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:چكيده
افضل الدين كاشاني فيلسوفي است دقيق النظر و صاحب رأي 

او با ذوق سرشار خويش سعي . زيسته استكه در قرن ششم مي
هاي حِكَمي رايج زماني روشكرده است با در هم تنيدن و تلفيق 

و بر . به منهجي نو دست يازد) مشايي، اشراقي، عرفاني(خويش 
آن اساس، ساختاري منسجم از تفكرات فلسفي و معرفتي 

وي در كنار انديشيدن در باب نهادهاي بنيادين . خويش برسازد
حكمت، فلسفه و معرفت به طور عام، دربارة نفس به طور ويژه و 

دستگاه انديشتاري او در باب نفس از . استخاص انديشيده 
انسجام و استحكام قابل قبولي برخوردار است و البته در موارد 

.بسياري ابتكاري است
با اين همه اين حكيم واالمقام در جامعة علمي و فلسفي ما كامالً 

همة آنچه درباره او انجام . ناشناخته و قدرش نامعلوم مانده است
ح و تحقيق و چاپ مجموعةآثار او، به گرفته، به جز تصحي

حال . نويسي و تمجيدهاي تشريفاتي از او منحصر استحالشرح
شده و هاي او و صيد مرواريدهاي سفتهآنكه كندوكاو در انديشه

به عزلت نشسته در مجموعة آثار و رسايلش كاري الزم و واجب 
نگارنده بر خود فرض دانست تا در ضمن يك پروژة . نمايدمي

اي به تحقيقاتي و علمي گامي فراتر نهد و از معرفي شناسنامه
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. معرفي علمي اين شخصيت مهم فلسفي ـ عرفاني مبادرت ورزد
ترين مسألة مورد دغدغة كاشاني، يعني بحث رو، به عمدهاز اين

اي از زواياي نهفته و خاك گرفتة نفس، توجه كرده تا پاره
 گزارش، شرح، تفسير و تحليل ها و آراي او را بازشكافته،انديشه
.نمايد
شناسي، نفس و بدن، جوهريت نفس، تجرد نفس: هاواژهليدك

مشايي ـ اشراقي ـ (نفس، بابا افضل كاشاني، حكمت تلفيقي 
)عرفاني

نشناسل دانش ديايگرز افسانه
وسواسنديم شك پيوسته قرين

ي از عقل و پر از پنداريتا تو ته
 آماسي، از فريب داريافربه نه

»يكاشانافضلبابا«

:مقدمه
، مشهور به بابا افضل، در اواسط قرن ششم متولّد و تـا            ي كاشان يبن حسن مرَق  الدين محمد افضل

 در اوج قـرار  يگـر ي كه حكومت اسماعيليان و مذاق بـاطن يااوايل قرن هفتم زيسته است، دوره    
 كـه  يو.  و رواج بـود يگيـر  تـازه در حـال شـكل    نيـز يعرفان و تصوف مصطلح و رسم    داشت و 

 بود، عمدتاً در بخش سوم عمر خـويش بـه تـأليف و    ي سرشاريذوق شعري فصيح و دارا   يدبير
. منطق و حكمت و عرفان و تصوف پرداخت پر مغز دريهايتصنيف رساله

ـ    حكيمان برجسـته ةبابا افضل با نگاشتن اين رسايل با آنكه در زمر شـمار  ه ايـن سـرزمين ب
اما متأسفانه قدرش ناشناخته مانده، اغلب محققـان، اسـتادان و دانشـجويان فلسـفه بـا                 رود،يم

. نيستند او آشنايهاديدگاه
تر از آن با چاپ اشعار يا ديوان     دو دهه پيش   ي يك ياگر چه از حدود پنجاه سال پيش، يا حت        

ي بازشناس ي و ديگران، برا   يپژوه، نفيس ش امثال بهار، دان   ي بر آنها از سو    يهاينوشتن مقدمه او و 
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يك از آنهـا نتوانسـته      اما هيچ  ،1 صورت گرفته است   يهاياين حكيم واالمقام كوشش   و شناساندن 
 رواج  ي علمـ  ةفيلسوف و حكيم ما را از كـنج عزلـت و انـزوا بـه در آورد و در جامعـ                    ة ارزند يآرا

2.دهد

ن نوشتار بر آن است تا در ضمن يك پروژة تحقيقاتي و علمي گامي فراتر نهد و از معرفـي          اي
رو، بـه  از ايـن . اي به معرفي علمي اين شخصيت مهم فلسفي ـ عرفـاني مبـادرت ورزد   شناسنامه

اي از زواياي نهفته و    ترين مسألة مورد دغدغة كاشاني، يعني بحث نفس، توجه كرده تا پاره           عمده
. ها و آراي او را بازشكافته، گزارش، شرح، تفسير و تحليل نمايدرفتة انديشهخاك گ

١.�� �0��NJ ��� ��53 ����� و N �پ د�9ان �P �� او ���� ،H-"اN در Q��R ،H-"ا �ت ��+پ ر�P �� رS د�ا&�ال ��&�م�3 T & از H-"ا �ر �UV و��G ، از �J� TW ر3� 3ل آ� ��] از ي X/�د NY-Z �/X و ��� X/� زوار، ��Jي دود���3 �پ �G� ا�0)�3P [�) .�� �ت آ�01� �+�/\ [Gآ� �ي و دآ# ���0يدآ#�[�وJپ �G� ا�3 و ��P ()و�  دا�]يه �وا���5 ا69.... وJJ^ ر3_ ��ا�3 آ���� ،�هJيهه و �� �G �@G�� ا�3 و H-"ا �ر �UV ح ا&�ال و�G �� ����ط � اش 9 � +!/يهي او و ��Vور�+�"�� ـ  "! �يه د�9,�ةدر�ر cd3�3ا ��G �6 را��d3 #/آ 9 ���ن ���� ���&�م زر9ب.  � 9�Z�[در دا� ��Nن]f ا HZ�� 23م در»H-"ا ��«�Jيا �� i�f ً@� ا"-H ��ة�� در�ر� ��  �J� آ� در ا69 ��@G�� H-"ا �ر �UV ح ا&�ال و�G �� �ر�+2ويه از د�9,�يا( ر�Gو در ��ارديااو ��� ا k�� ،�1@l �@�Jا �ي ر"@� ا�3 آ 
 ا�3]�����5ه ��ا9. �,�, ��mرف ��رگة در دا5oدر �ا�23ا �J�� HZ�� TWريا و�fد V ا"-Hة در�� �� آ@G�� 69�Jا �p� 53��@G��   زر9بNاش � @�H از ��J آ�د� �q�9، ا�r ��!f �3V �� ���Zا��0� �f�@� � ر �3د� ا�9ن � �J��Gد آ� از ��� i�� در Vدرس �0��q3s@� qن���د� ا�3، ا�V د�  ازt� 
 Q�X و ة در�ر�اYZًا ه
 آ@�! ا�3!� �� H-"ا �0س �5>� و9!�م �Pا23م �G�3ا ��G پP v�@ . 1تdب��0wZآ@G�3ح ز�9 ا�G �� �x& �Uا :
-William C. Chittick, The Heart of Islamic Philosophy (The Quest for self Knowledge in the teachings of 

Afdal.al-DinKashani ) Oxford university Press, 2001

  Hq1�� �P �,ب ا� ا��!� ـ     \/�+� از �هــ9 آ@ــب ���ــ� ~ــ]ِ� >ــ�;� Vن �ــ�Js| ا3ــ� و �ــ�٩٠ ا�3 ا� �0ـ[  ـ >�;�  ٣L٠ و ��] از ـا69 آ@� H-"ا �ي�P@�ـv �ـ�ا   . �Gـ� � �ـ  ��0ّ1�ت �   �س S# ا���9p5ا�   �5� ه و ���pات ��� H-"ا � از  ي � ـ�ر  يهـJ�   l@!|، يهر3���^ و �p�  w& و ب   اGـ5ر و ر�+�qـت را       هd@آ�د� ا�3   ا� �ي��ا�ـ� �ـ�ا   �ا69 آر ا,ـ� Pـ� �ـ       . و ��� ن و "�! �"ن _��   ��X� رد          � ������ـ� �Gـ�، ا�ـ در ا>ـ �ر3    ا"-H يها���9" Q�X �� 69�Jا�   p/�0ان آP نآ0ـ�،  � r � ز�       ��Js� �/ � نW در �p09و9)� ا ���  ]0� 
"H1 �3م ���# از     ه � � ـ�ر آ��ـ� و      �9V آـ� �@q3sـ    �"H1 اول و دوم �� آر �      �� ه�
 و ��1رات ��0د69 ��5ود�� H�Gا�3ي . ١.     ،�Jز ��_V از [�)            �9 ـ@� ا3ـ� آـG آ�� �� ا9ـ6 ا�ـ�s� T�03  ا69  ��دن            �Jهـ  آر �� دH�J 9ـv د3ـ� ��ـ�دن ز�ـن ر3ـ � از ز�ن  ��9 �0�  (,�"�+�  � !" ��� آ@ـب، �pـ� �ـ�دن ~�ـ         ��9 ـ�0  يهـ ي3ز، ا>�2ح )��د� ا�3  3ـ�د   � و ,ـ� اد�ـ     �، ,             ���و&� در ا69 آ@ب و ���دن �0�i د3ـ� اول آـ� �&�ب �      و  از�� ا"-H، ا�آرم �0;1ـ� در Zـ�د      آ�د آ� �د��Q در�ر� � ت �Gد  �0ّ1� �از TW رو، دو�ر \/�+� ��آ�ر را � د�ـ�          . \/�+ J^ �����ـ�    يا�Jآ� و �fا3ز  (F از &H �5-2ت "�ق    �Zا��م و �� �3م �� "�]    د ��&� ي��دارر ����� 
@Zزود . (�دا �
  ي�@"ز ,/ن �ـ              در9_V در �
 آر � �ر ��] از Vن ا�3 آ�& �. آـ�دم �آ �G، د3ـ�       ا69 آر ا,� ��ار   � i�f و H� آً@�آـ
 9ـv    ��د �  J� ه�� رو       � � ي دآ# Nر3� �J�� v9 در . ,��0ـ� �rي�!���، ا�  و�fد �      � �5� و "�]  (F >2ح د�9م آJ��   ي��دارJهـ   از آH ر3     �&� ����ط ��� Hو آ   Z�� �� ]0� ،F���       �ـ�G Qـ��R �&� آر از د�� ا"�ون       از �� 
���   اآ@� آ0� �q��ـ�ردار  ي�� و آ�Z�� د�G �@3� از &�
 Vن آP �,دد، ا�,.
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٭٭٭

 نفس و بدنيشناسي معن.1
معنـا   هـم  »خـود « و   »ذات«،  »حقيقـت «،  »اصـل « ماننـد    يبابا افضل مفهوم نفس را با مفـاهيم       

ي اصل را برا   ةگويد واژ ي م يو. پردازديواژگان م  اين   ياين رو، در آغاز به تحليل معناي      از. دانديم
از  اسـت    و حقيقت عبـارت   .  فرودست او از اوست    ي چيزها ي هست ةبريم كه ماي  يم به كار  يچيز
 ديگـر از    يكنيم كه چيزها  ي اطالق م  يو ذات را در جاي    .  اوست ةواقع زيبند  در ي كه هست  يچيز

 بـا نفـس     يمعن مفاهيمِ هم  يِبا دانستن معان  . دروي آنها به شمار م    ةدارندآن اوست و او صاحب و     
 عبـارت  »نفـس «تـوان گفـت كـه       ياز اين رو، م   . شوديآشكار م  خود نفس هم   يكم و بيش معن   

 و نفس انسان،    1. يك چيز به داشتن آن است      يچيستست از اصل و حقيقت و ذات يك چيز كه         ا
بابـا افضـل در     . شوندين خوانده م   انسا ،داشتن آن ها با  اصل و حقيقت و ذات او، كه انسان        ييعن

، همچون شكل، رنـگ،  يو اوصاف ظاهربودن به اعراضبودن يا انسانكند كه مردمي م يادامه نف 
) 9 ص،الكمالمدارج،مصنفات(. باشد...  ويدار، حسيهيئت جسمان

يرد، گي مي را به يك معن»خود« و »نفس« نيز دو مفهوم »نامهانجامره«ةبابا افضل در رسال
ياز اين رو، وقت. خواندي است صاحب نفس م»يآگاه« و »ادراك«ي را كه دارايو هرچيز

 شد، به اين دليل كه در اين حال ديگر امكان »خوديب«گويند كه يمهوش شودي بيكس
الكمالمدارجةبابا افضل همان سخن نخستين در رسالسپس.  برايش نيستيادراك و آگاه

 چيز باشد؛ و نفس ي بود و چيز به وينفس هر چيز اصل وحقيقت و«: كنديرا چنين تكرار م
 اصل و حقيقت ي رويد؛ و نفس حيوانيبويست و رستن ا اصل و حقيقت گوهر نباتي نباتيةنام

 انسان بود، نه ي؛ وانسان بنفس انساني جانور بود، نه بهيكل جسمانيجانور است و جانور بو
 جانور و يِباطل، جانورفس در اين اجسام ناپيدا گردند و، كه چون آثار نيبصورت جسمان

اجساد مرده از  مردم نيست گردد، اگر چه جسم بر هيأت و شكل خويش بود، چونيِمردم
كه يحيوانيت، و همچنين جسم نباته انسانيت يا به حيوانات و مردم، كه بران حكم نتوان كرد ب

)66 ـ 65 ص،نامهنجاماره،مصنفات(».از نفس ناميه بريده گردد
تـرين كـار   از اين رو، شايد راحت. پردازدي جسم نميمعنابابا افضل در مصنفات مستقيماً به   

 نفـس نيسـت   يهاي ويژگي كه داراي گفته شود هر چيزي از جسم باشد، يعن   ي سلب يمعناارايه

١. � �@�Jان ��ر3 �ا���c5� H-"ا �� �9 از د�9,V �ن &�ود و �ه�ت G       واژ,ن در 3   آ�د آW ،
�� �Gح ا�3�    
ء ��H از +! �ن ا�3 �Gد�fو .)v� :رات����	
، ص  ، ~] &�ود و �5ر9|    ١، ج ا .)٣١١ ـ ٣٠٩
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يشناسـ ي به معن  چندان مربوط  نه يها بخش ةها و مطالع  تفحص بيشتر در رساله   اما. جسم است 
 در يكاشـان . شـود ي آن دو رهنمون مـ ي در شناخت معنا  يبه نكات ديگر  نفس و بدن، محقق را    

ـ   ي بـه سـبك و سـياق عرفـان         يهايبحث كه عمدتاً  ـ» نامهجاودان«ة  رسال  يـا بـه تعبيـر       ي و قرآن
قـت   حقيقـت انسـان و حقي      ةآيات قرآن دربار  ي   تفسير عرفان  ي به سبك عرفا، يعن    يتر، بحث دقيق

: گويـد يمراتب جسـم و مراتـب نفـس مـ     در فصل سوم از باب سوم، بعد از شمارشـعالم است  
اند و اختالفشـان تنهـا      ياند كه از حيث گوهر بودن وذات يك       )يجوهر(ينفس و جسم دو گوهر    

پاسخ اين است كه نفـس       نفس كنند،  ي پرسش از چيست   يتوضيح اينكه، وقت  . در صفات آنهاست  
يهمان اسـت، يعنـ   جسم يا بدن پرسيده شود، پاسخ دقيقاًي از چيست  يه وقت و آنگا . جوهر است 

هر يك از آن    اما هم اينكه از صفت خاص     .  ندارند يو از اين جهت هيچ اختالف     . جسم جوهر است  
 زيـرا  ؛گـردد يود، و در واقع از همين جا اخـتالف پديـدار مـ            شميدو سؤال شود، پاسخ دو گونه       

. پذير و منفعل  جسم گوهريست جنبش  : لزم اين است كه بگوييم    پاسخ از وصف خاص جسم مست     
. نفـس گوهريسـت جنباننـده و فاعـل        : آنكه در پاسخ به وصـف خـاص نفـس بايـد بگـوييم             حال

.)305 ص،نامهجاودان، مصنفات(
اند و اخـتالف صـفات   ي گوهر و ذات هر دو يك يپس از رو  «: گيردي چنين نتيجه م   يآنگاه و 

 پديد آرد و سـرانجام آن       ي دوئ ي، در و  ي بل 1؛دن بازنگسلد، و نه ذات نگرداند     را از ذات بو   مر ذات 
)همان(. »...ي فرعي برخيزدكه پيوند اصليست و اختالف و جداييدوئ

 مستقالً قابل توجه و ،گرددي تشابه و تفاوت نفس و بدن برم    ةبحث فوق كه در واقع به مسأل      
تقريـرات و فصـول   «يهـا  از قطعـه  يير فوق در يكـ     شبيه به تعب   يبابا افضل تعبير  . استسيبرر

تن و جـان بهـم      : تن و جان بهم تمام و كاملند و از هم جدا نيستند           «: گويديم دارد كه  »مقطّعه
 جان باشد، و جان را چـون        ياست؛ تن را چون بچشم حقيقت بين      تنست، و جان و تن بهم جان      

. »قـوالت و متقـابالت همـين ميـدان        محسوسـات و مع   ة  جملو در .  تن باشد  يبچشم اضافت بين  
).see: Chittick, 2001, p.84؛ 266ص، 29 ش،تقريرات و فصول مقطّعه،مصنفات(

ي نفس و بدن و تفاوت و تشابه آنهـا بـه همـين آسـان               ة دربار يرسد ديدگاه كاشان  يبه نظر م  
ارقت نفس  در بخش مكاتيب و جواب اسئله از مجموعه مصنفات، به لزوم توجه به مف             يو. نباشد

بيننـد و بـا آن    يگويد، اغلب مردم چـون نفـس را در سـايه بـدن مـ              يكند و م  يمو بدن تصريح  
و چـون مباينـت گـوهر       «:  ببرنـد  يتوانند به حقيقت نفس پ    ينمكنند،يتركيب يافته مشاهده م   

شناخته شد، نفس مفارق شد از تن، اگرچه تـن هنـوز در      نفس و اوصافش از گوهر تن و احوالش       
و اين تفريق و تمييز كه دشخوار اسـت نـه از   . حيات و جمعيت اجزا مضبوط ومجموعست    ضبط  

�9:  �� ذات ���دا��.١� _Y ذات ��ل �0/� .
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 ص  ،مكاتيب و جواب اسـئله    ،مصنفات(»...ست ا روشني است، بلكه از غايت    يغايت پوشيدگ 
)702 ـ 701

توان ادعا كرد كه از نظر او نفـس و بـدن در             ي آنچه بابا افضل گفته است م      ة، از مجموع  يبار
.و جوهر بودن مشتركند و تنها در اوصاف و عوارض با يكديگر اختالف دارندحقيقت

 وجود نفس.2
اسـتدالل از  ( برهـان لـم   . الـف :توان استدالل و برهان اقامه كردي اثبات هر چيز از دو راه م      يبرا

 رسـيدن بـه     ياستدالل از طريـق معلـول بـرا       ( برهان ان    . ب ) رسيدن به معلول   يعلّت برا طريق
.1)علّت

از آنجـا  : گويـد ي ميو. بردياثر به مؤثّر سود م2 اثبات وجود نفس از استدالل    يبابا افضل برا  
يابـد و از    ي اغلب از خود غافل است، آثار و احوال نفس را در اشخاص محسوس ديگر م               يآدمكه

يوقتـ : توضـيح اينكـه   . يابـد ي مـ  يطريق علم به آثار نفس به وجود خود نفـس آگـاه           اين رو، از  
، برگ و شكوفه دادن، به      يكنيم كه درنباتات مثالً آثار حيات، همچون رشد و بالندگ         يمشاهده م 

آيـد كـه چنـين احـوال و     يدارد، ايـن سـؤال برايمـان پـيش مـ     ، وجـود ...تخم و ميوه رسيدن و 
 غير از جسم؟ ياست برخاسته است يا از چيز     آيا از جسم درخت از آن رو كه جسم         يهاييويژگ

شـك فـرض دوم صـادق    يباطل شد، ب ندارد، لذا اگر فرض اول    ين دو شق تصوير ديگر    غير از اي  
از جسـميت درخـت     ...  اين جنبش وحركـت و     يگوييم فرض اول باطل است، يعن     يحال م . است

درخت هست آن حالـت نيـز    كه جسميتيبايست تا وقتيبرنخاسته است، زيرا اگر چنين بود م    
مـثالً در   . را نـدارد  ديگر آن آثـار   اما  ،استي  يم جسميت درخت باق   دانيبا آن باشد، حال آنكه م     

. نـدارد كنيم همچنان جسم درخت وجود دارد امـا آثـار پيشـين را            ي كه درخت را قطع م     يزمان
حاصل اينكه جنبش و فزايش مذكور از جسميت درخت برنيامده و از غير آن برخاسته اسـت، و                 

از اين رو، اصلْ همان است كـه موجـب   . دار استو حيات آن روينده ةاين جسم روينده به واسط    
نفـس روياننـده   « روينده به روياننده است و ما همين را يشود، چه اينكه هست   يدرخت م رويش

١.      w�و � H-"ا �� �ت         از د�9,�q� آ� ا� ن از ��9ـQ � ـ
ب �  �� ا3��    ) �Uاز ا �   �ر9 �3�  � �Uّ���     �Nوا3ـ� �ـ�د 9ـ �ـ    �,V �!ّ+ ا�3  ���5!�ل از 
ا� �Pن �ـ� آ/ـل و       . ,�دد، �@5ّ!  v9�9 ��د� �5!�ل و � �q^ د�3            �� ^�� از +ّ!� و 3��V ،د�G ��     م،�1ـ0�ت (. +� ��د �ـ� �ـ@5ّ!
     �Zاه� 9"� آ� در ا69 ه�0 ).�� ص،�	��ا	مر� ٢.   � �9�1� H-"ا ���  � ���Q9 از اUـ� �ـ� �ـ��Uّ را         �آ�0 آ   c59 ،�0ا��Z ـ�ن 3ـ�        ا3@��ل��!� Hـ�Jو د Wـن،  (.  او ي ره0/ ) .�٧ص
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 هـم  ي اثبات نفس حيـوان يبرا) 67 ـ  66 ص ،نامهانجامره،مصنفات(. ناميميم درخت»)ينبات(
) 67، صهمان(. استدالل كردتوانيبه همين طريق م

ييعنـ .  يافـت  يتوان به خود نفس انسان آگاه     يو دقيقاً به همين روش از آثار نفس انسان م         
كنيم يـا از آنِ جسـم اوسـت يـا امـر      ي ديگر بشر را كه مالحظه ميِجنبش و آثارِ حيات  حركت و 

 است اين آثـار يآيد كه تا جسم باق    ي زيرا الزم م   ؛لكن از جسم نيست   . است غير از جسم   يديگر
، استيميرد اگر چه همچنان باق  ي كه جسم م   ي مثالً وقت  ؛نيست باشد حال آنكه چنين    يهم باق 

. آيديآثار مذكور از غير جسم برم ديگر اين آثار را ندارد، پس احوال واما
ها استدالل ديگر بابا افضل در اثبات وجود نفس بدين صورت قابل تقرير است؛ اختالف نام

و .  حقيقت آن چيز استيهر چيز1و خاصيتها و خاصيات آنهاست يويژگسبب اختالف در به
 جوهر كه محل خواص و يشك حقيقت و هستيب.  آن استيء، هستيحقيقت شمراد از

ها آنگاه همين نكته را به انسان.  اعراض فرع بر آن استيِاصل است و هستاعراض است مقدم و
 انسان است، ينام مردم و انسان به خاطر خاصيت و ويژگآنجا كه دهد كه ازياينگونه سرايت م

ي و بودن است نفس آدمياين رو، آنچه سزاوار به هستاز. و خاصيت مردم حقيقت آن است
 جسد و جسم داشتن انسان ةواسطها بهانسان و نه جسد او، زيراي و نباتياست، نه نفس حيوان

تواند برقرار باشد، يدقيقاً با همين هيأت مشنيستند، چه اينكه جسم انسان بدون جان و روح
 انسان ي و نباتيداشتن نفس حيوان را به خاطريهمچنين اگر آدم. گويندي به آن انسان نماما
 انسان يهايچنين نفس حيوانات و نباتات هم به خاطر داشتنةبايست هميخواندند ميم

2.3)69 ـ68،همان(! شدنديخوانده م

�H و و9),  .١+ ،>��q در ا�09Z از H-"ا �.  و +م�ه و+�ارض و او>ف �� ��ر آّ!�وV ,(9ن �ـ�ان �ـم �Zا�ـ�� Gـ�� ا3ـ�، �ـ�              Nوا3ـ� ء �� �ا�3 آ� G   ,�ه����c9اد �  د�ـ� �ـ� R!�ـH ا9ـp� 6@ـ�                 )٣٠ ـ  �٢ ص،�ـ�ارج ا���ـ	ل  ،�01�ت(:  ز��0� v� T0�W در ا69.٢� H-"ا �� �J؛ در ا69 ر3 ��  �9�Fِ ا� � آ�(�دازد��� H�ه از _V Yد��ـن     ~] ا� ن  + . ا�3  ا"-H در ادا�  .٣�� N    � �ـ� Pـ� �05ـp09ا T��9�� ����  � ��x��Z Fد را �    TW ��، در ��        wـ�3] و ر3ـ��ن و�) ،^!� �� �Gد      ده� آ@"9 �q��J� F�� د�fو �05دارد آ� .c59      ��!�ب �ـ آـ�               wـ]f ـ� و ازG� ��G از f v9[� و�fد داGـ@� F�� نW   ـ�دfو  �G� �@Gـ�د               . ��اfت و���ن �� � و ه� ��P          د�J!] ا69 ا�3 آ� هـ� Pـ� از Wـ� f[ـ!� H�� �G� ��G �@"� و 9@Gيدا    �� و9"� ��ـ�د، �!��ـ��] �pـ6 �� ـ�           ه�� w]f از   ه
 آـ@Gد ��ا�fو  . ر� �   Gا H-"ا �9"ـ� �ـ� �ـ�qت را           �� � r    ي c59 ،�0� ��P �� �ـم   »ارادت«آ�0 آـqا� �@"� ا�3؛ و 9"�    دا�� آ� � را 9@"9 �c59 ،�0 � � »دا� �«�J�H5 را   � ��P و �    ي �@"دا�� آ�  � را 9 � ا�3@"9.   �� �� �f�� �  F�� ،ـ�د را �ـ         ،!^ "�قZ �9�fـ� هـ
    � Vن دم آـ 9��0� ا�3     
� و ه@"9 و ��Vـ� آـ� Zـ�د را        .  �ـq��J�  ، ا�      @"9 
9��0� و ه 
9"�، هN    w�و J�H5 ا�3 و ��  q��J� �م دارد و �Pن �J�H5 دا�0ـ��             �  آ� F�� ،�3دش ا�Z ��0و دا� �+ �0�� +��Z ،  Hد �� ،�G�F �� �    ةو 9p!�  ��] ��� ���Y آ�د         ا69 دH�J آ�    ا�3، �� F) �"9 Y��� نV �q�<Z .)�مر	). ٦٩ ـ�٨ ص  ،�	�ـ� ا
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روشـن  : گويـد يشـود كـه مـ     ي نيز در باب وجود نفس يافت م       يامه استدالل ديگر  ندر عرض 
 هر چـه  ي يعن؛ منشأ كثرت از اجسام نيست    اما.  آن است  يكثرت تنها در اجسام و اجزا     است كه 

 بلكه از غير جسم به آن اعطا شده است و مـا بـه آن                ،شود از اجسام برنيامده   يمدر اجسام يافت  
) 188 ص،همان (1.گوييمي نفس م»غير«

 جوهر بودن نفس.3
بـودن ي و عرض و يكـ ) گوهرييا به تعبير و(بابا افضل تقسيم مرسوم موجودات ممكن به جوهر        

جـوهر  : گونـه اسـت  همچنين او معتقد است كه جـوهر دو . ه تا بودن عرض را باور دارد     جوهر و نُ  
ي تنهـا ايـن مقـدار آگـاه     كـه از آن يجوهر بسيط عبارت است از مـاهيت  . جوهر مركب بسيط و 

يگانـه بـا و     از اعـراض نـه     ي نيست و هيچ عرضـ     ينبوده يا حالّ در چيز    يداريم كه قائم به چيز    
 يـا حـالّ در آن نيسـت و همـراه آن     ياست كه قائم به محلّ اما جوهر مركب آن   . شوندييافت نم 

،مـه ناعـرض ،مصنفات(. شودياست يافت ميك يا بيش از يك عرض كه در وجودش تابع آن
) 215ص

پـذيرد، جـوهر   ي اسـت كـه مـ   ياز آنجا كه انقسام جوهر از طريق اعراض  : گويديو در ادامه م   
اما جوهر مركب كه يك عرض يا بـيش از  .  اقسام و كثرت نيست ياعراض است دارا  يببسيط كه 
 شـود آن را      با اعراض كم و كيف و وضع يافت        يگاه جوهر هر.  اقسام است  يداراپذيرد،يآن را م  

و هر  . نهندي نام م  »نفس« با عرض فعل شناخته شود آن را         يخوانند و هرگاه جوهر   ي م »جسم«
) 216 ص،همان(.گويندي م»ماده«يافت شود آن را  با عرض انفعاليوقت جوهر
كند و  ي يك حال م   ي گوهر جسم يك چيز است و اقتضا       ،كه از نظر بابا افضل    تر گفتيم   پيش

سازد كه اين يك حـال      ي در اين باب اين پرسش را مطرح م        يآنگاه و .  است ييكگوهر نفس نيز  
بودنِ  نفسيبودنِ جسم است، و آن يك حال كدام است كه مقتضا  جسميكدام است كه مقتضا   
دهـد كـه طبـع      يگونـه پاسـخ مـ      آنها چگونه است؟ و خـود ايـن        يهاكنشينفس است و بسيار   

 نفس جز ايـن حـال   ياست و فعل و جنبش كار اوست و برا  يكننده و فاعل، حيات و زندگ     نفسِ
.  قبـول فعـل و جنـبش از نفـس اسـت      يشايسـتگ ،ي صفت و حال گوهر جسمان     اما. وجود ندارد 

حاالت عارض بر جسـم بـه ايـن سـبب            صور و  ي بسيار اما. جسم جز اين صفت از خودش ندارد      
از . بودن وجود حـاالت نيسـت     ي جز تبدل صور و احوال و پياپ       ياست كه ذات فعل و كنش چيز      

ر برخاسـته اسـت،                  اين چـه اينكـه ذات     رو، كثرت در جسم از تحريك و تغييـر و حركـت و تغيـ
.  كثرت را دارديتحريك و حركت اقتضا

١. ادا�  �� H-"ا � N  ن. داد,Yد، آ� در "H1 ����ط �� ¢ـ�¡د ��ـV Fن را ��xـ�� Zـ�اه�
                �� ¢ـ�¡د ��ـF را ��ـ� �@��ـ�     ،WـT ��ـ
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تواند بـا جسـم     ي جسم هم جسم بوده و غير جسم نم        يگونه كه اجزا  همان«:گويديآنگاه م 
يبنـابراين فعـل يكـ     . خيـزد يبش و فعل برنمـ     جز جن  يشود، جنبش و فعل هم از چيز      تركيب

فاعـل  :  فعل بسيار است كـه عبارتنـد از        ي اجزا اما.  است ياست، منفعل هم يك   ي  است، فاعل يك  
) 188 ـ186 ص ،همان(1» .منفعل جسمنفس، فعل كنش، جنبش و

 مركب است كه به واسطه عرض و صفت فعل          ي جوهر »نفس«رو، از ديدگاه بابا افضل      از اين 
 اسـت، جـوهر نفـس نيـز     ي اقسـام يو از آنجا كـه فعـل دارا  . گردديفاعليت داشتن شناخته م   و

 شناخته و يافته شود،     ي كنش و جنبانيدن، با و     ياگر فعل به صورت مطلق، يعن     :يابدي م ياقسام
ي از و  ي پيـاپ  يو اگر افعال گوناگون و متفنّن بنا به نظم و ترتيب          . خواننديم» ينفس فلك «آن را   

 مانند جذب و امساك و هضـم و غـذا و          يگويند، كه كارهاي  يم» نفس منميه «ته شوند، آن را     ياف
 ديگـر   ي و برخـ   ي به ترتيب طبيعـ    يافعال مختلف برخ  و اگر .  با اوست  ي پس از ديگر   يتوليد يك 

و اگـر   . خوانندي م »ينفس حيوان «حيوان، آن را     با آن باشند، مانند حركات     يبدون ترتيب طبيع  
و . نامنـد ي مـ  »ي انسـان  ينفس عمل «را   اهل صناعات، آن   ي باشد، مانند كارها   ين عقل  آ يهاكنش

يِ با هم و تفصيل و نف      يبعض محسوسات باشد و تركيب و اثبات      ياگر كنش و فعل او تمييز معان      
)همان(. گويندي م»نفس ناطقه و فاكره و عاقله«، آن را ي از بعضيبعض
ود جوهر و شناخت آن مطـرح اسـت كـه بـا توجـه بـه          شك همواره اين پرسش درباره وج     يب

 بر حس جوهرياب نداشتن انسان و عدم امكان رؤيت جوهر، آنان      يحكيمان مسلمان مبن  ديدگاه
شناسند؟ يكنند و به آن باور دارند يا چگونه آن را مميرا اثبات چگونه جوهر

و به اين پرسش با درايت  اين نكته هست  ملتفتِ،نظربابا افضل به عنوان يك حكيم صاحب
گانه، تنها در ، از جوهر و اعراض نهي كلّيِحقيقت همه معان: گويدي در پاسخ ميو. دهديمپاسخ

 آن موجودات كه از طريق حس از آن يو اشخاص جزئ. شودياست كه دانسته منفس عالِم
درست است كه نفس . ندباشي و فروع اين كلّيات مي كلّيمثاالت اين معانتوان يافتي ميآگاه

نهد و به تأمل ي را به كنار مييابد، اما در ادامه ابزار حسينامتمايز مدر آغاز اين همه را با هم و
گوهر مالحظه ياعراض و اعراض را بياست كه گوهر را بپردازد و در اين تأمليدر خود م

رو، به آزمايش از اين. اند فرعيق اصل و بايشودكه يكيدر اين مالحظه برايش ثابت م. كنديم
. پردازد تا اصل را از فرع تشخيص دهديم

بينيم حاالت و اعراض اگر چه ينگريم، مي ما در حاالت مختلفِ افراد ميوقت: اينكهتوضيح
 آن حاالت، فرد همان ةشوند، اما يك چيز ثابت در آنهاست، زيرا در هميممتفاوت و دگرگون

١.  �G آً@9� +�0ان راه� �� T����دن �ـ�  � (ي ��ا� از ا69 � م �   � F�� د�f����9د و �  �و�, :»        iـ�� �Gح داد� �G از ���V و            �م را، Wـ fا �� [�����0f 0] و@dت و ا���م، و � �dّ ��د��ن �ـ�       يدار و �+�  ي(��9"��ن�5!�م ,��  وfـ�د ��ـF، آـ�       يآ�00� را� >�ا� � �09�f� دا�] را 3ـ�       رو6G,�هِ� آ�00� و&� fر راده�0� ا69 >�ر اUV ن(.» وW،١٨٨ ص(
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توان آن حقيقت ثابت را عرض ي داشته باشد، و نميبايد حقيقت ثابت، الجرمشوديفرد ديده م
 غير از عرض باشد كه يرو، آن حقيقت بايد امراز اين. استيخواند كه همواره در حال دگرگون

از اين رو مرد را به اعتبار . خوانيميآن را نفس منهيم و در انسانيآن را گوهر يا جوهر نام م
.  استي چيزيِ و نه تابع هستيچيز و نه از آنِياش نه در چيزيويند كه هستنفس جوهر گ

) 222 ـ 221 ص،همان(

 تجرّد نفس.4
و. رودي به شـمار مـ     يالدين كاشان  افضل ي از اصول و اركان دستگاه فلسف      ي يك 1بودن نفس مجرّد

وان گفت از نظـر بابـا       تي م يبه نوع .  در باب نفس گواه بر اين مطلب است        ي و يهاسراسر نوشته 
ل و تـدبر    يخواهاثبات تجرد نفس چندان مسأله مشكل و برهان افضل ي نيست و بـا انـدك تأمـ

هايش كـه    در سراسر رساله   يو شايد به همين خاطر است كه و       . شوديمبرهن م آشكار، مدلّل و  
ت تجـرّد   پـردازد و اثبـا    ي است به مسايل ديگر نفس بيشتر مـ        يشناسنفساغلب در باب نفس و    
ي كه اين اصل مسـلّم را تمـام خواننـدگان و           يشمارد، گوي ينمي و جد  ينفس را چندان ضرور   

.اند پذيرفتهياهيچ واهمهيب
رسد خاطر بابا افضل از اين جهت راحت باشـد بـه ايـن دليـل كـه                  يافزون بر اين، به نظر م     

 از ايه دارد و پـار ي به ويايژهتر ارسطاطاليس حكيم، كه او ارادت و   و از همه مهم   ي  پيشينيان و 
 به ايـن مسـأله پرداختـه و ادلّـه     يترجمه كرده است، به اندازه الزم و كافآثارش در باب نفس را 

ـ          يكه از نظر حكيم كاشان     اثبات آن آورده است    ي برا يچند هـيچ  ي ما همه آن ادلّـه صـحيح و ب
ات آن آرام داشـته و بـه جهـات          خيال و فكر از اثب    از اين رو،  .  مثبت تجرد نفس هستند    يترديد

.ديگر بحث نفس پرداخته است
هايش بـه ايـن      از رساله  ي از اين دغدغه كامالً فراغ نيافت و در برخ         ي، با اين همه كاشان    يبار
كه ما در اين نوشته به دو دليـل         . توجه كرد و تجرّد نفس را به دليل و برهان اثبات كرد           موضوع

:كنيميمنفس اشاره  در باب تجرّدياز و
 در باب اثر    ينامه، عرض دوم، درِ پنجم در ضمن بحث        در رساله عرض   يدليل اول را كاشان   . 1
2.نفس و اثر و فعل جسم آورده استو فعل

١ .   �����N ا� �� و ��ا�^ �� F�� ب�           ا�3 و ا�£ ��F در ��&!�     ��ر �@�6�ّ ا69 �� در �Jsت و &��ان در ا9ـ6 � ـ�ي ��i و � � �� �I� رد��. ١.     Fـ�ـ�د �fت و�Uن در �� اV اول [~ �ن ا�3 آW H�Jار ,�"�    ا69 د��د�  ا"-H در    . ��رد ا3@��ن د�JـH �ـ�      Nادا��W ت�Uا� ��� F�� دازد�¢�¡د�) .
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اما منشـأ كثـرت از اجسـام        .  گذشت كه از نظر بابا افضل كثرت تنها در اجسام است           رتپيش
و ما به .  بلكه از غير به آن داده شده است   ،مدهچه در اجسام است از اجسام برنيا      هرينيست، يعن 

چـه غيـر از     و هـر  . گيرد كه نفس غير از جسم است      ي نتيجه م  يآنگاه و . يميگويمآن غير، نفس  
نهايت و طرف خواهد بود، پـس نفـس مقـدار و طـرف و نهايـت                 يمقدار و ب  يجسم باشد، طبعاً ب   

. ندارد
 هـم   »وهـم « و   »خيـال «تـوان ادراك كـرد، بـا        ي را به حس نمـ     يرو، وجود اين چنين   از اين 

ي نفس است، و بـا قـوت  يها از آثار و قوتي و قوتيحس، وهم و خيال هر يك اثر توان؛ زيرا ينم
رو، يافتن و دانسـتن نفـس تنهـا بـه           از اين . توان رسيد ينفس به كلّيت آن نم    ة   از شجر  يو شاخ 

ـ     نفس. تواند انجام گيرد  ي م »عقل« ل و موهـوم نيسـت و در عـين حـال            چـون محسـوس، مخي
بودن نفس هم از آن روسـت       معقول. شودييافت م شك و شبهه است، الجرم با عقل      يوجودش ب 

.  آثـار نفـس اسـت      يمنفعـل و پـذيرا    ،  گونه كـه جسـم    همان. پذيرديكه او صور و آثار عقل را م       
) 188 ص،نامهعرض،مصنفات(

ـ            كيواقع استدالل فوق در آنجا كه ثابت م       در مقـدار و  يند نفـس غيـر از جسـم اسـت، لـذا ب
بودن نفس تجـرّد    ي جسم و جسمان   يِشود، زيرا اين بيان با نف     ينهايت است كامل م   يبطرف و يب

. نمايديمآن را اثبات
مـتن دليـل بـه    .  از بخش تقريرات و فصول مقطّعه آمده اسـت  31 اما دليل دوم در قطعه       .2

ود   يچه جسم و جسـمان    هر«:  است )يحر(س ناطقه جز تن     دليل بر آنكه نف   : استاين صورت  بـ 
 و هـر دو  ي بـه آن نقـش ديگـر آميختـ         ي ديگر پذيرفت  ياز آنكه چون نقش   جز يك نقش نپذيرد،   

ا و ستارگان   هپذيرد و آميخته نشود، مثل آنكه صورت آسمان        و لوح روح هزار نقش     يباطل گشت 
حوال مردمان و صفات حيوانات در ضمير ظاهر        همچنين ا و. و ساير چيزها در خاطر حاضر باشد      

ست جز بـدن و از عـالم         ا معلوم شد كه نفس موجودي    پس.  باشد يها صاف باشد و همه آن نقش    
)665 ص،مصنفات(».غيب است

ـ       ي پذيرا شدن صورت جديد لزوماً بايد از صـورت         يتوضيح اينكه، جسم برا    ي كـه دارد بـه كلّ
 همچـون مـوم يـا چـوب         ي و يا جسم ديگر    يمثالً اگر بر فلز   . تا صورت دوم را بپذيرد    زايل شود 

ايم، اگـر در همـان جهـت كـه نقـش دارد، نقـش و نـام              حك كرده  ينامايم يا  رسم نموده  ينقش
ا حقيقتـ   يكامالً باطل و زايل شود تا دوم    بخواهد بپذيرد، بايد نقش اول     يديگر ي خوانا شـود؛ امـ

 بدون اينكـه صـورت      ،شوديش م قصورحقايق در او منت   كه به نام نفس و روان در ما وجود دارد،           
ي جسـم و جسـمان  يرو، اين حقيقت ورااز اين.  زايل گردد، و يا صور درهم و مختلط گردند  ياول

) 187 ـ185 ص،1380ي،زاده آملحسن: نك(.  طبيعت استياست و از عالم ورا
 از رساله ارسطو در تجرد نفـس  ي كه كاشانيارسد كه افزون بر اين دو دليل، ادلّه     يبه نظر م  

 در اينجا برشمرد كه از نقل آنهـا صـرف   يكرده را هم بتوان به عنوان داليل مورد قبول و        ترجمه
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 ترجمـه رسـاله     ،مصـنفات : نك(. دهيميخوانندگان را به مجموعه مصنّفات ارجاع م      نظر كرده و  
)402 ـ394 ص ،مقالت اولنفس ارسطاطاليس،

)عقل( نفس و خرد .5
. باشـد يگونه كه جسم غير از نفس است، خرد يا عقل هم جز نفس مـ              از ديدگاه بابا افضل همان    

 كـه از    ي به دانش اصـل    ي در سايه لزوم بازرس    » از بطالن نفس در پناه خرد      يايمن«رساله   در يو
پردازد كـه   يبه تحليل و استدالل بر اين نكته م       1،نفس و شناخت خود است    نظر او همان علم به    

زيرا اگر خرد و عقل همان جسم و بدن بود، الجرم           . نفس و بدن است    غير از  يد يا عقل چيز   خر
و نيز اگر خرد همان جان يـا  . بودند، حال آنكه چنين نيستيمها بايد خردمند  ها و تن  همه بدن 

در عين حال خرد، آگاه   . بود حال آنكه چنين نيست    يم بايد خردمند  ينفس بود، آنگاه هر جانور    
) 605 ـ604 ص ،مصنفات(. نفس و بدن هر دو استبه 

 تفاوت ميان نفـس و عقـل را بـه داشـتن دانـش بـالقوه يـا بالفعـل                   ي ديگر ي در جا  يكاشان
 بـالقوه  ة شناخت خويش است، يافتـه و يابنـد        ياين بيان، هر گاه نفس در جستجو      بنابر.دانديم
 كـه بـالقوه   يلذا نفس مـادام .  بالفعل استةت يافت، يابنده و يافيبه خود آگاه باشد، و هر گاه   يم

»عقـل «گاه بالفعل خود را شناخت، نـامش را  نهند، و هري نام م»نفس «به خود آگاه است به آن 
. گــردديء بــازمي شــيبــه تغييــر در خاصــيت و ويژگــيگــذارگوينــد و ايــن تغييــر در نــاميمــ
) 22 ـ 21 ص،مدارج الكمال؛ 69 ص،نامهانجامره(

 از مراتـب نفـس      ي عقل اين است كه عقل يك      ة دربار ياه رايج در ميان فيلسوفان اسالم     ديدگ
چه ظاهر آنچه از بابا افضل نقل كرديم، به ويژه در نقل نخست، مخالف با ديدگاه رايـج                  اگر.است

گونـه كـه نفـس را       شمارد، همان ي عقل را ماهيتاً از نفس جدا م       يرود كه و  يگمان م نمايد و يم
اما با دقت در كالم او، و به ويژه بر اسـاس آنچـه از مـتن دوم بـه دسـت                خواند،يسم م غير از ج  

 در اين مسأله همگام با ديدگاه رايج است و تنها بـر       يطور كلّ  به يآيد، شايد بتوان گفت كه و     يم
 مطلـق آن نيسـت، زيـرا نفـس بـه          ينفس به معنا  ورزد كه عقل دقيقاً همان    ياين نكته تأكيد م   

رود نـه   ياز مراتب آن به شـمار مـ       ي است كه عقل تنها يك     ي مراتب يطلق امر عام و دارا     م يمعنا
هـم از مراتـب آن    در شمارش مراتب نفس گفته و نفـس فـاكره و كاتبـه را   يو آنچه و  . خود آن 

� �xورت د�3  يو.١� �Jز ا69 ر3_V در  �يهـ  �ـ� دا�ـ]  �9ـ �9 �� �6 و ��0د دا�]         � �p09و ��� ا ����ر� آ�د�  د�9ـ� ر3ـ��،    يهGا  �� 
!+   ��ـ�69  ي+0ـ�ان ���ـ�69 و ��0ـد      ��F را � �ـ� از   و¤ا را f �    ��] ا>! (F دا «: ,���9آ�0 و �  � � دا�] ���5  »�٠Kص...  ,��,�نيهدا�]
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د ايـن   تواندي نفس عاقله خوانده است، مي فاكره و كاتبه را از قوا     ي ديگر يشمرده يا در جا    مؤيـ
) 23 ص،مدارج الكمال؛ 304 ص،نامهجاودان: نك(. دبرداشت باش

.  رايـج نيـز حمـل و تفسـير كـرد           ةتوان ديدگاه بابا افضل را بر غير از نظري        يدر عين حال، م   
هر گاه نفس بالقوه به خود آگاه باشـد،  ـ  همانگونه كه گذشت  ـياينكه، از ديدگاه كاشانتوضيح

ي در جا  يو. شودي ناميده م  »عقل«لفعل خود را شناخت،     شود و هر گاه با    يمبه اين نام خوانده   
اند كه عقل آنها ي به خود، وجود عقل است و ديگر موجودات امور         يآگاه علم و  :گويدي م يديگر
 غير از نفـس     يءاي ش يبهتر باشد بگوييم كه عقل از ديدگاه كاشان       با اين وصف، شايد   . يابديرا م 

عنوان تأييد ديدگاه و تقرير پيشين ذكـر كـرديم           به يون و آنچه ازمت . و از مراتب آن نيست    است  
. آن صـورت ديگـر تأييـد آن تقريـر نخواهـد بـود              هم قابل تفسير است كه در      يبه صورت ديگر  

 نفـس اسـت،   ي از قـوا يكه عقل يكـ  از مصنفات نگفته استي در هيچ جاي   يتوضيح اينكه كاشان  
مـدارج  : نـك ( اسـت    يعملـ  و ي نظـر  ة دو قو  يبرد كه دارا  يبلكه همواره يا نام از نفس عاقله م       

: نـك (. گويـد يمـ )يعملـ ( و نفـس كاتبـه   )ينظـر (و يا سخن از نفـس فـاكره        ) 23 ص ،الكمال
توان چنين استنباط كرد كه از نظرگـاه بابـا افضـل نفـس             يرو، م از اين ) 304 ص ،نامهجاودان

ه بالقوه است نـام نفـس بـر آن     كي مراتبش بالقوه است و تا زمان    ي و در تمام   ي به طور كلّ   يانسان
 كـه البتـه    1شـود يشود و هر گاه از قوه بودن خارج شد و فعليت يافت عقل خوانده م              يمگذارده

 بـر ايـن     يبابا افضل بـه نـوع     .  خود را داراست   يهاي غير از نفس است و ويژگ      يموجوداين عقل 
 وجـود و مبـدأ و منشـأ آن        ين است و نهايت روش    ياز نظر او، عقل يك    . تصريح دارد نكته تأكيد و  

 گوناگون نيست، تا بين عاقالن تقسـيم        يها اجزا و پاره   يبسيط است و دارا   يعقل موجود . است
زيـرا  .  منتقـل شـود  ي به شخص ديگرياز آن برسد، يا از شخصياگردد و به هر يك جزء و پاره 

ه عقل جسم نيسـت     مقدار باشد، مانند جسم، حال آنك     ي اجزاست كه وجودش دارا    ي دارا يچيز
: نـك (. آيد تا به مقـدار جسـم متقـدر شـود          ينمافزون بر اين، در جسم هم فرود      . و مقدار ندارد  

)22 ص،مدارج الكمال
بودن، همچون نفس اسـت،   جهات، مانند بسيط و مجرّد   ياين بيان، عقل از برخ    اگر چه بنابر  

ودن و فرود نيامدن در جسم غيـر از  ب ديگر، مانند منشأ و خاستگاه وجوديهاي ويژگيبرخاما در 
.باشديمنفس

 ا"-ـ�9s� Hـ�    .١�ط ا3ـ�    ي ا69 �� ��يو.  �ـ� ا9ـ6 ا3ـ@0 ���9�, :» �� از Zـ�د �ـ� Zـ�د V,ـ�              Nو ���p�V د�fدا��]   ... ��د د��9 از و ���V 9        و ه���Nو (���3 از Vِن او �G، و ا69 ( رت         �+ 
� ه!�+ F�� را�3، و H�+ د�fـ�د ا3ـ�،       وf�� 6از ا9ـ
   ���V 6pJ]   �!�+ F�� او را[  �، و Pـ�ن  ...�� ��qت ��د  ,��09 آ       p9 او  �Zد (����د و ���          H@� و +�ـ�از او �� F�� م)٢٢ ـ ٢١ ص ،ا���	ل��ارج(».�Zا��0ش �Gد �
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ي چـه بـه نـوع   در نهايت، نگارنده بر اين است كه تقرير و تفسير فوق از ديدگاه بابا افضل اگر             
 اوست، در عين حال نبايد جازمانه اين ديـدگاه          يها موافق نوشته  يبخش و تا حدود زياد    رضايت
 همـان   هدو ايـن تفسـير اخيـر نبـ        يرود كه مراد و   ينسبت داد و همچنان اين احتمال م      را به او  

 از آنهـا اشـاره   ي كـه بـه برخـ   يهـاي اشد، به ويژه اينكه او در همان متنرا پذيرفته بديدگاه رايج   
نبودن عقل را استنباط نموديم، بر خالف اين       نفس و از مراتب نفس    كرديم و از آن تفاوت عقل و      

 در اواخر متن پيشين از مدارج الكمال گفته است    يمثالً و . است خود عمل كرده   يگذاراصطالح
 كـه   ي عملـ  ي است و ديگـر    ي كه نامش عقل نظر    ينظرييك:  دو قوه است   يكه نفس عاقله دارا   

 نفـس   ةشـمارد، مرتبـ   يكه مراتب نفس را مـ     ييا در متن ديگر   ) 23ص(.  است ينامش عقل عمل  
)304 ص،نامهجاودان(. نهدي نيز نام ميكاتبه را عقل عمل

يكـارگير گونه موارد را بايـد بـر تسـامح در بـه       اين پرسش وجود دارد كه آيا اين       ياينك جا 
 و خاص   يگرفتن اصطالحات رايج با غفلت و عدم توجه به اصطالح ابداع          و به خدمت  اصطالحات
ي كـــــه براســـــاس آن ميـــــان نفـــــس و عقـــــل تفـــــاوت مـــــاهوــــــيخـــــود و

 كـه بـر اسـاس آن ديـدگاه     ـپيشين   تقريريرست بر دي حمل كرد؟ يا اينكه آنها را تأييد ـ است
 به شمارآورد؟ ـ  نفس و عقل خواهد بود ة همان ديدگاه رايج درباريكاشان

 مراتب نفس.6
 در فصـل پـنجم   يو. كنـد ي بيان مـ ي مختلفيهانامه اين مسأله را به شكلبابا افضل در جاودان   

شمارد كه بـر چهـار      ين را ملكوت جهان م    پردازد و آ  ي به انفس غايب م    »در بدو انسان  «باعنوان  
: اندقسم
 روح دميـدن و روان دادن در اجسـام   يخواننـد و كـار و  ي كه آن را اسرافيل م ي نفس اعل  .1
. است
. رساننده استي نفس ميكائيل كه روز.2
. خلق استيآور خداوند برا نفس جبرائيل كه پيام.3
و جان سـتاندن عبـارت اسـت از         . ندن است  كه كارش جان ستا    )عزريائيل( نفس عزرائيل    .4

 آن  »ينفـس انسـان   «، كـه    ي از صورتِ دانستن و به گوهرِ دانا پيوستن آن معنـ           يمعنجدا كردن 
. گوهر داناست

 را خواهيم كه    ي نه اين قوت جزو    ياما به نفس انسان   «: گويدي م يآنگاه در تفسير نفس انسان    
خـواهيم، آنكـه   ي بلكه پيشوا و امام ايـن همـه را مـ      بدان گويا و شنوااند،    1ياشخاص تنيكرد اين

و منزلت و پايه نفس انسان از ديگـران         . بحقيقت اوست و چهارم ملكوت آن جهان است       ابوالبشرِ

�= ي��p�0د.١"��9�).  و "0
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 چـون   يپايه دست است كه بسـاحت جداسـت از زبـان و ديگـران و خاصـيت و                 چون منزلت و  
يو همه معان  ... يكند از يك رو    پيدا   ي را در صورت جسمان    ي غيب يمعانخاصيت دست است كه   

) 292 ـ291 ص،نامهجاودان(».ها به ادراك بستاند ازصورتيرا نفس انسان
 هـم از آن جملـه       ي انسـان  ة كه نفس ناطق   يروشن است كه در اين تقسيم تنها نفوس ملكوت        

.  بوده استيمورد توجه كاشاناست،
 يك .1: شماردي چهار پايه ميرا نفس را دا  ي در فصل ششم همين كتاب، و      ي ديگر يدر جا 

 در بهيمـه    ي يك پا  .3، و   »ناميه« در نبات و نام آن       ي يك پا  .2، و   »طبع« درخاك و نام آن      يپا
از ديـد او، طبـع مـرده        . »يخرد سخن گـو   « در مردم و نام آن       ي يك پا  .4، و »حيوان«و نام آن    

مانـد كـه بيـدار و    ي مـ يتنهـا نفـس ناطقـه بـاق    . زده و جويـا  است و نبات خفته و حيوان حيرت      
.گوياست

 ايـن چهـار پايـه    ة بـود و بـه واسـط    )يأندروا(از ديدگاه بابا افضل، نفس انسان معلّق در هوا          
شمارد ي از اين مسأله، سه پايه نخست را ظلمت مي عرفانيبر اساس شهود و تفسيرها    .برخاست

نيت خـود را بشناسـد،    انسـان خـود و انسـا   يگويـد، وقتـ  ي و مـ 1.خوانـد ينور م و نفس ناطقه را   
اگـر نـه   «غايب كه باطن جهان بودند در تسخير و سـيطره اوسـت كـه      يابد كه چهار نفس   يدرم

ياسرافيل خوانند و نفس فاكره اسـت، مـردم انديشـه نتوانسـت            ، كه ي بود ي مسخّر و  ينفس اعل 
 را  مـردم  ي بـود  يمحفوظست، كه ميكائيل خواننـد، مسـخّر و       وگر نه نفس حافظه كه لوح     . كرد

ي بـود يجبرئيل، كـه نفـس گوياسـت، مسـخّر و        و اگر نه  . يهيچ دريافته و دانسته بر ياد نماند      
يكه نفس كاتبـه اسـت، مسـخّر و         آورد، و اگر نه عزرائيل،     يها را به سخن نتوانست    مردم دانست 

 نـه   ي كردنـد  يوو اگـر نـه مالئكـه جنـبش و آرام سـجود            . يها پديد نيامد   صنعت ي از و  يبود
و ، چه آرامـش سـاكن بملَـكِ سـكون بـود      ي، و نه جنبش و حركت نمود      ي و ساكن بود   آراميده

). 297 ـ 295 ص ،همان(» 2.جنبش متحرّك بملَكِ حركت
او از اينجـا آغـاز   .  داردي ديگـر  ي در بيان مراتب نفـس تقسـيم ابتكـار         ي و ،در همين رساله  

ي نفسان ي بواسطه رو  ي جسمان ي است، كه رو   ي و نفسان  ي دو بعد جسمان   ي دارا يآدمكند كه يم

١. � � Y �� T0P در H-"ا �� vGـ  يC و �ـ�ر ���� F�� دن  از� ياJـ�69 3ـ[�ورد    Gـ�¦ Gـ[ب    �Vن، �� YUs� �R �9��pّات ا�Gا�      �      يا9ـ6 ��ـ�S و �YUs(ـ��9      . ����Gد�Jيهـ  در �@ـ�ن و ر3ـ  ا"-H ��[�د ا�3 و �       ي� �ر�ر3ـز  ي�ـ�ان �ـ�ا   � از �pGV ي    � 9�� �� �Js � د��Q د9ـ�,� آGـ�     ا�5�ي و 3ـ[�ورد   �و � � و ��ر    ةدر�ر��� F�� دن  ي�� �Zن (�داV .)v�:   ت�01� �)١١٢ ـ ١١٠، ص �G٢¦ ا�Gاق، ج \/�+ ودان  .٢f �J ا"-H هـ
 ,�@ـ�    ر3�� آ� �Zد �����W ،��� � ز�ـن ��هـن و ا3ـ@��ل �0��ـ          )٣٢١ ص ،�	���	ودان(ا�3  � ،�  ���� �@G��،             ���ـQ و �� ـY +�"ـ�� ز�ن +�"ـن و �� �p!� � X Q9 �س و       �& 9ت ��Vن �VY_ �3س ا� X .     �Zاز ا69 رو، (ـ�دا � و  ��V �ز,�@� و ���T آ�د� ا�Z �3د \ـل           در ي�� �Jا69 ر3 ر �r �يد��9@G�� 69و در ا ��!����0, .
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. كاره خواهد شـد   ي مردار و ب   ي برتابد و جدا گردد، بعد جسمان      ينفس از آن رو   پايدار است و اگر   
.آغاز انسان و مراتب آنها بايد آغاز و مراتب هر دو گوهر را بازكاويد شناختيرو، برااز اين

: و مراتب آني آغاز تن يا منِ جسمان)الف
. نيستي صفت و عرض ديگري آغاز تن است و جز مقدار دارا جسم مطلق،)1
. نيز هستي كيفيات و صفات بسيار ديگري جسم مركب، كه جز مقدار دارا)2
ستاندن است، همچون نطفـه كـه در رحـم بـه گوشـت       غذاي نيروي، كه داراي جسد نبات  )3
.شوديتبديل مياپاره

. شود، چون طفلي در او پيدا ميختيار، كه جانِ حس و حركت اي جسد حيوان)4
. خرد در كارش آشكار است، چون جسد مردان رسيده و بالغيها، كه نشانهي جسد انسان)5
: ي آغاز و مراتب من نفسان)ب
ي طبع، كه در آن مرتبه نفس به جسم مفرد پيوسته است كه جز جسميت صـفت ديگـر          .1
.ندارد
.ه نفس با جسم مركب همراه گردد، كه در اين مرتبي قوت مزاج.2
. همراه شودي كه با جسم نباتي نفس روينده، نفس.3
. همراه شودي كه با جسم حيواني، نفسي نفس حيوان.4
. همراه شودي كه با جسم انساني، نفسي نفس انسان.5
. باشدي فكريها كه در كاركرد و صنعتي، نفس)يعقل عمل( نفس كاتبه .6
.كنديداند و درك مي كه چيزها را مي نفس فاكره، نفس.7
. استي فكريهاداشتِ صورت كه در نگاهينفس حافظه، نفس. 8
.هاستي كه در پيدا كردن معني نفس گويا و ناطقه، نفس.9
 ـ  303 ص،همـان (.  برسـد ي شناخت و دانش به حق تعالي كه از روي روح مقدس، نفس.10
304 (

م و انجـا ي و مزاجـ يبايد توجه داشت كه اين شمارش از مراتب نفس و آغاز آن با نفس طبعـ     
ي نفـس را امـر واحـد    يآن بانفس ناطقـه و روح مقـدس احتمـاالً نشـان از آن دارد كـه كاشـان                  

توانـد  يگويـد، مـ  يالكمال م مدارجة در رساليآنچه و.  استيمراتب تشكيكي  شمارد كه دارا  يم
بـة كند كه طبيعت، به عنوان نخستين مرت      ياو در آنجا تصريح م    . باشدر اين فهم   ب يشاهد ديگر 

تـر و از جسـم    نفس باجسم و بدن است و روح ناميه از طبيعـت صـاف         بةترين مرت نفس، آميخته 
 ـ  32 ص همـان، (.  آخـر يطور التر است و همينصافي از نباتي جداتر است و روح حيوانياندك
 هـر  ي كه بتواند قوت و شدت وجود     ياصطالح خاص ه دليل نداشتن زبان و    شايد بابا افضل ب   ) 33
 حكايـت از اسـتكمال   يتر كه به نوع  ي صاف ةواژتر برساند، از   پايين ة باالتر را نسبت به مرتب     ةمرتب
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حـال آنكـه صـدرالمتألّهين    . بـرد يسود مـ ،  و ماديت دارد يشدن از كثافت جسمان    و دور  يوجود
 بـا دقّـت و شـفّاف مطـرح     »يجـوهر حركـت « و  »تشكيك در وجود  «ة  سايهمين ديدگاه را در     

)229 ـ277ص ،12،1360ـ  11 ص،8 ج،1378،صدرالمتألّهين(. سازديم
 بابـا  يهـا  از مـتن يآيد اين است كه بر اساس برخـ ي مطلب فوق مة كه در ادامي ديگر ةنكت
بودن نفس داشته و بر آن اسـت        حدوث ال ه اعتقاد به جسماني   يتوان استظهار كرد كه و    يمافضل

 بـه مقـام   ي انسانة نفس ناطقةدر ادامه و با پيمودن طريق كمال و رسيدن به مرتب      كه نفس تنها  
ت و تجـرّد كامـل و    ةنهايتاً در صورت نيلِ به مرتبرسيده و 1يتجرّد عقالن  س به روحانيـروح مقد 
. يابديتام ارتقا م
ـ     هجسـماني «دانيم كه ديدگاه    ي همه م  ياز سوي  بـه   » البقـا بـودن نفـس      ه الحـدوث و روحاني 

 و  ي مشّـاي  ي ديگر، فضـا   يو از سو  . شوديمنتسب است و از ابتكارات او شمرده م       صدرالمتألّهين
 را برگيـرد و بـه آن        ي چنين ديـدگاه   يكند كه و  ي اقتضا نم  يعصر كاشان  حاكم بر  يِ اشراق يحتّ

. برسد
واقع همان نفس ناطقه است كه از ابتدا مجرّد          در يسانوضيح اينكه در نگاه مشاييان نفس ان      ت

ي نبـات ي قوا ي در انسان نداريم، بلكه نفس ناطقه دارا       ي يا حيوان  ي به نام نفس نبات    يچيزاست و 
 بـه همـين ديـدگاه بـاور        يشيخ اشراق هم به نوع    ) 55 ص ،1375،سيناابن(. 2باشديمي  و حيوان 

 نيز اعتقـاد    ي و وهم  ي و طبعاً تجرّد ادراكات خيال     يحيوان نفس   يِتجرّد برزخ  به يدارد، اگر چه و   
)207 ـ 206، ص2، ج1372سهروردي،  (.مشاييان متفاوت استدارد كه از اين جهت با
توانسـته سـبب ارايـه چنـين     ي نمي كاشانة دوري فلسفيشود كه فضايبا بيان فوق روشن م 

يدگاه از كلمات بابا افضل قابل فهم باشـد،         رو، بايد گفت كه اگر اصل اين د       از اين . باشديديدگاه
دتوانـ ي از متون بابا افضل مـ     يا پاره 3.شودي شمرده م  ي خود و  يهايابتكارات و نوآور  شك از يب

: شماردي چهار پايه مينامه نفس را دارا جاودانة در رساليمثالً و. باشدمؤيد اين فهم

١.  �G�    و >�را� ،T]Jّs@o�F را (�[ ي، ��Wن 3[�ورد��6p ا�3 آ��� �¢ـ�¡د ي   دارا ���Fِ &��ا� N  ، در ����  � ا� � Nاز ر��3ن � Zا�����ز��  . � ا69 ��ل ��[�ر   .٢@�Jن ا�m ؛ا���3qا�  �از �Vـ  ���Zـ �     ����@5� ��ـ�      يداراهـ  ا� ن � �� داد� �G� آ� Fـ�� ��، 3ـ ،١٣�٠،�ــ� ��ــH از>ــ�راT]Jّs@o(.  ه ــ@��0 و ا� ــ��&�ــ�ا� .)٢٢٧ص
١.  � v9 ا&@/ل �]0��-" �Gر �� �f�� � �p09ن اV ي ا�3 و

��       و �+�"Gر"ن در دوران آ+ �pّ�� ذ��ـ 9 � �c5  ـ�ن�  يهـ
  

 وه�@�Gن     ا69 (�3] را (�] �§ـVورد آ� 9Vـ ��Xـن +�"ـ

�Iه     ي��  ة در�ر � در Vن دور� T0P د�9,@Gا�� F��   �5fا��؟ ��ا
� آ@ب � و آv�32 +�"ـªِ ���ـ�ط �ـ� ا9ـ6 دوران PـT0              �ر©يه

�9�I�   r ��U آ��0اى را .  qا�  � اد+�  از ا3ـ���    � ��Zـ  ي�0
 � در ��ـ��� ا��Jـ^      ي از ا69 د�9,� درآ!/ت ����     �ه9"6 ر,

               �� �ـ� Vن ��fـ,Vد�Z رت�< �� 
�Z �9د وى هG �و�fد دارد آ
      �@G�� ازم�J از � v09و ا �@Gا��
� او Vن رادر�   يه��در . 9
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 در خاك و نام آن طبع، و يك پاي...: بياراست نفس را به چهار پايهيحق تعال
يآن حيوان، و يك پا در بهيمه و نامي در نبات و نام آن ناميه، و يك پاييك پا

) 295ص(. يگو خرد سخنيدر مردم و نام و

 طبـع و نبـات      ي پـايين خـود، يعنـ      بـة  اين است كه نفـس در مرت       ي گويا يمتن فوق به نوع   
كند كه طبـع    ي در ادامه تصريح م    يبه ويژه اينكه و   .  در خاك و نبات دارد     يو پا  نداشته يتجرّد

يبودن نبات را كه از ديـدگاه كاشـان        بودن طبع و خفته   مرده) 296ص(.مرده است و نبات خفته    
.بودن نفس در اين مراتب تفسير كرديمادتوان بهياند، مدو مرتبه از مراتب نفس

د      ي كالم ي جسمان يِ روح و نفس طبيع    ة نيز دربار  مدارج الكمال بابا افضل در     دارد كـه مؤيـ 
:گويدمياو . فوق استديدگاه

 يابنده ارواح]از[، هم ي از اين جمله آسوده است و خالي جسمانيو روح طبيع
 جنباند، و ي ويو هم ارواح جنباننده، كه هيچ ننمايد، نه موافق تا جسم را سو

ه طبع خود كه روح  دور گرداند، كه اگر جسم را بيرا از ونه مخالف تا جسم
جانور، و نه بزرگ شود و نه  چوني به جائياوست بازگذارند هيچ نجنبد از جائ

)32 ص،مدارج الكمال(.... ها، ويخُرد گردد چون رستن
بـودن آن نسـبت بـه    بودن طبع بـا جسـم و كـدر    آميختهة  اين متن و آنچه در ذيل آن دربار       

 فهم ما را از ديـدگاه  ي با وضوح بيشترـ اشاره كرديم  تر به آن كه ما پيشـگويد  يمراتب باالترم
1.كنديبودن نفس تقويت م الحدوثهجسمانية درباريكاشان

نفس تـا بـه جسـم    «:  كه آمده است304ة، صفح نامهجاودانگفته از   و نهايتاً در متن پيش    
به جز  « اگر صفت    ،» ديگر ندارد، آن را طبع خوانند      يبود، كه به جز جسميت صفت     مفرد پيوسته 
ــ »جسـم مفـرد  «نـه توصـيفِ   ـ  وصف نفس و توضيح طبع باشد  »ندارد ديگريجسميت صفت

الحدوث بودن نفـس    ي معتقد به جسمان   ياهيچ شبهه يصراحت و ب   با يآنگاه بايد گفت كه كاشان    

� Vرا    � �5fل، ��ا در ا69 �ـب و ��9 ـ        يه� &"�+ N     Vن �ـ
�د�9,G.  ���� �Zاه� ��د�� آ

� ا3ـ� آـ� در د9ـ�,� �2>ـ�را و       .١@ 9G آ�� �� ا69 ا��s��G روح   �م ��ا�ـ^ �ـ�آ�ر از   ـ  در >�رت >;¡� ا3@0د "�ق  ـ �آ� i�� از ��ا�^ ��ـF ا3ـ�، ا�qـ در +ـT &ـل،               �W س¡��� �������� \�¡د ا��3 و ��ا�ـ^    ي��، ��Wن ��i و ��اج و ��ـت، �ـد          (T9 يه .
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 باشـد كـه در ايـن        »جسـم مفـرد   «وصف مذكور، صفت    رود كه ياما اين احتمال هم م    . باشديم
.  ديگر به كار نيامده و شاهد بر مسأله نخواهد بود،رتصو

ي به ديدگاه حدوث جسمان    يايم، احتمال باور داشتن كاشان    ، اگر چه از تمام آنچه آورده      يبار
دهـد، زيـرا    ي نسبت نم  يشود، اما نگارنده به هيچ رو قاطعانه اين ديدگاه را به و           يتقويت م نفس

 فوق را   ي ادعا ي وجود دارد كه مبهم است و به نوع        يرد بسيار  همچنان موا  يكاشانيهادر رساله 
 طـرح  يهـا  زمينـه ي كاشـان يها است كه نوشته   يعين حال، اين مقدار قطع    در. كنديتضعيف م 

سازد، خواه خود آگاهانه به آن باور داشته يـا بـاور نداشـته      يم را فراهم  يچنين نظريه و ديدگاه   
76 ص ،مصنّفات: همچنين نك (. تر همچنان گشوده است   افزون تحقيق يرو، راه برا  از اين . باشد

)298 ـ 295، 188، 77ـ 
 خـاص نفـس از   يهاي كه به اثبات ويژگي بايد گفت كه در آن دسته از مباحث    ،بر اين اساس  

. بوده استي انسانة آن پرداخته شد، مراد نفس ناطقيعقالنجمله تجرّد
 ديگـر سـخن گفتـه    يب نفس در اينجا متفاوت از جاهـا اما اينكه بابا افضل در شمارش مرات     

 ديگر اعم و اخص مطلـق  ي نيست، زيرا كالم او در اينجا با جاها    ي در كالم و   يموجب تناف است،
 و ناطقه را به عنوان مراتب نفس برشـمرده و           ي، حيوان ي ديگر تنها نفس نبات    ي درجاها يو. است

واقع در مراحل و مراتـب      در.  را بازشناسانده است   ده مرتبه در مراتب نفس    در اينجا با دقت تمام    
. در شمارش كامل آنها را بازگفته استي وجود داشته كه وايمفقودهنفس، حلقاتة گانسه
 نفس و آالت و افعال آنهاي قوا.7

آيـد، ي نفس و آالت آن بـه دسـت مـ   ي بابا افضل در باب قوايهابر اساس آنچه از مطالعه نوشته 
1. نداردي ديدگاه مشّائيان آن زمان چندان تفاوت بايديدگاه و

نفــس « كـه او آن را  ي همچـون مشــائيان بحـث را از نفـس نبــات   يدر ايـن بحــث و بـاري،  
.آغازدينهد، ميم نام»روياننده

 است كه در همـه  يبران چندن خدم و حشم و فرما     ي دارا ،از ديدگاه بابا افضل نفس روياننده     
 جاذبـه   يها قوت :و آنها عبارتند از   . د هستن ار مشغول  ك پيشكارشان به فرمان قوه مافوق و     بدن با 

ي خاص و خـدمت يكه هر يك كار  مولّده  مميزه و دافعه و غاذيه و مصوره و         و ماسكه و هاضمه و    
)14 ـ12 ص ،الكمالمدارج(. نفس روياننده هستنددهند و در فرمانيويژه انجام م

ينفس حيـوان .  و همه جانوران استي كه مشترك ميان آدمپردازدي ميآنگاه به نفس حيوان   
.ي و يابندگي قوه آگه.2، ي قوه شوق و خواستار.1: قوه است دويدارا

١. 9��N      ¬2ـ� � ا"-H در ا69 �ب �ـ ��Vـ�� �0�3 در ا�6 ��ن د�9,	�
) 
,�@ـ�  ) ٧٠ ـ  LKاJـ0�F، ص آ@ـب ،در "�G 6ـ   �9�)YUsن از�� از           يا�3، ��Jsدر ا9ـ6 � ـ Hا"-ـ �ن دارد � �ر ��m�� .
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گيـرد و روح   ي حيوان است و حركت جانور بر آن اساس صـورت مـ            يوه نخست منشأ زندگ   ق
ي بهيمـ  ي قوت شهوان  يكي: بردار است  دو چاكرِ فرمان   ياين قوه دارا  . آيدياين قوه برم   از يحيوان

. يغضب و طبيعت سبع قوتيو ديگر
و جايگـاه ايـن قـوه       ، مبدأ احساس و خيال و گمان اسـت و محـل           ي قوه آگه  يقوه دوم يعن  

.استدماغ يا مغز
 قسم پيدا بر ظاهر جسد حيوان در آالتِ حس كه خـود بـر          ييك:  بر دو گونه است    يقوه آگه 
، ي در بينـ ي بويايي آگه.3 در گوش، ي شنوايي آگه.2 در چشم، ياي بيني آگه .1: استپنج قسم 

.  بسودن در همه ظاهر پوستي آگه.5زبان،  چشيدن دري آگه.4
ـ  ة به واسطيو قسم دوم پنهان و پوشيده در باطن هر جانور، مانند آگه       ي خيال از صـور حس

 كه نفس آنهـا     ي به صور حس    قوت حافظه  يو نيز مانند آگه   . شودي قطع م  يارتباط حس آنگاه كه 
 گمـان از    يو نيـز ماننـد آگهـ      .  الزم باشد  ي ديگر يآنكه ارتباط حس  ي ب ،جويديمبازرا در حافظه  

)16 ـ14 صهمان،(.  محسوس يافته شونديچيزهااحوال نامحسوس كه از
ـ   «: كنـد يگونه آغاز مـ   پردازد و اين  ي م ي انسان ةو در مرحله بعد به نفس ناطق       رادران بدانيـد ب

تـر  تر و بگوهر شريف    چيزيست از همه گرانمايه    يكه مردم را بيرون از اين نفوس و قُو        يدانشجو
 با همه خـدم و  ي و نفس روياننده و طبيعت جسماني حيوانيِبلندتر، و نفسِ حس   و به پايه وجود   
)20 صهمان،(»... يكديگريگزاران و رسانندگان آثار اويند سوفرمانحشم و اعوانْ

 اسـت كـه بـه خـود        ي الهـ  ي، حقيقت اوست و نور    يكند كه نفس آدم   يو در ادامه تصريح م    
. گيرندي مي ديگر هم از او روشنيو چيزهاروشن است

: دو قوه استينفس عاقله دارا
.  آن اشخاص دانا و آگاه باشندة، كه به واسطي يا عقل نظري قوت نظر.1
 كنند از صـنايع     ي عقل ي و مردم بدين قوت كارها      است ي عقل عمل  ي كه نام و   ي قوت عمل  .2
....هايها و گستردنيها و پوشيدننمودن در همه اسباب زيستن، از ساختن خورشگونگونه

 و  يده بر نفـس حيـوان      فرمان ي عقل عمليست، و عقل عمل     ة فرماند يو نهايتاً اينكه عقل نظر    
 تقسيم مـردم از     ة؛ همچنين دربار  23 ص همان،(.  كه نموده و گفته شد     ياتباعش به ترتيب  جمله
)644 ص،ت و فصول مقطعهتقريرا: ، نكي و نظريعقل عملحيث

ي مراتب و سطوح آگاه.8
 و يك قسم به   ي جزئ يشمارد كه سه قسم از آن به آگاه       ي را چهار قسم م    يمراتب آگاه باباافضل  

.شودي مربوط مي كلّيآگاه
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ي بيرونـ ة ابزار و حواس پنجگان    ة كه به واسط   ي حس ياه آگ .1:  عبارتند از  ي جزئ ياقسام آگاه 
همچنـين از طريـق     .  اين ادراك پاينده نبودن و عدم ثبـات اسـت          يهاياز ويژگ . شوديحاصل م 
آنچـه تـوان ديـد    ... «: گويدي ميرو، كاشان از اين1.شود نه وجود آنهاياحوال اشيا درك م   حواس

 را توان يافـت نـه بويـا را، و           ين شنيد نه هوا را، و بو      نگ، و حركت هوا را توا      ر رنگ بود نه محل   
)199 ص،نامهعرض(». راي و سرديمحل گرم توان يافت نهي و سرديگرم

سـت از درك و يـافتن صـور محسـوس      ا عبارتي؛ اين ادراك جزئي و ادراك خيال ي آگاه .2
)200 ص،همان(. يارتباط حسپس از قطع

 امـور محسـوس بـا آن         است كه احوال نامحسـوسِ     ي جزئ ي؛ ادراك )يوهم(ي ادراك گمان  .3
گونه مـدركات   اين.... ، يا ترس خاص و يا     ي، محبت جزئ  يمانند ادراك عداوت جزئ   . شوديميافت
)همان(. توان درك كردي حس و خيال نمةواسط را بهيجزئ

.ها با جانوران انباز و مشتركنددر اين سه قسم ادراك، انسان
ة واقع آدميان به واسط   در.  خرد ي و آگاه  يست از ادراك عقل    ا  عبارت ي كلّ يگاهاما ادراك و آ   

ـ    . يابندياحوال درم ياجسام و اجسام را ب    ياحوال اجسام را ب   خرد ـ  يهمچنين امـور جزئ و  ي حس 
همان(. شودي يافت مي است كه به صورت كلّي عقلة درقويغير حس(

 از ادراك   ي فرعـ  ي است و ادراك حس    يو اصل ي، ادراك حقيق  ي ادراك عقل  ياز ديدگاه كاشان  
، نسبت احوال و اعـراض و  ي و ادراك عقلي با آگهي و ادراك حسيو نسبت آگه  «: باشديميعقل

، همچنانكـه وجـود     ي از ادراك عقل   يست و فرع   ا  اثري يبا جسم، كه ادراك حس    ست ا آثار جسم 
 بـه عكـس ادراك   ي و ادراك عقل)201 ص،همان(. »بود از وجود جسم  ي و فرع  يلون و شكل اثر   

پايدار و ثابت استيحس  .
 از آنهـا    يبرخ: اند مذكور بر دو دسته    يمعلومات و مدركات بشر بر اساس اقسام و مراتب آگاه         

.  ديگر به ذات معلوم نيستنديمعلومند و برخبه ذات
ي دانسـتگ  به ذات آن است كه وجودش از معلوم بودنش جدا نيست و بودنش   ةمعلوم و دانست  

.  استياين دسته از معلومات همان صور و مدركات نفسان. باشديودانستنش بودنش م
و ممكـن اسـت وجـود    .  داردي جـداي ياما معلوم به غير ذات آن است كه ذاتـش از دانسـتگ       

يِمثالً گرمـ . اند ديگر از اين دستهي و مدركات جزييمدركات حس. باشد، اما معلوم نباشد   داشته
شـود و آنگـاه كـه غايـب         ي قرار گيرد معلوم شده و درك مـ        يء گرم، اگردر معرض آلت حس     يش

)202 ـ 201 ص ،همان(.شوديگردد ديگر درك نم
و خاصيت معلوم   . يابدي آن را درم   ي معلوم به ذات اين است كه عالم بدون آلت يا قوت           يويژگ

ةمانند قوه خيال كه به واسط    . شودي درك م  ي آلت و ابزار   ةبه غيرذات هم اين است كه به واسط       

 ا"-H از واژ  .١�  در ا�09 �3د �ـ�د� ا3ـ�، ا�qـ   »و�fد«ة�
G ����& �3زد�ء را ��®ه�ًا ��ادش �fه� ا�3 آ .
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گردند و يا آالت    ي يافت م  يشود، يا قوه وهم كه با آن مدركات وهم        ي درك م  يخيالآن مدركات 
همان(. شونديمحسوسات م كه سبب دركيحس(

در آنجا . كندي با توجه به مدرِك تقسيم مي ديگريبابا افضل همين بحث را در جا
ةآنگاه يابند. آلتي بة آلت و يابندة به واسطةيابند: ابنده بر دو قسم استيگويد، مدرِك ويم
)40 ص،مدارج الكمال: نك(. شمرديروحانيات مي آلت را انتهايب

 نفس و بدن و كيفيت آن ة علق.9
بابا افضل اين ارتبـاط را      .  وجود دارد  ياروشن است كه ميان نفس انسان و بدن او ارتباط و علقه           

ي از ايـن هماننـد     ياينكـه مـراد و    ) 44 ص همـان، (. كندييوند كارگر با ابزار كارش تشبيه م      پبه
ا در پاسـخ بـه يكـ    . يابـد ي نميها چندان توضيح روشندر رسالهچيست، ة نامـ ـ هـا    از نامـه يامـ
سـازد  يهايشان مطرح مـ  ارتباط نفوس آدميان با بدنة را در نحوي بحث ـ الدين دزواكوششمس

.فوق است سخنةكنند تبيينيكه به نوع
چه از حيث صـفات از      كنند كه نفس اگر   يگويد، اغلب محققان گمان م    يبابا افضل در آنجا م    

و . گـردد يمتمايز است، اما در وجود از آن جدا نيست و تنها پس از موت بدن از آن جدا مـ          بدن
بـدان هسـت و طبعـاً در         كه در اشـخاص اجسـاد و ا        يتن هم همان تعدد و كثرت     بعد از مفارقت  

باشد، برقرار مانده و نفوس جـدا شـده هـم بسـيار خواهنـد بـود و از                   يم ايشان هم  يِنفوس جزو 
)702 ص،أسئلهمكاتيب و جواب(. يكديگر باخبرند

 بـا هـيچ     يكند كه نفس عاقله هيچ پيوند     ي اين ديدگاه را نادرست خوانده، تصريح م       يكاشان
انـد كـه بـا اجسـام     ي و حيـوان يتنها اين نفوس نبات. ابدان استندارد و همواره مفارق از   يجسد

 به كمال خـود رسـيده و هـدايت شـوند،          ي ناميه و حيوان   ياين نفوس و قوا   گاهو هر . پيوند دارند 
 بـه جسـم     ياناطقه خواهند بود و از آثـار نفـس عاقلـه و خـرد بهـره               ميان جسم و نفس   ة  واسط

)همان(. رساننديم
ر اينكه امكان ارتباط ميان نفس عاقله و جسم وجود ندارد، اين اسـت كـه        ب ياستدالل كاشان 

ي اجسـام جمـاد  ةآمـد در همـ  يواسطه و ابزار امكان تعلق نفس عاقله به بدن بود، الزم م          يباگر
يو نيز اگر يك جسد و جسـم جزيـ   .  شايسته باشد  ي صنايع و اعمالِ عقل    ينفسِ حيوان ةواسطيب

 از او ظاهر شـود،  يبايست اعمال و افعال و اقوال عقل     يبود، همواره م  يناطقه م  عقل و نفس   لمح
ر و متفـاوت     ي يقينـ يفتور و شدت، همچون احكام عقل    و ي و كاست  يبدون كم  كـه هرگـز متغيـ 

بينـيم كـه اجسـادِ فسـرده و     ي زيرا آشكارا مـ ؛چنين نيستحال آنكه در هر دو مورد فوق . نباشد
دهـد كـه ابتـدا اثـر     يهستند و همين نشان م بسيار دور  يوال عقل جان از صنايع و اعمال و اق      يب

 بـه  يشد، اين اثـر از نفـس حيـوان    قبول آن اثرةافتد و آنگاه كه شايستي ميعقل بر نفس حيوان 
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كمال و لطافت نباشـد،      در نهايت  يدر هر حال، اگر قوت حيوان     . كندي سرايت م  يجسد و بدن و   
) 703ص، همان(.  خواهد بود، تا چه رسد به جسم اوبهرهيشك از تابش نفس عاقله بيب

بـين و تيزنفـوذ    راسـت يو هر گه كه نظرِ فكـر   «: گويدي م يپس از اين بيان تفصيل    باباافضل  
 را، برشمرد، و تناسب و تخـالف ايشـان          ينفس عاقله را، و اوصاف جسم و قالب جزو        بود، اوصاف 

 و زنده را با مرده نتوان آميخت، و مقدار يا انـدازه             تن را بر عقل نتوان دوخت،     دريابد، و بداند كه   
 با جزو ديگر مغاير و مبـاين  يتركيب ناممكن بود، و آنچه هر جزو از و   نهايتيو ابعاد را با ذاتِ ب     
». بود و كلّش جـزو، اِلـف نگيـرد   لمفاصل بود، با آنچه جزوش ك مقاطع و ي و يباشد، و در اجزا   

)همان(
 نفـس ناطقـه يـا عاقلـه بـه           يآيد كه از ديدگاه كاشـان     ييم به دست م   از تفصيل آنچه بازگفت   

 ارتباط بين نفس و    يشايد به همين دليل و    . واسطه ندارد ي اتحاد و يا ارتباط ب     يورو با بدن  هيچ
 اسـت   ي همچون كـارگر   يتوضيح اينكه نفس انسان   . تشبيه كرده است  بدن را به كارگر و ابزارش     

 ابزار  ة نفس به واسط   ييعن. بخشديگيرد و تكامل م   يكار م  آنها را به   كه از ابزارش جداست و تنها     
.رساندي بر جسم اثرگذاشته و آن را به كمالش مي و حيوانيو آالتِ نفس نبات

 نفـس  يواقع پرورش جسم و احوال آن است، و طبعاً وقترو، علّت پيوند نفس با تن، در از اين 
يشـود و از تقويـت غـذا       يشـود از خـود غافـل مـ        ي مشغول م  يپرورش جسم و لذات جسمان    به

گردد و به اين ترتيب است كه جسم غالـب          يماند و طبعاً ضعيف م    يدانش است بازم  كهيروحان
ها نخواهد شد و به دليـل كثـرت          نفس جز پندارها و گمان     يهامغلوب و دانسته  شود و نفس  يم

 ص ،الكمـال مدارج(. و همان جسم استرسد كه حقيقت ا   يگمان م توجه به بدن نهايتاً به اين     
)44 ـ43

ياسباب حجاب و پوشيدگ   «: گويدي و موانع كمال نفس م     يبابا افضل درباره اسباب پوشيدگ    
 مشـابهت و    يانـد و بـا و      و كمال او آن چيزهاست كـه مخـالف گـوهر نفـس             ينفس و تمام  ميان

)42 صهمان، (».مناسبت ندارند
شـمارد و در  يحـوال جسـم را از جـنس مخـالف نفـس برمـ       بدن و جسم و آثار و ا   يآنگاه و 
ت و   ي صفت فاعليت است و جسم دارا      يگويد، نفس دارا  يمخالفت م توضيح اين  صـفت مفعوليـ 

 زيرا كننده و فاعل از شدت و غلبه فاعليت، فاعليتش از بـين    ؛يكديگر تفاوت دارند  ، كه با  يكردگ
و اساساً به همـين     . رودياش از بين م   يپذيرش، كنش از غلبه و شدت كن    پذيررود، اما كنش  ينم

. ماننديشوند يا از حركت بازم    ي بسيار م  ي يا دچار خستگ   يقوخاطر است كه جانوران از حركت     
 انـدازه و مقـدار      ي اندازه وكميت است، حـال آنكـه نفـس دارا          يافزون بر اينكه وجود جسم دارا     

تواننـد  يدو متقابـل و دو ضـد بـا هـم مـ     و مخالف وتر اينكه در نفس عاقله د     و نكته مهم  . نيست
همچون حركـت و سـكون و       شود،ي باطل و ناقص نم    ي وجود ديگر  يموجود شوند و از وجود يك     

حركـت، وجـود   حال آنكه در جسم اينطـور نيسـت، و وجـود   . ي و سياهيحيات و موت و سپيد   
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ر           . عكسكند و به  يسكون را باطل م    حـال و نيـز    و گردنـده  همچنـين جسـم و احـوال آن متغيـ
انـد كـه   يابند و همواره همانگونهي نم ي تغيير يشوند، حال آنكه امور نفسان    يتر م يتر يا قو  سست

. شدند درك  باريناول
جـنس خـود    تنها از هـم يحال كه روشن شد جسم غير از نفس است، و از آنجا كه هر چيز     

رو، پـذيرد، از ايـن   يجنس ضعف و فتـور مـ      همگيرد و در مقابل از مخالف و غير       يتوان م قدرت و 
.گرددي ميجسم دچار ضعف و سستنفس از پيوند با

از نظر بابا افضل بدترين حال مردم اين است كه ميل به تن پيدا كنند و آن را حقيقت خود        
بهترين حالت اين است كه جسم را فروتر بدانند و حقيقت خـود را نفـس بخواننـد و    بشمارند، و 

ي بـيش و كمـ   ياگـر جسـم   بدانند كه   ء يكسان بشمارند و     يو نابودن ش   را از بودن    جسم يآگاه
.  است كه نفس باشديبلكه از چيز ديگر، دارد نسبت به اجسام ديگر از خودش نيست

ــا افضــل همــين بحــث را در جــاودان  ــباب ــه تصــريح  ي مــينامــه پ گيــرد و در آنجــا نيــز ب
و در واقـع   .  است كه با جسم و تن خود دارد        يو پيوستگ به خاطر پيوند     انسان يگرفتار،گويديم

است و بايد حركت كند و از طبع خارج شود و به حس برسـد                او بسته شده   يدر اين پيوند پاها   
 به خدا برسد و به اين ترتيب        ي و انفس  يطريق سير آفاق   يابد و نهايتاً از    يو از آن به انسانيت ترق     

؛ 311 ـ 309،نامـه جـاودان : نـك (. د و آزاد و رهـاگردد  از پـايش بازگشـاي  ي يكـ يبندها را يك
) 683 ص،تقريرات و فصول مقطّعه: همچنين

 آن بعد از مرگي نفس و بقاي فسادناپذير.10
نفس تا نفس بود زنـده بـود و مختـار و لطيـف و توانـا از          «: گويدي زيبا م  ةبابا افضل در يك قطع    

ويلش افتاد بجسمانيات، حيـاتش مـوت گشـت و          و چونكه تح  .  داشت ياتصال كه با خدا   پيوند و 
)308 ص،نامهجاودان(»...لطافتش كثافت و قدرتش عجزاختيارش طبع و

كند كـه هـر   ي آن پس از مردنِ تن چنين استدالل مي حال نفس ناطقه و بقا    ة دربار يكاشان
 در آن دهـد كـه  ي آن را تغيير مـ يكند و هستيء تأثير م  ي در يك ش   يزمان،ت و خصوصيتي  حال

و هـر  .  نفس از آني آگاهي مگر از رو،تواند شوديموجود نم در نفستيو هيچ حال  . موجود شود 
، نفـس،   ياز سـوي  . شك در نفس وجود هـم نـدارد       يب را كه نفس علم به آن نداشته باشد        يچيز

مرگ تن پيش از تحقّق در نفـس موجـود          دانست، پس يمرگ تن را پيش از آنكه محقق شود م        
پس با تحقّق مرگ تـن هـم   .بيندي نميبا اين حال نفس از اين ناحيه هيچ ضرر و آسيب         است، و   

دراك از حادثه مرگ بر همان      گيرد كه، نفس  ي نتيجه م  يآنگاه و . رسدي نم يبه نفس هيچ ضرر   
. حـال بـود   است كه پيش از افتـادن حادثـه و در هنگـام علـم بـه آن حادثـه، بـر آن                      يحال باق 

)646ص:  همچنين نك،320 ص،نامهجاودان(
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 در تقريرات و فصول مقطّعه بيشتر سـخن گفتـه    ي نفس و روح انسان    ي بقا ةالدين دربار افضل
. است
ي حقيقـ  يگويد و بقا  ي سخن م  ي عقالن ي در شماره اول از اين تقريرات در باب طلب بقا          يو
) 613 ـ 611صهمان، (. شماردي برميسايه وجود عقلرا در

يهسـت : گويـد يكند و مـ   ي اقامه م  ي اثبات بقا برهان ديگر    ي اين فصول، برا   در فصل سوم از   
و .  اسـت ي تنها عقليتواند محسوس، مخيل و موهوم باشد و كلّي نميست و هيچ كلّ  ا كلّيوجود

وجـودِ  . تواند باشـد  ي جز در نفس نم    ي هم معقول، آنگاه وجودِ عقل     ياست و كلّ  ي كلّ يچون هست 
خودش است و ايـن وجـود از خـودش و قـايم بـه آن اسـت، و هـر آنچـه                       نفس هم علم نفس به    

 هـم بـه وجـود       ي جزي يتغيير و فساد وجودها   . ايمن است وجودش از خودش باشد، از فنا شدن      
معرض استحاله و تغيير هسـتند، چـون مسـتحيل           كه در  يرساند، زيرا امور جزي   ي نم ي زيان يكلّ
آيد و بسا كـه بعـد از علـم و         يپديد نم ينده هيچ تغيير  شوند، در علم و دانستنِ آنها و در دان        يم

 و محكم يباشد تا به درستشوند و ممكن است نياز به تكرار داشته   يدرك آنها هرگز فراموش نم    
حاصل شـود، يقـين و   ي  اگر مشغول حسيات شود يا خواب و بيماري گيرد كه حتّيدر نفس جا  

اسـت نـه بـا      ين صورت نفس خودش مشـغول درك       زيرا در ا   ؛علم مذكور باطل و فراموش نشود     
شدنيهر گاه نفس به اين مرتبه برسد از فان        .  حواس و اعضا و جوارح     مانندياحوال و ابزار و آالت    

) 616 ـ615ص همان، (. يابديگردد و علم به بقا ميايمن م
 آن و. كنـد ي اقامـه مـ    ي نفـس عاقلـه برهـان ديگـر        ي اثبات بقا  ي در فصل ششم هم برا     يو

 از اجسـام  ي، همگـ ي و انساني، حيوان ينفوس، اعم از نبات   : شكل قابل تقرير است   استدالل به اين  
 از جسـم جداسـت، چـون    ي است؛ نفس نبـات ياگونه بهيهر كدام جدايعقالً جدا هستند، اما در 

 اوسـت، بـدين صـورت      ة هم جنبيـد   يجسم نباتيست، و جسم نبات    ةاين نفس جنباننده و فزايند    
 اسـت و وجـود   ي عقلـ ي وجـود يچه اينكه وجود نفس نبـات    شود،ي حاصل م  ي اين دو جداي   بين

رو از جسم جداست كه اين نفس خواستار و آگاه    از آن  ياما نفس حيوان  .  محسوس يجسم وجود 
نفـس  ي،  همـين ويژگـ  ةبـه واسـط  . يخواهش و علم دارد و نهياست، حال آنكه جسمش نه آگاه    

 هم به حكـم عقـل اسـت،        يوجدايو اين تمييز  . فاوت و ممتاز است    هم مت  ي از نفس نبات   يحيوان
چـه  اما ايـن نفـس اگـر      . كرد و جسمش را محسوس قرار داد       يزيرا عقل نفس را معقول و روحان      

يحيـوان  نفـس يرو، حكم بـه بطـالن و تبـاه   از همين . به ذات عاقل نيست   اما  ذاتش معقولست،   
 آالت،يلكن در اين صورت با تباه  .  حاصل شود  ياه كه بر جسم و آالت نفس تب       يكردند در زمان  
زيـرا اگـر ذات     . شـود ي باطـل مـ    يشود، بلكه كاركرد نفس حيوان    يبودنش باطل نم  ذات و معقول  

 نباشد اين نفس را نتـوان       يآمد معقول بودنش باطل شده و تا جسم       يشد، الزم م  يمنفس باطل 
اينـك  . ت چه جسم باشـد و چـه نباشـد    معقول و مورد علم اس   ينفس حيوان شناخت، حال آنكه  
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عاقلـه داننـده و     باشد، زيرا نفس  ي م يگوييم نفس عاقله و ناطقه در وجود برتر از نفس حيوان          يم
از . استي   برتر از وجودِ معقول    يشك وجودِ عاقل  ي اوست و ب   يِعالم است و وجود او همين دانندگ      

يحيوان اين فعل نفس   ةاوست، كه به واسط   واقع، فعل    و عالميت نفس ناطقه، در     ي، دانندگ يسوي
 بـه آلـت    ي نيـاز  ي چنـين فعلـ    ينفس عاقله برا  . كندي جدا م  ي و نبات  ي را از جسم حيوان    يو نبات 

 محتاج آلت و ابـزار      ي و نبات  ي زيرا اگر در اين تمييز و در اين علمِ به نفس حيوان            ؛ ندارد يجسمان
ي جسـمان  ةن عـالم و معلـومِ او هـيچ واسـط          امكان علم برايش وجود نداشـت، زيـرا ميـا         بود،يم
ـ          .تواند قرار گيرد  ينم دهـد، روشـن    يابـزار انجـام مـ     ياينك كه ثابت شد نفس عاقله فعلـش را ب
، نفس عاقله، نه خودش و نه فعلـش، باطـل و        يو ابزار جسمان   آالت يشود كه در صورت تباه    يم

)623 ـ622ص همان، (. شوديتباه نم
اند و به نفـس      مانده يشمارد كه در مرتبه طبع باق     ي م يهاي را نفس  يالدين نفوس جزي  افضل

گونه نفـوس چـون     اين) 34 ص ،مدارج الكمال (.انداند و اصالً از آن جهان نيامده      نپيوستهيعقل
گيرد، با مـرگ آالت و از بـين رفـتن حـواس نـابود      يحواس و آالت صورت مدركشان به واسطه 
غلتند و از عذاب كهـين در عـذاب مهـين         ي فروم يشت و به تاريك   دا نخواهند يشده و ديگر درك   

مكاتيـب و جـواب   : ؛ همچنـين نـك  643 ـ  642ص، تقريرات و فصول مقطّعـه (.افتنـد يم
)724 ـ723 ص ،أسئله

 اتحاد عاقل و معقول .11
: گويـد ي مـ  يو.  اسـت  »اتحاد عاقـل و عقـل و معقـول        « انسان در    يكمال نهاي ،  از نظر بابا افضل   

عالم به توليد و تفريع است، و كمال قوتِ توليـد و تفريـع بـه تركيـب بسـايط، و كمـال                       كمال«
به حركتِ فزايش، و كمال حركتِ فزايش به حيات و حس، و كمالِ حيات      تركيب و جمع بسايط   

. »و كمال فعل تعقّل و دانش بـه اتّحـاد عاقـل و عقـل و معقـول                 و حس به قوتِ ادراك و تعقّل،      
)51 ص،الكمالمدارج (

 كيفيت حصول علم و اتّحاد عالم و معلوم يا عاقل و معقول            ة بابا افضل دربار   يشك اين رأ  يب
الرئيس در اشارات ضمن انتسـاب ايـن        شيخ. سينا و پيروانش سازگار نيست    رو با مذاق ابن   هيچبه
 را ياحبان ايـن رأ كوبـد و صـ  ي آن را مي او به تند 1يِ از پيروان مشائ   يفرفوريوس و برخ   به يرأ

) 297 ـ292 ص ،3 ج،سيناابن: نك(. دهديممورد نكوهش قرار

,�د "!��T ��د �  .١G ر�9س�"�" �p09ا �� �f�� �ـ�ان &ـ�س   � �       Z�� �� �ن ��9 �� ا3ـس       �زد آ� ا�@ ب ا69 د�9,�m�  از �ّ��@Gن اW¯ر��   �Gرو، �9ـ� �ـ�اد     از ا9ـ6  .  ��5وف ��د� � ا�Jا�ـi "!ـ���c   ا��
 آـ� �   �G¦ را Vن د3@� از "�! ـ�"ن �ـ�         ��    9�� ��@Gا �Gـ��� و اJّـ Pـ�Z�       T0ا��� �ـ  �ا�������9 و � 3ز,ر �� �� � ��اق و �p@^ ار3���9د�9,ه .
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F���30GH-"ا ��م "! I� 69در�Jا  ��G�٩آ

 حصـول آن در نفـس       ي علـم و چگـونگ     ة دربـار  نامـه انجامرهبابا افضل در گفتار دوم كتاب       
رو، هـر    چيزها را بداند، از اين     ةتواند هم ي م يعلم، يافتنِ اشيا در نفس است و هر انسان        ،گويديم

 چيزهـا  ة امور را در خود بيابد و اين نشان از آن دارد كه در نفس انسان هم     ةهمتواندي م يانسان
يبا اين بيان بايد گفـت، نفـس آدمـ         . توان آن را دريافت   ي كه نيست نم   يچيزوجود دارد، چون  
) 69ص(. در اوست احاطه دارد كهي امورةعام است و بر هم

 اشـيا و    ةت كه تبيين و ثابت كند كه چگونه هم         تالش مصنّف بر اين اس     ، اين گفتار  ةدر ادام 
 و  يانـد يـا جزيـ     يتوضيح اينكه، در ديدگاه بابا افضل موجودات يا كلـ         . انسان وجود دارد  امور در 

ل     ي معقول است و جزئ    يكلّ.  است ي همان كل  يجزيحقيقت و اصل   عـالم از   .  محسوس يـا مخيـ
 در حقيقت و شيئيت     ي و جزي  يكل. اندي آنچه در آن است جزو     ةهم تا مركز زمين با    يفلك اقص 

گونه كـه نـوع انسـان بـا شـخص           همان. جزئيت مباين و مخالفند   و وجود مشاركند و به كلّيت و      
 اسـت و معقـول و   يو فقط در اينكه نوع انسان كلّانسان در انسانيت مشترك است و تعدد ندارد     

.آيديد متعدد پدي است و محسوس از يكديگر متمايزند ويفرد انسان جزئ
از آنجا كه   يابد   درمي  كه انسان، جسم عالم را  از افالك تا عناصر مفرد و بسيط،               ياينك وقت 

 را كه يافته از پـيش  يانسان با جسم عالم در حقيقت جسميت يكسان است، پس جسميت  جسم
دليـل اشـتراك جسـم    هـ بـ است يافتن جسـم مركّـب    سان و به همين. بوده استداشته و با او

ــ 70ص:نك(. ... و ي و جسم حيواني و جسم نباتـاجتماع و تركيب  انسان با اجسام مركب در
71(

و همـه آنچـه حيـوان دراك و يابنـده بـه             . يابديواقع خود را م   ها، نفس در  در تمام اين يافت   
يار بسـ  و امتزاج و تعـادل اضـداد         ييابد، چون تركيب در فضايل تأليف     يابزار به آنها علم م    ة  واسط
گردنـد و   مـي شود و موجودات متعدد متّحـد       مي و محسوس معلوم     شدهيعقلييافتِ حس است  

)73ص(. شودمييمعلومِ ثابتِ روحاني، وجود و كونِ متغيرِ جسمان
 بـا يكـديگر   )عـالم ( و يابنـده  )علـم (، يافتـه  )معلوم(گيرد كه بوده    ينهايتاً بابا افضل نتيجه م    

چه اينكـه   . هم بوده، هم يافته و هم يابنده است، پس با علم خود را يافت             زيرا نفس   اتحاد دارند، 
يابد، چون انسان هر چه     يواقع خود را نيز م    يابد در يچه م انسان در هر   كه نفس  ه شد توضيح داد 

)73ص(. انباز است، پس چون او را يافت خود را نيز يافتيابد، آن يافته با او شريك ويرا م
هاي ديگري به اين مسـأله  بابا افضل در تقريرات و فصول مقطّعه نيز به صورت         افزون بر اين،    

 و 621 ـ  619ص : نـك . (تواند در تفهيم و توضيح ديدگاه وي مفيـد باشـد  پرداخته است كه مي
)641 ـ 640

 و مĤخذمنابع
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رة اول، ز� @ن ٧٠C ،��23رف ا� +!/� ـ ()وه�� ا5� 6/7�0!1" 
٨٣

 دوم، ، چ1366،ي مهدوي يحيـي مينوي، به تصحيح مجتبمصنّفات،يالدين كاشان افضل.1
.يانتشارات خوارزمهران، ت
.بوستان كتابقم، ،1381،ي زارعي، تحقيق مجتباالشارات و التنبيهاتنا،سي ابن.2
 مركـز النشـر لِمكتـب االعـالم         قـم، ،1375،يزاده آملـ  اهللا حسن ت  ، تصحيح آي  شفاسينا،   ابن .3

.ياالسالم
.ه البالغ نشر،1375،شرح االشارات و التنبيهات، ي خواجه نصيرالدين طوس.4
.  انتشارات كوير، تهران،1373،ي، ترجمه جواد طباطباييتاريخ فلسفه اسالم كُربن، .5
.، قمينشر طوب، 1380،  گوهر روانةگنجين، يزاده آمل حسن.6

7. Chittick, 2001, The Heart of Islamic Philosophy..., Oxford 
university press.

همايش، مجموعه مقاالتي بابا افضل كاشاني فلسف در دستگاهيوجودشناس،   چيتيك.8
.1378،ي صدرالمتألّهين شيرازيالمللبين
.1369نامه جهان اسالم، حرف ب، جزوه اول،، دانشيمدخل بابا افضل كاشان،يخوي زرياب.9

. رسالة االسالمة، مجلّ)فيلسوف مغمور(يالدين كاشانافضل، ي محمود محمد الخضير.10
.فروشي مصطفوي  كتاب قم،،1378،هاالسفار االربع،  لمتألّهين صدرا.11
.  بيروت، 1360، ي التاريخ العربه، مؤسسهالشواهد الربوبي صدرالمتألّهين، .12
، تهـران،   1372، بـه تصـحيح هنـري كـربن،          مجموعه مصنّفات شيخ اشراق   سـهروردي،   . 13

.مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
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