که انفعافی اس، یعنی ا  آنجا که حیا  بعد ا  مرگ، حیاتی  

و بنابر نار مالصدرا صور ادراکی، قیا  صدوری نسب، به نفس دارند فاا مباحثی چون قبر و سوا  
درد و اعما  به نکل صوری روحانی متناسب با مهکا   و  وا  وااا رمگی در صان نفس رخ می 

 باندا کندا فاا  بهشتی نیز ا  سنخ اعل و صادر نده ا  نفس میظهور می
( به معنای ایا اس، که رر  35)ق/  ﴾ ِفيها َو َلَديْنا َمزِيد  ما َيشاُؤنَ   ََلُمْ ﴿ ا  آیۀ نریفۀ  بر رمیا اس 

خواند  کند مالصدرا ایا فاا  را ا  ابتها ا  نفس میآنچه انسان آر و نماید در بهش، ارارد می
هج محل کند فاا مبهج و مبتخوارد در ذا  خود ایجاد مییعنی نفس در بهش، تما  آنچه را می

( ایا مطهب رمان اس، که در بحث  213ا  9، ج1981واحدی دارند )راک؛ نال ا  طباطبائی،  
نود مبنی بر اینکه و وِد معاو  برای عاقل عیا و ود  برای خود اتحاد عاقل و معاو  بیان می

اس، به عبار  دیگر و ود صور معاوفه چیزی  ز و ودنان برای عاقل نیس، )و وده ای نفسه  
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( یعنی معاو ، و ودی  دای 313ا  9، ج198)راک؛ صدرافدیا نیرا ی، ا   وده فهعاقل(عیا و
ا  معاوفی، ندارد و نسب، معاو  با عاقل عیا معاوفی، اس،،  س ایا طور نیس، که معاوفی،، 
ذاتی دانته باند که آن ذا ، صفتی به نا  معاوفی، دانته باند بهکه معاوفی، عیا ذا  معاو   

 ردد رمان و ودی که فهعاقل اس،  معاوفی، معاو  ا  و ود معاو  انتزا  می  برای عاقل اس،ا
،  198)راک؛ صدرافدیا نیرا ی، ا  رمیا اتحاد در مورد ادراکا   زئی با نفس نیز مطرا اس،

رای بهشتی نیز که ا  سنخ ادراک رستند اعِل انساِن بهشتی و ا  مراتب  ( غرض آنکه فا 234ا  4ج
 حِل مبهج و مبتهج واحد اس،ا  نفس محسو  نده فاا م

 گیری بحث و نتیجه

ایا تحایق با مالحاه مضامیا آیا  و روایا  در صدد نمایاندن حاایای در خصوص ارآیند  
را رونا  تحاق نفس و صور  سا ی آن و نیز قیا  صدوری اعما  بر نفس برآمد و در خال  بررسی

اففعل نفس با تحاق اوفیا مرتبه ادراک ند که حایا، نفس انسان، ا  سنخ ادراک اس، و تحاق ب
و ودی مستعد برای انتاا  به بر خ و عاَفد بااس،؛ به رمیا  ه، حیا  اخروی،    اس، و چنیا

ن ندن نفس با   حیاتی ادراکی اس،ا مطهب دیگری که در مالحاه آیا  و روایا  رونا ند متِسا
تره تجرد  ا  در ه نا فه حسا تا  مراتب بودن نفس در  سا دیاد مدَرکا  اس، و ایا نشان ا  ذو

رای اهسفی مالصدرا، ایا حایا، را ا  حیث عاهی نیز مبررا باند که تبییارتبه عافی عال می
ل اعما  و نحوه اعافی، و ود ادراکی   ساخ،ا مسأفه حائز ارمی، ا  منار آیا  و روایا ، تمثا

آخر  اس،ا در اهسفه صدرایی نفس در ایا خصوص و رمراری دائمی اعما  با انسان در دنیا و  
مبررا اس، که ادراکا  و صور حسی رر چند با بسترسا ی حوا  ظارری اس،؛ اما تحاق ایا  

باندا ایا امر بدان روس، که ا   صور، اعل نفس و با انشاء آن و متناسب با مهکا  نفسانی می
ما  و به  تر ظهور  عبارتی رونامنار صدرافمتأفهیا، قوه خیا  مجرد اس، و رمه تمثاال  و تجسا

رای  سا ی صور روحانی، متناسب با مهکا  راسخه نفسانی رد در دنیا و رد بعد ا  مرگ، با صور 
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را  سا ی در دنیا، به  ه، مشاغل دنیایی، برای اکثر انسانرمیا قوه اس،، رر چند ایا صور  
حداکثری اس،ا ا  راس، با وضوا مشهود نیس،؛ اما در آخر  که نفس،  سیخته ا  ایا انتغا 

نود که رمه اعما ، قیا  صدوری به نفس دارند، به ایا  )َعِهَمْ، َنْفٌس ما َأْحَضَرْ ( معهو  میتعبیر  
نود و آنگاه  معنا که در  رتو انشاء نفس به واسطه قوه خیا ، استحضار اعما  برای نفس محاق می

اعما  حاصل می به  نفس  اینکه عهد، حضور  عهد  دیگر مینودا چه  برای نیء  بر نیئی  باندا 
برای    ﴾ِفيها  ما َيشاُؤنَ   ََلُمْ   ﴿ اسا  رمیا قیاِ  صدوری اعما  به نفس اس، که مراد تعبیر قرآن کریدا

   نود که چگونه نعد بهشتی با اراده انساِن بهشتی ارارد اس،اما واضب می

 منابع  

یم ا1  ا قرآن کر
 ا نهج البالغه  ا2
 مکتبه آیه افهه افمرعشیا ا قدا شفا ق(ا 1404ابا سیناا ) ا3
)  تمیمی ا4 محمدا  با  عبدافواحد  الکلم(ا  1366آمدی،  درر  و  الحکم  قدا  غرر  ا 

 انتشارا  داتر تبهیغا  اسالمیا 
 ا قدا موسسه اسراءا  رحیق مختوم (ا 1386آمهی، عبدافهها )  وادی ا5
 ا قدا موسسه اسراءا تسنیم(ا 1387____________ا)  ا6
 موسسه اسراءا  اسیرت انسان در قرآنصورت و (ا 1381_____ا )_______ ا7
  ااا قدا بیدروس معرفت نفس(ا  1385حسا  اده آمهی، حساا)  ا8
 ا قدا انتشارا  قیا ا انسان و قرآن(ا 1381_______________ ا )   ا9

ابراریداصدرافدیا ا10 با  محمد  اآلیات(ا  1360)  نیرا ی،  انجما    ااسرار  تهرانا 
 اسالمي حکم، و اهسفه اسالميا
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ا قدا  التعلیقات لصدر المتالهین علی الشفاء_________________ا) بی تا(ا  ا11
 انتشارا  بیدارا 

العقلیة   ا(ا  1981__________________ا)   ا12 األسفار  فی  المتعالیة  الحکمة 
 ا بیرو ا دار إحیاء افتراث افعربيا األربعة

ا تهرانا انجما حکم،  المبدا و المعاد(ا  1354___________________ا ) ا13
 و اهسفه ایرانا  

ا قدا مکتبه  مجموعة الرسائل التسعه قا(ا  1302___________________ا ) ا14
 افمصطفوما 

الغیب(ا  1363___________________ا) ا15 و  مفاتیح  اررنگ  تهرانا و ار   ا 
 آمو   عافیا انجما اسالمی حکم، و اهسفه ایرانا 

 ااسماعیهیانقدا ا تفسیر القرآن المیزان فی(ا  1371ا) محمدحسیا ، ی ئطباطبا ا16
تا(ا    ا17 بی   ( العالم_________________ا  رسائل  قدا ا  الطباطبائی  همجموعة 

 ا باقیا  انتشارا  
 اإلسالمیها تهرانا دارافکتب االکافي( 1365)  محمد با یعاو ا  کهینی،  ا18
 افوااءا ا بیرو ا ملسسةاألنوار بحارقا(ا 1404)  محمد باقرا مجهسی،  ا19
 ا قدا انتشارا  صدراا مجموعه آثار شهید مطهری (ا 1377)  مرتضیامطهری،  ا20


