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مقدمه
از جمله اصول مسلم امروز در مبادی علمی و دینی ،تأثیرگذااری باورهذای دینذی بذر روو و س ذ
ساطقة اسساسی است .این موضوع ،در علوم سقلی ،عقلی و تجربی مورد بررسی قذرار گرتهذه و صذ ت
تأثیرگااری آن ،مورد قبول واقع شده است.
در اینجا به منظور بیان مباسی مشذهر
اثرگااری باورهای دینی بر س

و مواتقذت آرا میذان مرصذدرا و امذام مینذی در اثبذا

 ،به بررسی بر ی از دیدگاههای مشهر

میذان ایذن دو شیتذیت

بزرگ میپردازیم.
از جمله اشهراکا مرصدرا و امام مینی سظر آسها دربارة س وة ت لیل س

ساطقذه و باورهذای

اسسان است که معهقدسد ارتباط و سنییت میان آنها برقرار بوده و علم و صور ذهنی ،قابلیت دارسد تذا
به مرتبهای از س

ساطقه تبدیل شوسد .آسان ،علم را در تمام اقسامش -اعذم از اعهقذادا  ،تتذورا

ذهنی ،باورها و سیّا  -صورتی مجرد از جسم میداسنذد کذه سذزد عذاحم لاصذل مذیشذود و بذه دحیذل
سنییت میان ظرف و مظروف ،در تنها جزء مجذرد از وجذود اسسذاسی کذه س ذ
میگیرد .همچنین ،در تلس ة مهعاحیه ،س

ساطقذه اسذت ،قذرار

 ،امری مقدس ،رولاسی و مجرد شذمرده مذیشذود کذه بذا

لدوث بدن لادث شده و به س و مجرد ،بقا واهد داشت .در باب مشیتا و توصیا س
ساطقه ،ص بت و سین بسیار است که در ادامه به اهّم آنها اشاره واهد شد .اما در مجموع میتوان
گ ت در دیدگاه این دو شیتیت بزرگ ،اعهقادا و باورهذای اسسذان ،مهذمتذرین تذوشة لیذا
اسساسی بوده؛ چرا که به م ض لق صور ذهنی ،ت ت ل اظذت و ذ یذرة قذوای س سذاسی اسسذان،
قرار گرتهه و دسیا و عقبی اسسان را رقم واهد زد .به این ترتیب ،اعهقاد به تأثیر ایمذان و بذاور دینذی
در سعادتمندی اسسان ،که تا قبل از ظهور لکمت مهعاحیه ،صرتاً با اقامه ادحة سقلذی و کرمذی ،همذراه
سال هجدهم /شماره هفتاد/بهار1395

بود ،با شکلگیری مباسی تلس ی مرصدرا ،به س و عقرسذی ،اثبذا و ارا ذه شذد .مرصذدرا و بذه تبذع
ایشان امام مینی تواسسهند با بهرهگیری از ویژگی هذای س ذ
س

اسسذاسی و تبیذین ارتبذاط میذان علذم و

 ،تأثیرپایری دسیای ذهنی و ارج از ذهن اسسان را از باورهای تردی ،تبیین و اثبا کنند.
در این سوشهار ،به منظور تبیین اشهراکا تلس ی مرصدرا و امام مینی ،ابهذدا بذه بیذان مبسذوط

دیدگاه مرصدرا و توجیه مباسی تلس ی مکهب مهعاحیه پردا هه و سپ
امام مینی مطرو شده است ،بیان واهیم کرد.

مؤیداتی را که در رل آثار
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69
طبق بیان حغت شناسان ،باور به معنای یقین و اعهقادا ترد بوده (دهیدا بیتذا ج )4323 :3و از سذنییت

مقاله

تأثیر باورهای دینی از دیدگاه مالصدرا
مشهرکی با علم بر وردار است؛ چرا که ماسند علم ،در ذهن ترد سا هه مذیشذود و صذورتی ذهنذی
واهد بود که از معلوم لاصل شده است .به این ترتیب ،اعهقاد داشهن ،باور داشهن و علم داشهن به
یک موضوع ،معنای والدی را در ذهن مهبادر میسازد و لاکی از صور یا تتویر ذهنی واهد
بود .در این سوشهار ،واهیم دید همانگوسه که صور ذهنی ،س
سیز قابلیت اثربیشی بر س

را مهأثر میسازسد ،باورهای دینذی

را دارسد.

به طور کلی ،مرصدرا در بیشهای میهلف کهب ود ،به این سکهذه اشذاره کذرده اسذت کذه
میان ادرا
ادرا

عقلی و سعاد لقیقی اسسانها ارتباط مسهقیم برقذرار اسذت .وی حذا هذر قذوه را در

امر مر م میداسد .او معهقد است قوای س

 ،دارای مراتبی هسهند که هر چه مرتبة بذاتتری

داشهه باشند ،به همان میزان وجودی قویتر ،کماحی برتر و حاتی ماسذدگارتر واهنذد داشذت .حذا
بردن از امور مر م طبع قوا ،سبب کمال ،سعاد و رشد آنها واهد بذود؛ چذرا کذه حذا  ،ذود از
جن

)586: 1363

وی بعد از بیان این مقدما  ،به صرالت بیذان مذی کنذد کذه کمذال س ذ
موجودا بوده و س

ساطقذه ،برتذر از سذایر

میتواسد در سایة ادراکا و صور ذ یره شده ود به ات ذاد بذا عقذل کلذی

دست یابد و صور کلی و هئیت أتّم سظام هسذهی ،همچنذین اتاضذاتی را کذه داوسذد در عقذول و
س وس و اجرام تلکی و عنتری قرار داده اسذت در ذود ،مقذرر سمایذد و بذه کمذال أتّذم و سذعاد
لقیقی دست یابد (مرصدرا .)586 :1363

قوای باطنی اسسان ،که به سا هه شدن صور ذهنی و ادرا
مشهر  ،یال ،مهییله ،واهمه و ذاکره ،همگی از شئون س
صور ذهنی جدید ،به مثابة ثبت مرتبهای در س
س

ساطقه اسساسی بذوده و ثبذت یذا ذ یذره

است که بسذهه بذه سذوع و کی یذت آن صذور ،

سیز دچار تغییر و ت ول میشود .مرصدرا ضمن تعریف جداگاسذة قذوای بذاطنی و بیذان وجذوه

تمایزشان ،تتریح میکند که تنها ادرا کنندة لقیقی ،س
توسط قوای آن اسجام میشود اما در سهایت س
. )221

عقلی منجر میشوسد از قبیذل لذ

ساطقه است .هر چند که عمل ادرا

ساطقه تاعل لقیقی واهد بذود(مرصذدرا  1990ج:8
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اضذاته مذیکنذد (مرصذدرا
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وی در توضیح ادعای ود ،معهقد است که قوای اسسان ،سمیتواسند از هم مجذزّا بذوده و ت قذق
جداگاسهای داشهه باشند ،بلکه همگی باید به مرجعی والد برگردسد .چرا که در غیذر ایذن صذور ،
امکان صدور لکم بذرای پدیذده هذای ادرا

شذده وجذود سیواهذد داشذت .وقهذی طعمذی ادار

میشود و صورتی مشاهده میگردد یا بویی به مشام میرسد ،این س

ساطقه است که همذة مراتذب

قوا را در ود جمع کرده و لکم میکند که این طعم و بو برای این غاای ذا

بذوده اسذت .بذه

طور کلی ،اگر لکمی صادر میشود یا ادراکی م قق میگردد ،به دحیل جمع شدن تمذامی دادههذا
است که این قوا بذه عنذوان آت س ذ

از قوای ظاهری و باطنی س

ساطقذه بذوده و زمینذة صذدور

الکام س ساسی را مهیا میکنند (مرصدرا  1990ج. )221 :8

قوای ادراکی با تعاحیت ود ،دادههای ذهنی را برای س
ذ یره شدن در س
اشیاء ،مسبب اس عال س

ساطقه مهیا مذیکننذد .ایذن دادههذا بذا

و قوة لاتظه ،صور ذهنی را میسازسد .مرصدرا ،تأکیذد مذیکنذد کذه ادرا
واهد شذد .همچنذان کذه س ذ

ندیدن من عل میشود ،با ادرا

اسسذان بذا ادرا

هر صوری و بسهه به کی یذت آن ،مه ذول و من عذل واهذد شذد

(مرصدرا  1981ج .)80 :9به این ترتیب ،اگر در س

اسساسی ،رشد و صعودی صذور مذیگیذرد و یذا

تنزّل و سقوطی لاصل میشود ،به دحیل کی یت صور ذ یره شدة س
بودسشان ،زمینة احهی یا شیطاسی شدن س
تأثیر پایری س

امذری تعجذب آور ،بذا

است که بسهه به یر یذا شذر

را تراهم میکنند.

ساطقه از معارف و صور ذهنی بذه لذدی اسذت کذه مرصذدرا معهقذد اسذت،

بهشت جسماسی ا روی ،چیزی جز صور ادراکی ذ یذره شذده در س ذ
 .)343او تمام سعاد یا شقاو

سیسذت (مرصذدرا  1981ج:9

اسسان را به لکمت سظری اسسان ،مربوط میداسد (م مدرضذایی :1387

.)85مرصدرا در تعریف سعاد آن را اسهکمال س

اسسذان معرتذی مذیکنذد کذه بذر اثذر شذنا ت

سال هجدهم /شماره هفتاد/بهار1395

لقذذایق موجذذودا شذذکل گرتهذذه اسذذت؛ یذذک سذذوع شذذنا ت ت قیقذذی و قطعذذی بذذه اسذذدازه طاقذذت
بشری(مرصدرا  1981ج. )21-20 :1
وی در ت تیل سعاد  ،بیشتر از آسکه به لکمت عملذی بپذردازد و بذر اعمذال اسسذاسی تأکیذد
کند ،توجه ود را بر لکمت سظری مباول داشهه و سیّا و اتکار و اراده اسسانها را قبل از ارتکاب
به عمل ،رقم زسنده سعاد یا شقاو اسسان داسسهه و اینگوسه ادراکا س ساسی و صذور ذهنذی را در
تعیین سرسوشت سهایی اسسانها د یل میداسد.
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ادراکي قائم به نفس ساخته شده است .صوری که مورد رغبت و میال نفاس

مقاله

از مجماو آنهااه گفتاایم مااخص ماايشااود کاه بهااات جسااماني ،از صااور

71

بوده و هیچ ماده و ظهوری ندارد ،مگر در نفس .نفس انسااني باا هماة آنهاه
تصور کرده است و صوری که ادراک کرده است ،باه منزلاة عاالم عظیماي
است که بسي بزرگ تر از ايان عاالم جساماني خواهاد باود کاه در آن قارار
گرفته است .تمام درختان ،رودها ،گیاهان و قصرهای بهاتي ،زنده به یاات
ذاتي بوده و مناأ اين یات ،همان یات نفسي است که صاور آنها را درک
کرده است؛ چرا که درک اين صور ،به عینه همان ايجاد آن است .ناه اينتاه
مثل ساير افعال مختار در اين عالم ،ابتدا درک کناد ،سا س ايجااد کناد ،ياا
برعتس؛ بلته با جعل وا د و بدون تقدم و تأخر ،باه محاا ادراک نفاس،
صور نیز خلق ميشوند (مالصدرا 1388ج. )342 :9

اما وی در اثبا تلسذ ی ادعذای ذود در س ذوة اثربیشذی باورهذای تذردی ،بذه تبیذین اصذوحی
پردا هه است که به آنها اشاره میشود:

مرصدرا معهقد است هر چیزی که اسسان به آن تکر میکند یا در ذهن ود آن را مرور میکند ،به
مرتبهای از س

او تبدیل میشود .وجود ذهنی ،ظلی یذا مثذاحی (مرصذدرا  )220: 1387بذه معنذای قذوّه

لّاق ذهن است که موجودا و پدیدههای ذهنی را ایجاد میکند .در واقذع ،س ذ

اسسذان ،هنگذام

تییّل و لق صور ذهنی ،به گوسهای است که گویی این صور را در لقیقت سیز مشاهده میکند .به
همین دحیل است که بر ی از لکما سظیر م قق سبزواری معهقدسذد« :تییّذل ،مشذاهده س ذ

اسذت»

(سبزواری .)303 :1383

براساس سظریة وجود ذهنی مرصدرا ،با ت کر و تعقل ،همچنین براسذاس اعهقذادا و باورهذای
تردی ،در ذهن اسسان صوری لق میشوسد که این صور در مرتبهای در ذهن (س ذ ) ،بذه سذام قذوة
مهییله ذ یره میشوسد و اینگوسه ،صور ذهنی سیز به مرتبهای از س
س

تبدیل میشذوسد .ایذن مرتبذه از

که وجود ذهنی سام دارد مظهر تمام مدرکا عقلی و لواس لسّی است.1

« .1أن حألشیاء سوى هاا احن و من احوجود احظاهر و احظهور احمکشوف حکل والد من احناس وجودا أو ظهورا آ ذر عبذر
عنه باحوجود احاهنی مظهره بل مظهره احمدار

العقلية و احمشاعر الحسية»(مرصدرا  1981ج)263 :1

اشتراكات فلسفي مالصدرا و امام خميني(س) در اثبات اثرپذيري نفس از باور ديني

وجود ذهنی
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وی همچنین ،در بیان ارتباط س

ساطقة احهی با لق موجودا ذهنی معهقد است بذرای س ذ ،
اسسذان ،از سذنل ملکذو و

قدر بر ایجاد صور اشیاء مجرد و مادی وجود دارد؛ برای اینکه س ذ

عاحم قدر و برتری است .برای تمام موجودا ملکوتی ،قدر بر ابداع صور عقلذی کذه قذا م بذه
ودسد ،و لق صور موجودا مادی که قا م به مواد هسهند ،وجود دارد.1
وی س وه شکل گیری صور ادراکی را شبیه لتول صور بذرای مذاده داسسذهه و معهقذد اسذت
همچنان که ماده به واسطة صور از سقص به کمال مذیرسذد ،س ذ

سیذز بذه واسذطة صذور س سذاسی

تکامل مییابد .مرصدرا اسهعداد س

را در رقیت میداسد و تتریح میکند که این ویژگی ،بذه

واسطة تربیت عقل تعال و روج س

از لاحت باحقوه م قق میشود .با کسذب ویژگذی رقیذت،

س

اسسان قادر است تا صور م سوسه و مهییله را در ود ایجاد کند (بیا .)37 :1383
در سهایت ،مرصدرا به توضیح قدر س

در لق صور ذهنی در عاحم ارج میپردازد و این

گوسه با اسه اده از قدر ابداع موجود در س

 ،اوج اثربیشی باورهای تردی را بیان مذیکنذد .وی

این مطلب را که مکرّر در کهب ود ماسند شواهد الربوبیّه و اسفار اشاره کرده ،به عنذوان آمو هذهای
از ابن عربی ،بیان کرده و بر این سکهه تتریح میکند که تمام اسسانها ،به واسطه «قوة وهم و یالِ»
ود میتواسند ،آسچه را که وجود سدارد ،لق کنند .این امر ،برای تمذامی اسسذانهذا عذام اسذت .امذا
عارف میتواسد با همت ود آسچه را که در ارج وجذود سذدارد ،لذق کنذد و ل ذچ آسچذه لذق
کرده ،او را سهه سمیکند .پ

هنگامی که عارف از لقت ود غاتل شذود( توجذه ذود را از او

برگیرد) آن میلوق ،معدوم میشود ،مگر این که عارف تمام مراتذب لوذور و شذهود را در ذود
ل چ کرده باشد (مرصدرا  1981ج.)266 :1

مرصدرا ،قدر

لق صور ذهنی را برای تمامی اسسانها و قدر بر لق ارجی صور ذهنذی

سال هجدهم /شماره هفتاد/بهار1395

را به شرط همت (ترش و سعی بر ل چ قوای ذهنی) برای عرتا میداسد.
با اسه اده از آسچه گ هه شد ،همچنذین بذا بهذرهگیذری از دیگذر تعذاحیم صذدرایی ماسنذد لرکذت
جوهری ،میتوان به این سهیجه رسید که س

ساطقه اسسان که به اقهوذای جذوهر بذودن ،از لرکهذی

دا می و مهتل ،اشهدادی و ذاتی بر وردار است ،مسیر یا صعود و سزول لرکت ود را از عقاید و
« . 1یکون حها اقهدار -على إیجاد صور األشیاء المجردة و المادية ألسها من سذنل احملکذو و عذاحم القدرةة و السدة ة و
احملکوتیون حهم اقهدار على إبداع احتور العقلية القائمة باواتها و تکوین احتور الك نية القائمة باحمواد»(مرصذدارا 1981
ج .)264 :1
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دادههای قوای اسسان ،لاصل شدهاسد.

مقاله

باورهای ود اقهباس میکند .چرا که باورها ،چیزی جز تتدیقا ذهنی سیسهند کذه از تتذورا و

اتحاد عاقل و معقول
مرصدرا ،در سظریه ات اد عاقل و معقول ،با براهین تلس ی ثابت کذرد کذه شذیص ادرا

کننذده و

شدة ارجی ،به همراه علم و شنا ت آنها ،مه د بوده و یکذی هسذهند و بذه اصذطرو

شیء ادرا

ود او ،ات اد میان عاقل و معقول برقرار است .در توجیه معنای ات اد به این سکهه اشاره شده اسذت
که ادرا

و صور ساشی از آن ،چیزی جدای از ذهن و س

از ود ذهن بوده و به وسیله او ظاهر میشود و ماسند وجود س

سبوده تا برای آن ظاهر شذود ،بلکذه
و برای س

لوور دارد ( امنهای

.)7-8 :1390

در معنای اول (ات اد قوة عاقله بذا شذیء ادرا

شذده) ،مرصذدرا معهقذد اسذت علذم و تعقذل،

عبار است از «لتول صور اشیاء ،سزد ذهن»که صور اشذیاء دو سوعنذد .سذوع اول ،صذور مذادی
است که به م ل و مهی و ماده تعلق داشهه و سمیتواسد به س و مجزّا مورد تعقل واقع شود و تعقّل در
هسهند ماسند صور عقول و اتر  ،و یا سذاقص هسذهند ماسنذد صذور مهییلذه .مرصذدرا معهقذد اسذت
همچنان که وجود م سوسا در ذا
یعنی همچنان که سرمی هم در ذا

ود ،ماسند وجذود آنهةا در شذیص السذاس کننذده اسذت،
ود سرم است و هذم در السذاس شذیص السذاس کننذده ،بذه

همین س و ،صور معقول سیز آن چنان که در ذا

ودش است ،در سزد تاعل سیز بذا همذان ذا و

وجود است .وی تتریح میکند که وجود عاقل و معقول را سمیتوان ماسند وجود رسگ و دیوار ،یا
جسم و ت ر

داسست ،که با عدم ترض یکی ،دیگری در وجود و ت قق ود ثابت بماسد؛ مثرً بذا

ترض جسم بدون ت ر  ،دشذهای بذه جسذمیت وارد سمذیشذود ،و تقذط صذ ت ت ذر

از بذین

میرود؛ شیء معقول باا  ،تنها در شرایطی معقول واسذده مذیشذود کذه توسذط تعقّذل کننذدهای،
مورد تعقّل واقع شود .یعنی ترض تتور وجودی جداگاسه و مجزّا بذرای جسذم تعقذل شذده و عمذل
تعّقل ،منجر به عدم هر دو واهد شد .در این جاست که مرصدرا ،سظریة ات اد میان عاقل و معقول
را بیان کرده و عقل و عاقل و معقول را دارای ات اد وجودی میداسد (مرصدرا  1981ج.)315 :3

اشتراكات فلسفي مالصدرا و امام خميني(س) در اثبات اثرپذيري نفس از باور ديني

باب چنین صورتی را باحعرض میداسد سه باّا  .اما دسهة دوم ،به صور معقول اشاره دارد که یذا تذام
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وی در توضیح س وة ات اد با صور ،تتریح مذیکنذد کذه هذر ادارکذی اعذم از ادرا
عقلی ،تقط به طریق ات اد بین مدرَ
صور م سوسذی کذه در ذا

و مد ِر

اسذت .بذدین گوسذه کذه س ذ

لسذی و

در مقذام لذ  ،بذه

ذویش لذق و إسشذاء کذرده اسذت ،مه ذد مذیگذردد و لذاس و

م سوس یکی است و در مقام عقل به صور عقلیذهای کذه از سذنل ذا و جذوهر عقلذی اوسذت،
مه د میگردد و عقل و عاقل و معقول هر سه یکی میشود و عقلی که کلیة اشیاء را تعقل میکنذد
ود ،عین کلیه اشیاء است( 1مرصدرا .)358 :1391

اتحاد نفس ناطقه با عقل فعال

با بررسی مهون میهلف مرصدرا ،می توان به ایذن سهیجذه رسذید کذه در مکهذب وی ،ات ذاد عاقذل و
معقول در دو معنا به کار رتهه است .یک بار به معنای ات اد قوه عاقلة اسساسی بذا شذیء ادرا

شذده

است و بار دیگر به معنای ات اد قوة عاقله با عقل تعال است .زماسی که صورتی از اشیاء ذارجی یذا
یاحی در ذهن اسسان قرار بگیرد ،علم و باور سسبت به آن صور سیز ایجاد مذیشذود .مسذئلهای کذه
ارتباط س

ساطقه اسسان را با عقل تعال ،ضروری میکند ،در س وة لتول صور اشیاء ذهنذی در

ذهن و سا هه شدن باورهای تردی در اسسان است .صورتی که میتواسد منشأ علم و باور بذوده و بذه
دحیل بر ورداری از س وة وجود ذهنی ،از قدر تأثیرگذااری بر ذوردار اسذت ،از کجذا در ذهذن
اسسان قرار میگیرد؟ آیا این صور باحبداهه در س

اسساسی لق میشود؟ یعنی س ذ

اسسذان قذدر

دارد به صرف داشذهن بذاور و اعهقذادی ذا  ،صذورتی مناسذب بذا آن را بسذازد؟ در مذورد اشذیاء
ارجی ،پاسل روشن است؛ چرا که صور اشیاء سیز از ارج اسهزاع واهد شد .اما در مورد علذم
اسسان به امور غیبی ،یا تشکیل صور ابداعی ،یاحیو وهمی که منشذأ ذارجی سدارسذد ،چذه مذیتذوان
سال هجدهم /شماره هفتاد/بهار1395

گ ت؟ اگر س

ساطق اسساسی را به تنهایی ،تاعل و مبدع این دسهه از صور ذهنذی بذداسیم و در عذین

لال ود س

ساطقه را دریاتت کنندة صور ،تلقی کنیم ،به م اوری عقلذی برمذی ذوریم کذه در

بیان تلس ی ،به اصل «امهناع جمع تاعل و قابل» معروف است .اثبا قدر
اسساسی ،سمیتواسد سیاز به احگوی سا ت را برای س

 « .1تعلم أن کل إدرا
(مرصدرا .)358 :1391

تهو بات اد بین احمدر

و احمدر

لق و ابداع برای س ذ

 ،برطرف کند .در واقع طبق اعهقذاد بذه قذدر

و احعقذل احذای یذدر

األشذیاء کلهذا تهذو کذل األشذیاء»
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سا ت این صور ،به سقشه و احگو سیز سیازمند است .به قول مرصدرا:

مقاله

ابداع در س

 ،مشیص است که اسسان از قدر سا ت صذور ذهنذی بر ذوردار اسذت ،امذا بذرای
ای کاش مي دانساتم در نفساي کاه باه مرتباه شاامخ عقالناي دسات نیافتاه و
صورت معقوالت در ذات او بالفعل ،اصل ناده است ،با چه وسیله و با چه
علت و سببي به صورت عقلیه اشیاء نائل مايگاردد آياا باا ذاتاي تاريا

و

ظلماني و عاری از نور عقل ،انوار عقلیه را ادارک ميکند پس چنین کساي
که به نفس ذات خويش( نه به وسیله عمل تجريد) نتواند اشیاء را به صاورت
عقلیه ادراک کند و هنوز هیچ صورت عقلیهای ،در ذات او اصل نگاته (و
دارای مقام و مرتبه عقل بالفعل ناده است) چگوناه چیاز ديگاری را از ناو
صور عقلیه ادراک ميکند و به مضمون آيه شريفه ميرساد کاه فرماود « :وَ
مَن لَم يَجعَل اهللُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِن نُاور» (ناور )40:؛«کساي کاه خداوناد باه او
نوری نبخایده باشد ،هیچ نوری ندارد» (مالصدرا .)356 :1391

مرصدرا برای ت قیق در این مطلب ،به ترضیا میهل ی پردا هه و ادحذه دیگذر اسدیشذمندان را
را آغاز میکند .وی قدر س
موجودا عاحم را جزء ذا

ساطق را در لدی داسسهه که میتواسد (از طریق علم یاتهن) تمذامی
ود کند .قدرتش در تمام عاحم جاری و به لقیقذت ،غایذت آتذرینش

تلقی شود (مرصدرا .)245 :1391

مرصدرا در جهت اثبا ارتباط س
ان احن

ساطقه با عقل تعال ،تتلی را با عنوان «تی قول احمهقدمین

إسما تعقل بات ادها باحعقل اح عّال» (مرصذدرا  1391ج  .)335 :3آغاز میکند .وی در این تتل

مدعی است که دیدگاه سایر ترس ه اسرمی پیش از او ،در مورد ات اد با عقذل تعذال باطذل بذوده و
سپ

به ذکر بر ی از سظرا و براهین اقامه شذده از سذوی منکذرین ،از جملذه سذین ابذن سذینا در

اشارا میپردازد و در سهایت سظر ود را در سه اصل ،چنین اقامه میکند:
اصل اول« :وقهی عقل شیئی را تعقل میکند ،عین همان صور عقلی میشود.»1
منظور از عینیت این است که امور معقول ،به صورتی(عقلی) تبدیل میشذود و عاقذل ،عذین آن
صور واهد شد .در این معناست که عقل و عاقل و معقول باح عل ،والد هسهند.1

« . 1أن النفس إذا عقلت شیئاً صارت عین صورته العقلیه» (مالصدرا  1981ج.)422-423 :3

اشتراكات فلسفي مالصدرا و امام خميني(س) در اثبات اثرپذيري نفس از باور ديني

سیز بررسی کرده و در ابطال هر کدام ،برهاسی اقامه کرده و سراسجام ،ب ث ارتباط س

با عقل تعال

76
پژوهشنامة متين

او برای توضیح بیشهر این اصل ،از تشذبیهنور ورشذید و رسذگ اسذه اده کذرده و معهقذد اسذت
سسبت میان عقل تعال به عقل باحقوه اسسان ،سسبت ورشید به چشمی است که تنها قوة بینذایی اسذت
و به تنهایی (بدون سور) و در ظلمت ،تواسایی دیدن را سدارد .ماسند رسگی که بذه تنهذایی قابذل دیذدن
سیست .پ

در اینجا ،ورشید به چشم ،سور میبیشد و به این ترتیب ،اشیاء مر ی باح عل میگردسد.

سور و ورشید ،مثاحی از و جود م سوس است؛ اما در مذورد عقذل سیذز بذه همذین س ذو اسذت .عقذل
باح عل (تعال) ،دا ماً به عقل هیوتسی ،س وة وجودی اتاضه میکند که به تبع آن ،وجود بذرای عقذل
هیوتسی ،ماسند سور واهد بود برای چشم .همچنذان کذه چشذم بذه واسذطه سذور ،ابهذدا ذود ،سذپ
ورشید که منشأ سور است ،و بعد از آن سیز سایر اشیاء را میبیند ،به همین س و ،عقذل هیذوتسی ،بذه
واسطه وجود عقلی ،س

وجود ود را تعقل میکند ،سپ

وجود برای او بوده است را در

مرتبه عقل بذاح علی کذه اتاضذه کننذدة

میکند و سراسجام سایر ماهیاتی که تاکنون برای عقذل هیذوتسی،

باحقوه بودسد ،با اتاضه وجود ،باح عل میشوسد .در مجموع ،سسبت چشذمی کذه بذا کمذک ورشذید،
دیدسیها را باح عل میبیند ،ماسنذد عقلذی بذاحقوهای اسذت کذه بذا اتاضذه وجذود ،معقذوت را در
میکند .مرصدرا در اینجا تتریح میکند «عقل باح عذل ،عذین معقذوت

اسذت (مرصذدرا  1981ج:3

.)464

اصل دوم« :به درسهی که عقل ،همة اشیای معقول است.»2
این اصل که میتواسد توسط قاعده «بسیط الحقيقة کل األشیاء» تأیید شود ،به سهیجهای اشاره دارد که
از اصل اول به دست آمده است و بیاسگر این مطلب اسذت کذه اگذر س ذ
تعلّیت برسد ،میتواسد تمامی صور موجودا را در

ساطقذه اسسذان ،بذه مرللذة

کرده و به واسذطه علذم و معرتذت بذه آنهةا،

ود سیز عین آنها شود.
سال هجدهم /شماره هفتاد/بهار1395

اصل سوم« :ولد عقول ،از سوع ولد عددی سیست»3
وی در اینجا به ت او میان دو ولد عقلی و لسی اشاره دارد و میگوید :ولدتی کذه میذان
جسم و جسماسیا وجود دارد ،از سوعی است که وقهی دو جسم بذه هذم اضذاته شذوسد ،عظذیمتذر و
« .1و معنی ق لها إنها عاقلة ليس ه شيئاً غير أنّ المعق الت صاة ص ةاً لها علی أنّها صاةت هی بعينهدا للدا الرد ة
فإذن معنی إنّها عاقلةٌ و عقلٌ و معق لةٌ بالفعل ،واحر» (مرصدرا  1981ج.)464 :3
« . 2أن العقل هو کل اشیاء المعق لة »( .مالصدرا 1981ج)3:337
« .3وحرة العق ل ليست وحرة عردية» (مالصدرا 1981ج. ) 337 :3
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اما در معقوت چنین سیست .مرصدرا معهقد است :هزار عقل(از سظر توا و مکان) بیشتذر از یذک

مقاله

بزرگتر از یک جسم والد هسهند .ماسند دو رسگ سیاهی بیشتر از یک رسگ سذیاه واهذد بذود،
عقل سیست .وی در اتمه ،از ب ث ود چنین سهیجذهگیذری کذرده کذه اسسذان بذه واسذطة باورهذا و
معارف ود ،میتواسد به عاحمی عقلی تبدیل شود که صور تمامی موجذودا عقلذی و جسذماسی را
در ود داشهه باشد .همانطور که گ هه شد ،صور معقوت را از طریق ات اد با عقل تعذال و صذور
جسماسیا را از طریق قوای س ساسی ود در
از شئون س

اسساسی داسسهه و معهقد است که س

کرده و مه د با آنها واهد شد .وی این تلت را
قادر است تا همة لقایق را در

کند و بذه هذر

چه علم مییابد مه د شود و به عاحم عقلی تبدیل شود به گوسهای که صور تمام موجودا عقلذی و
معنای تمام موجودا جسماسی در آن وجود داشهه باشد .پ

هنگامی که در س

 ،معنی از معذاسی

عقلی ،ماسند ترس عقلی یاتت شود که دارای لدّ و سوع والد است ،ممکن سیست که وجذود تذرس
در س

ما و عقل تعال ،تعدّد پیدا کند ....پ

موجود در س

ما ،هنگامی که س

به عقل باح عل تبدیل شذود (یکذی بذوده) وممکذن سیسذت کذه

و در عقل تعال -به دو معنا تبدیل شود .پ

آسچه در س

ما و عقل تعاّل از

ترس عقلی وجود دارد ،امر والد است(مرصدرا  1981ج.)315 :3
وقهی که س

به منظور در

صور ،سیازمند ات اد اسذت ،پذ

تزم اسذت کذه بذا عقذل تعذاحی

مه د شود که در آن ،همة موجودا وجود دارسد .این ات اد ،همان ات اد عقلی است .س وه وجود
همه موجودا در عقل تعال ،به گوسهای است که سه وجذود جسذماسی ،بلکذه معذاسی موجذودا در
عقل تعّال وجود دارسد (مرصدرا  1981ج .)324 :3
معاد جسمانی
در مطاحب گاشهه به این سکهه اشاره شد که طبق دیدگاه مرصدرا ،س ذ

اسسذان قذدر دارد تذا بذر

اساس سیّا و صوری که از اتعال ود کسب و ذ یره کرده ،بدسی بسازد و در آ ر همراه با این
بدن ،م شور شود .این بدن که از ظهور و تجلیا باورها و صور ذهنذی ایجذاد شذده ،س ذوة لیذا
ا روی اسسان را سیز رقم زده و بهشت و دوزخ جسماسی را سمودار میسازد.
مرصدرا برای تبیین س وة تأثیرگااری صور و باور تردی در سذا ت لیذا ا ذروی ابهذدا بذه
بیان بر ی ویژگیهای س

میپردازد .او همچنان که قوام شیء را به تتل ا یر آن داسسهه و سطذق

اشتراكات فلسفي مالصدرا و امام خميني(س) در اثبات اثرپذيري نفس از باور ديني

ترس عقلی – در س

تذرس عقلذی موجذود در عقذل تعّذال و تذرس عقلذی
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را تعیّن بیش صور اسساسی میداسد ،معهقد است که این تتلِ تعیّن بیش ،از امور ذاتی بوده و بذه
اعراض تعلق سمی گیرد .به این ترتیب ،قدر سطق برای س
اسساسی را بیشیده است .از حوازم بهرهمندی از س

اسسان ،ذاتی بوده و بذه اسسذان ،هویذت

ساطقه برای اسسان این است که قادر بذر ت ذرّ

به واسطة لرکت جوهری و ل چ مراتب مادون بوده و میتواسد سیر ت وت
اشهدادی و اتتاحی پیموده و صور ذهنی را که در مرتبة یال س

ذود را بذه صذور

ذ یره میشوسد تا احذی اتبذد در

ود سگه دارد.
ساگ هه پیداست که آسچه از اعمال ،کردار و رتهار اسسان در س
سیواهد بود .چرا که تعلقا مادی س

باقی میماسذد ،صذور مذادی

 ،با مرگ از بین واهد رتت و چیذزی جذز سیّذا  ،اتکذار و

باورهای اسسان از اتعال ود ،باقی سیواهد بود که تمامی ایذن تتذورا بذیکذم و کاسذت ،توسذط
ذ یره میشود و در لیا ا روی با ظهور و تجلی ود ،سرسوشت اسسان را رقم میزسنذد .بذه

س

این ترتیب:
کتاب (که نامة اعمال همه انسانهاسات) ،در آنجاا گاذارده ما شاود ،پاس
گناهتاااران را م ا بین ا کااه از آنهااه در آن اساات ،ترسااان و هراسااانند؛ و
م گويند« :اى واى بر ما! اين چاه کتااب اسات کاه هایچ عمال کوچا

و

بزرگ را فرو نگذاشته ،مگر اينته آن را به شامار آورده اسات ! و (ايان در
ال است که) همة اعمال خود را اضر م بینند؛( ...کهف.)49:

از دیگر حوازم س

 ،قدر بر ابداع و لق از عدم است .طبق این اصل ،میتوان ثابت کرد که

قدر اعهقادا و باورهای تردی اسسان ،تراتر از امور م سوس بوده و این صور ذهنی ،مذیتواسنذد
در عاحم ارج ت قق عینی بیابند .به این ترتیب ،اسسان سه تنها اسیر دسیای ارج ذود سیواهذد بذود،
بلکه قادر است تا طبق عقاید و باورهای ود ،دسیای ارج را سیز شذکل دهذد .مرصذدرا در کهذاب
سال هجدهم /شماره هفتاد/بهار1395

شواهد الربوبیه تتریح میکند که اگر شواغل وارد شده بر س ذ  ،از طریذق لذواس س سذاسی مرت ذع
شوسد و در س

 ،عزمی قوی و همهی عاحی پدید آید ،قوای س

در قوه مهییله من تر مذیگذردد.

در این هنگام صور یاحیه ،به مراتب قویتر از صور م سوسذاتی اسذت کذه در ایذن جهذان آنهةا را
الساس می کند و همین قوه یاحیه ،لّاق صور یاحیه ،ود ،چشم بینا و گوش شنوا و قدر تعّال
س

و قادر بر اسشاء و ایجاد هر چیزی در ذا

ود و در ارج از ذا

ود واهد شد .و در این

هنگام قوه به تعل ،و علم به شهود و یال به دید و معاینذه ظذاهری بذدل مذیگذردد (مرصذدرا : 1360
.)262

اصالح سوم 1394/4/23

79
بیان کرده و بر این سکهه تتریح کرده است که کواکب اشیاء را تییل میکنند و تییّل آسهذا سذبب

مقاله

س وة تأثیرگااری اتر

در پیدایش عقول به واسطة قوه یال را پیش از مرصدرا ،تارابی سیذز

لدوث اشیاء میشود ،همچنان که لرکت آسها سبب لادث شدن اشیایی دیگر است .گاهی تییل
کواکب ،سبب قرار گرتهن تییر در س

ما شده و گاهی سیز تییل اشذیاء سذبب پیذدایش امذور

طبیعی است ماسند تییل گرمی هوا که باعث گرم شدن هوا سیز مذیشذود؛ در سهایذت تذارابی معهقذد
است تییل ،چه با لرکت باشد چه بدون لرکت ،باعث لدوث شیء است (تارابی . )394 :1413

مرصدرا ،معهقد بود که اسسان به واسطة قوة یال ،مذیتواسذد بذه لذق از عذدم بپذردازد .وجذود
اعهقادا و باورهای تردی ،منجر به شکل گیری صورتی ا
به س و ابداعی در قوه مهییله که مرتبهای از س

در س

اسسان میگردد .این صور

است ،لق میشود.

تحلیل عرفانی عالم خیال

عرتا معهقدسد که ابداع صور ،امری سیست که من تر در اتذراد اصذی باشذد ،بلکذه همذة اسسذانهذا
را تربیت کرده و قو بیشیدهاسد ،میتواسند آن صور ذهنی را در ارج سیز ت قق بیشند .از جملذه
عارتاسی که چنین دیدگاهی دارسد م قق سبزواری است که معهقد است هر اسساسى در قوّه یاحیّه ،به
قو واهمه ،چیزهایى را لق میکند که در عاحم لذ ّ و سشذئه مذادّه وجذود سدارسذد و تنهذا س ذوه
وجودیشان در یال اسسان است .این ،اسشا و احقیّت عامّ است و لق تعاحى[ ،آن را] بذه هذر اسسذاسى
داده است؛ چه عارف ،و چه غیر عارف( 1م قق سبزواری  1383ج.)303 :1

در تلس ه صدرا ،س سی که قادر بر قدر ابداع و لق است ،صور ذ یره شده از اعمال دسیذایی
را به س و بیکم وکاست ،به آ ر منهقل کرده و آسان را به منتة ظهور میرسذاسد .او بذر ایذن امذر
اذعان دارد که س وس به صور ا رقیا  ،عادا  ،سیتّها ،اعهقادا  ،تجسم مییابند .همچنان کذه
داوسد در قرآن کریم تتریح کرده است بر این که « گوشها و چشمها و پوسهشان بر آسچه اسجام
دادهاسد ،شهاد میدهند» .وی ،شهاد اعوا و جوارو اسسان را به تناسب هیئا و صوری داسسذهه

« .1باحوهم ییلق کل اسسان تی ق ة یاحه ،ما ت وجود حه ،إحّذا تیهذا و هذاا هذو األمذر احعّذام حکّذل اسسذان ،بذه اذن «أَلْسَذن
احْیاحِقِینَ».

اشتراكات فلسفي مالصدرا و امام خميني(س) در اثبات اثرپذيري نفس از باور ديني

میتواسند در قوه یاحشان ،چیزی را لق کنند که تقط در ذهن آنهاست .وحی کساسی که س

ود
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که به واسطة تکرار اعمال در دسیا و ملکا رتهاری کسبکردهاسذد .پذ

صذدا و صذور و هیئذت

کسی در قیامت ماسند سگ است که اعمال شری اسجام داده باشد و به وی هیئت سگ در قیامت را
بیشیده باشد و یا در مورد دیگر لیواسا

ولشی سیز ،به همین سبک است( .مرصدرا  1981ج.)5 :9

دیدگاه امام خمینی در نحوه اثرپذیری نفس از باوردینی
امام مینی در رل آثار تلس ی و عرتاسی ود ،ضمن تأیید مباسی مکهب مهعاحیذه ،بذه بیذان اصذوحی
پردا هه است که میتواسد مؤیدی در اثرگااری باورهای دینی بر س ذ

باشذد .بذه منظذور پرهیذز از

اطاحة کرم ،همچنین به علت وجود مطابقت میان توجیها مرصدرا و امام مینی در مباسی مکهذب
مهعاحیه ،از دوباره گویی این مباسی اجهناب کرده و به أهم آرای امام مینذی کذه سشذاسه قذدر تکذر
تلس ی ایشان است ،اشاره واهیم کرد.
تحلیل امام خمینی از رابطة میان باوردینی ،علم و نفس
امام مینی ،بر رف سایر حغت شناسان که باور را مطابق اعهقاد داسسههاسد ،معهقدسد که باور ،امری
تراتر از اعهقاد و ادرا

عقلی بوده و ممکن است در مسا لی اعهقاد شکل بگیرد ،برهذان هذم اقامذه

شود اما باور به آن لاصل سشود .ایشان معهقدسد امری که مورد باور اسسان قرار بگیرد تیلذف بذردار
سیواهد بود (امام مینی احف .)108 :1381

ایمان و باوردینی به معنای یقین قطعذی و اعهقذادی راسذل و م کذم ،منجذر بذه ت ذول س ذ

و

تأثیرگااری عمیقی بر آن است .ایمان لقیقی سزد امام مینذی از چنذان جایگذاه واتیذی بر ذوردار
است که از جمله مقاما عارتان باهلل بوده و پ

از شکسهن لجابهای علمذی سذزد عاحمذان دیذن،

ستیب آسان شده و اطمینان و یقین را به ارمغان واهد داشت (امام مینی ج . )101 :1381

سال هجدهم /شماره هفتاد/بهار1395

ایشان علم را از شئون عقل داسسهه و معهقدسد که عقل ،لقیقت مجردة غیر م جوبذه اسذت و در
سهیجة چنین عقلی ،شیص عاحِم سیز واهد بود (امام مینذی  .)258 :1382همچنذین ،در ت لیذل ایشذان،
رابطه عقل و س

به گوسهای است که عقل ،جنت علیا و س

 ،جنت ساتل سامیده شده (امذام مینذی

 )118 :1378و هر دو سازل شده از عاحم امر احهی که منزل قدس و کمال بوده و تارغ است از هر تعذل
و اس عال و لرکت ،واهند بود (امام مینی .)130 :1378
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میهلف باطنی است که قدر

لق صذور ذهنذی و ل ذچ آن را داشذهه و بذر اسذاس کی یذت صذور

ذ یره شده در قوة لاتظه ،سعاد یا شقاو
س

مقاله

همان طور که در بیش قبل اشذاره شذد ،در مکهذب مهعاحیذه ،س ذ

اسسذان دارای قذوا و مراتذب

ذود را رقذم واهذد زد .امذام مینذی ،تأثیرپذایری

ساطقة اسسان را از صور ذهنی با بیان مثاحی ساده مطرو کرده و معهقدسذد کذه اگذر صذور ذهنیذه

سبودسد غم و احم و تأثر و شادى و ترو و حا سبود ،اگر پدر و مادر کسذى و یذا دوسذت و م بذوب
کسى سمرده باشد ،وحى اشهباهاً به مردن آسها قطع پیدا کند ...اسسان در عااب و تأحّذه و احذم اسذت .بذه
همان اسدازهاى که اگر اینها در ارج ات اق مىاتهاد و واقعیذت عینیذة ارجیذه پیذدا مذىکذرد ،و بذه
عک

اگر این قوایا ات اق بی هد وحى اسسان بى بر باشد؛ یعنذى س ذ  ،صذور ذهنیذه اینهذا را ایجذاد

سکند ،اسسان در غم و احم سیواهد بود (اردبیلی  1381ج.)251 :3

ایشان معهقدسد این صور ذهنی با س

اسسان ات اد دارسد اما به دحیذل مشذغلیا مذادی س ذ

عاحم دسیا ،س وه ات اد میان اسسذان و شذیء ادرا
مدرَ

شذده ساتمذام بذوده و گذویی سقذص در مذدرِ

و

وجود دارد .در عاحم آ ر  ،مواسع مذادی برداشذهه شذده و ات ذاد وجذودی میذان

و ادرا

اسسان ،ات ادی تذا ّم واهذد بذود .بذه ایذن ترتیذب موجذود برز ذی هذر صذور

مهییلهاى که در آسجا اسشا مىکند ،موجودا

ارجى و قا م به س

مىباشند و ارتبذاط معلذوحى و

دارسد (اردبیلی  1381ج. )581 :3

صور ذهنی که از تعقل و ادراکا اسسان ،همچنین بر اساس سذوع اعهقذادا و باورهذای تذردی
لاصل می شوسد ،در عاحم دسیا و آ ر از ات ادی وجودی با اسسان بر وردارسد و سرسوشت سهذایی
اسسان را تعیین واهند کرد .امام مینی ،معهقدسذد کذه میذان ادراکذا س سذاسی اسسذان و وصذول بذه
سعاد  ،ارتباطی تامّ برقرار است .ایشان ضمن توضی ا م تلی در این بارة تمذام سذعاد بشذری
را به ادراکا و صور ذهنی اسسان ربط داده و معهقدسد که شد ایذن ارتبذاط در لذدی اسذت کذه
لکما بر رف عرتایی که تمامی موجذودا را ذیشذعور و دارای ادرا

مذیداسنذد ،تنهذا صذور

ذهنذذی را بذذرای اسسذذان قا ذذل شذذده و بذذه همذذین ترتیذذب ،سذذعاد یذذا شذذقاو را میتذذو
میداسند.ایشان در تقریرا

ود ،در بیان منذاط لتذول سذعاد  ،بذه مذدرَ

و مذدرِ

اسسذذان
و ادرا

اشاره کرده و تتریح میکنند که هر قدر این سه چیز اعلى باشند ،سذعاد اعلذى اسذت و هذر چذه
قوى باشند ،سعاد

قوىتر و بیشهر است (اردبیلی  1381ج .)451-452 :3

اشتراكات فلسفي مالصدرا و امام خميني(س) در اثبات اثرپذيري نفس از باور ديني

صور ذهنی و س
تقوّمى با س

در
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ایشان معهقدسد که هر قدر مقوحة ادرا
میزان ،طهار و پاکی ستیب س
بود .به این ترتیب ،در
مورد تعقل و ادرا

شده ،طهار

اسسان شده و حا رسیدن به سعاد بادوامتر و عمیقتر واهد

باتترین میزان از سعاد را برای اسساسی میداسند که شریفترین امور را
ود قرار داده و طبق اصل ات اد عاقل و معقول ،با این تعقل و ادرا  ،گویی

ات ادی وجودی با شریفترین مقوت

پیدا کرده است .سهیجهای که میتوان از دیدگاه امام

مینی در باب رابطة صور ذهنی و سعاد
شقاو
پا

و پاکی بیشهری داشهه باشد به همان

و ادراکا

اسسان ،در سایة تعقر

باشد ،به تبع ات اد وجودی س

وی صور

میگیرد .اگر امر تعقل شده ،شریف و

با صور ذهنی ود ،س

بر وردار شده و سعاد بیشهری را در
عقرسی شیطاسی ،ات اد وجودی س

اسسان گرتت ،این گوسه است که تمام سعاد

یا

اسسان سیز از شراتت بیشهری

واهد کرد .همچنین ،با ادراکا شرور و دریاتتهای
با امری شرور برقرار شده و س

اسسان به شقاو

دچار

واهد شد .این شقاو و تعایب ساشی از آن سهیجه چیزی سیست جز ملکا شیطاسی لاصل شده
برای س

(اردبیلی  1381ج.)253 :3

به این ترتیب ،اگر ادراکا  ،اعهقادا و باورهای تردی ،به اصول احهی تعلق بگیرسد و باوری
دینی در ترد شکل بگیرد ،طبق دیدگاه امام مینی ،چنین تردی به سهایت سعاد

واهد رسید.

چرا که امری شریفتر از اصول ساب دینی ،وجود سدارد و اگر مورد تعقل و پایرش س
قرار بگیرد و باوری دینی را بسازد ،به طور قطع رسیدن به سعاد

اسسان

لقیقی را در پی ود واهد

داشت.
با بررسی آثار امام مینی دربارة سقش صور ذهنی در سعادتمندی اسسان ،مطاحبی به چشم
می ورد که لاکی از شد

اهمیت تتورا

و باورهای تردی است؛ تا جایی که ایشان صرالهاً

سال هجدهم /شماره هفتاد/بهار1395

لوادث و رویدادهای ارجی را بهاسة سا ت صور ذهنی اسسان میداسند .گویی جهان ارج از
ذهن اسسان لق شده است تا تتورا و باورهای ذهنی را در اسسان بسازد و اینگوسه توشة ا روی
برای سا ت سرسوشت سهایی اسسان ،مهیا گردد.
آن تعذباتي که در اين جهان از سوزندگ نار و تألیم سوط و تازيانه اصال
م شود ،در واقع اينها مقدمه است که در نفس صورى ايجاد شود و نفاس از
آن صور -نه از ايان خارجیاات -متعاذب و متاألم گاردد ،و آنهاه از ماوت
اقارب و بستگان و يا بالى خارج اتفاا ما افتاد ،باعا ما شاود کاه در

اصالح سوم 1394/4/23

اصل م گردد ،نه اينته غم و هم باالصااله از خاارج اصال شاوند؛ زيارا

مقاله

نفس ،صور اينها اصل شود ،و از صاول ايان صاور در نفاس ،غام و هام
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خارجیات و وجودات آنها وسیلة صول اين صور نفسان و مقدمة ايجااد و
انااى نفس ،براى اين صور ذهنیه م باشند (اردبیلي  1381ج.)250 :3

امام مینی به پیروی از مکهب مهعاحیه ،در پاسل به این ابهام که منشأ باورها و صور ذهنی
اسسان با عقل تعال اشاره کرده و مدعی شدهاسد که اسسان هیچ چیزی

اسسان چیست؟ به ات اد س

از ود سدارد و هر چه هست از تیوضا
روو و س

درگاه داوسدی است .اسسان در سایه عباد

و پرورش

ود به تعاحی بیشهر و ارتباطی ملکوتی با عواحم برتر رسیده و در بیاسی تلس ی ،به ات اد

وجودی با عقل تعال اشاره کردهاسد (اردبیلی  1381ج .)493 :3در بیش قبل به توضی اتی پیرامون
س وه ات اد س

با عقل تعال اشاره شده است ،حاا به جای تکرار آن از دیدگاه امام مینی ،بههر

است به این مطلب پردا هه شود که در دیدگاه ایشان بههرین راه برای برقراری ارتباط میان س
عقل تعال چیست؟ ایشان در قسمتهای میهل ی به اهمیت تجرد س
مدعی شدسد که وقهى س

و

از مادیا اشاره کردهاسد و

مجرد شد ،ظهورش اعلى و کاملتر مىشود و مادیت و زماسى و مکاسى

گااشت ،آسجا دیگر تمایز و اس تال سیست ،بلکه وصل و ات اد است (اردبیلی 1381ج.)249 :3

امام مینی ،عباد و پرسهش لق تعاحی را بههرین راه برای در

معذارف غیبیذه و وصذول بذه

مقام رضوان اهلل اکبر میداسند.
ق تعال به لطف شامل و ر مات واساعة خاود بااب از ر مات و درى از
عنايت به روى آنها باز کارد ،باه تعلیماات غیبیاه و و ا و الهاام باه توسا
مالئته و انبیا -و آن باب عبادت و معرفت است -طار عباادت خاود را بار
بندگان آموخت و راه از معارف بر آنها گاود تا رفع نقصان خويش تا
االمتان بنمايند و تحصیل کمال ممتن بتنند ،و از پرتو نور بنادگ هادايت
شوند به عالم کرامت ق و به روح و ريحان و جنت نعیم ،بلتاه باه رضاوان
اللّه اکبر رسند .پس ،فتح باب عبادت و عبوديت يت از نعمتهااى بزرگا
است که تمام موجودات رهین آن نعمتاند و شتر آن نعمت را نتوانند کنند
(امام خمیني ب . )224 :1381
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بودن آن کمهر مىگردد ،و وقهى که به درجه تجرد عقلى رسید؛ یعنى از طبیعت به عاحم عقل قدم
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ساگ هه پیداست ،که عباد لقیقی که می تواسد زمینذه برقذراری ارتبذاط بذا عذواحم برتذر را مهیذا
سازد ،عبادتی ظاهری و بدون پشهواسههای اعهقادی و معرتهی سیواهد بود .باید یقین و ایمذان راسذل
در اسسان شکل بگیرد تا اعمال عبادی اسسان ،م ید تایده شود .به عبار دیگذر ،بایذد بذاور دینذی در
اسسان شکل بگیرد تا عباد  ،مقبول درگاه لق باشد .اگر چنین عبادتی همراه بذا معرتذت در اسسذان
شکل بگیرد ،س

اسسان بیش ازپیش با عواحم برتر و مر که و مجردا ارتباط یاتهه و از طریق آنها

می تواسد صور علمی و معارف غیبی را شهود کند .این ارتباط میان س

ساطقه و عقذول و مر ذک،

است .چرا که اگر س

 ،مجرد سبود ،امکذان چنذین

ود یکی از مهمترین ادحه در اثبا تجرد س

ارتباطی وجود سداشت .به این ترتیب ،در دیدگاه امام مینی ،هذر چذه میذزان ایمذان و یقذین اسسذان
بیشتر باشد ،عبودیت و بندگی او سیز بیشهر ،ارتباط با مبادی مجرد ،قویتر و سیطرة س ذ

بذر عذاحم

هسهی وسیعتر واهد بود .ایشان بر اهمیت ایذن سکهذه تتذریح مذیکننذد کذه وجذود س ذ

هذر چذه

بسیطتر و به ولد سزدیکتر باشد کثرا را شاملتر و الاطهاش بر اشیاء مهواد تمذامتذر واهذد
بود ...و اشیایى که در عاحم ارج مهواد و ضد یکدیگرسد در وعاء ذهن مر ذم همدیگرسذد ...همذة
اینها به آن جهت است که ظرفها هر چه به عاحم ولذد و بسذاطت سزدیذکتذر باشذند وسعهشذان
بیشهر واهد بود (امام مینی .)56-57 :1376
از آسجایی که سهایت سرسوشت هر اسساسی در سرای آ ر

رقم می ورد ،مرصدرا و به تبع

وی ،امام مینی سعی دارسد که س وة اثربیشی باورهای دینی بر س وة زسدگی ا روی را مشیص
سازسد .مباسی مرصدرا در ابداع سظریة معاد جسماسی و توجیها

عقرسی وی که همگی منبعث از

اصاحت وجود بود ،به طور کامل بیان شد .امام مینی سیز در آثار تلس ی ود به طور م تل به بیان
این اصول پردا هه است و بر این سکهه تأکید میکنند که س
سال هجدهم /شماره هفتاد/بهار1395

صور ذهنیه را در آ ر

طبق ملکا

و ا رقى که دارد،

اسشا مىکند؛ مثل صور آتش و عقارب ،و س

طبق جهلهاى مرکب،

صور اظرم و مظلمها را ایجاد مىکند .و رصه :در آ ر  ،براى س

یک دسهگاه م تل از

صور یاحیة زشت و منکر واهد بود ،و از همین صور ساهنجار ،غمین و موحم مىشود ،و یک تنگ
لوصلگى و ضیقى برایش لاصل مىگردد ،در لاحى که صور ذهنیة ساهنجار یلى وسعت دارد و
هر چه صور ساهنجار زیادتر شود ضیق س
حیکن وقهى که س
منشآ

بیشهر مىشود (اردبیلی  1381ج . )250 :3

ترقى کرد و اشهغال به طبیعت را رها کرد و مهوجه ود و اتعال ود شد،

آن قوى مىشود به طورى که عینیت داشهه و موجود عینى مىباشند ،و مثل مهتورا
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(اردبیلی  1381ج.)252 :3

مقاله

در عاحم طبیعت سیست که به ح اظ ضعف آن مىگوییم موجودى است که ارجیت سدارد
به این ترتیب ،امام مینی همچون مرصدرا ،سایر صور بهشهی و آتم دوز ی را ت قق و

تجسم تتورا

س ساسی اسسان داسسهه که به قو

و قدر

س

 ،به امری واقعی تبدیل شده؛ در

بهشت سهرهای روان و در هان زیبا را لق کرده و در دوزخ زهر عقارب و سیران را ایجاد واهد
کرد.

نتیجهگیری
ما لتل آسچه از بررسی اشهراکا تلس ی مرصدرا و امام مینی در س وة تأثیرگااری باور دینذی
بر س

 ،لاصل شد می تذوان ایذن گوسذه رصذه کذرد کذه مطابقذت زیذادی میذان دیذدگاه تلسذ ی

مرصدرا و امام مینی در موضوع لاضر ،به چشم می ورد .هر دو اسدیشمند ،ضمن بهرهگیذری از
مباسی مکهب مهعاحیه و اعهقاد به اصاحت وجود و حوازم آن ،مشیتا و ویژگیهایی را برای وجذود
منجر به اثبا عقرسی اثرپایری س
س

از باور دینی شده است .همچنین طبق اصذول مکهذب مهعاحیذه،

اسسان از امهیازاتی بر وردار است که به سبب آن میتواسد تمامی تتذورا  ،باورهذا ،عقایذد و

معارف ود را به عنوان مرتبهای از مراتب س

 ،ل چ و به بقای ود بذاقی سگذه دارد .در دیذدگاه

امام مینی مرلظه شد که صور ذهنی از چنذان جایگذاه عظیمذی بر وردارسذد کذه گذویی تمذامی
ارجیا و عاحم بیرون از ذهن لق شدهاسد تا در س

اسسان ،صور ذهنی سا هه شذود .ایذن صذور

ذهنی که أعم از باورهای دینی اسسان سیز هسذهند ،در عذاحم دسیذا قادرسذد بذا امذر معقذول ذود ات ذاد
وجودی برقرار کنند و به این ترتیب ،سنییت و تشابهی میان اسسان به عنوان موجود عاقل بذا هذر آن
چیزی لاصل واهد شد که مورد تعقل و باور وی قرار داشهه است .حاا مذیتذوان ادعذا کذرد ،اگذر
اعهقاد و باور قلبی اسسان به اصول دینی و احهی تعلذق بگیذرد و بذه لقیقذت ،بذاوری دینذی را در وی
شکل دهد ،با پیدایش چنین باوری در س

اسسان ،زمینة برقراری ات ادی وجذودی بذا مبذدأ مهعذال

عاحم هسهی تراهم واهد شد.
همچنین ثابت شد س سی که در عاحم دسیا ،صور احهی و دینی و ا رقی را در ود ثبت و ذ یره
کرده است و به قول امام مینی به ملکا لسنة سیکذو دسذت یاتهذه اسذت ،همچنذان کذه در زمذان
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بر شمردسد که به سه اصل اصاحت وجود ذهنی ،ات اد عاقل و معقذول ،و معذاد جسذماسی اسجامیذده و
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ود ،قرب به داوسد و اهل بیت(ع) را تجربه کرده است ،در عاحم آ ر سیز قذادر اسذت تذا

لیا

تمامی باورهای دینی و صور ذهنی ود را تجسم عینی بیشیده و شاهد زیباترین و حا بیشترین
سعما بهشهی باشد و هم چنان کذه امذام مینذی اشذاره کردسذد ،چنذین شیتذی در سذایة ایمذان بذه
داوسد ،واهد تواسست به تیض و مقام رضوان اهلل اکبر دست یابد .به این ترتیب ،با توجه به اصول
تلس ی بیان شده ،ات اق سظر هر دو مه کر را در این اصل شذاهد بذودیم کذه شذد اثرگذااری بذاور
به لدی است که تمامی سعاد یا شقاو دسیوی و ا روی اسسان ،بر اساس باورهای

دینی بر س

تردی شکل واهد گرتت.
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