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   ابعاد و مراتب آن از ديدگاه عالمه محمدتقى جعفری و نفس

  ابعاد و مراتب آن و نفس

  جعفریمحمدتقى از ديدگاه عالمه 

  ∗∗∗∗عبداهللا نصري

  چكيده

شناسـى  مباحـث انسانبه ژه يت ويعنامتفكری كه عنوان  جعفری به ىمحمدتقعالمه 
او بـا . مباحث مهمى در بـاب نفـس از زوايـای گونـاگون مطـرح كـرده اسـت، دارد
مطالـب ، رود كار مـى ميان اصطالحات گوناگونى كه در مورد نفـس بـه هادنن تمايز

، تمـايز روح از بـدن، تجّرد معنای، بسياری را در باب عدم شناسايى روح و علل آن
و ااز نظـر . رده اسـتكـها مسـئلۀ ديگـر مطـرح  و ده آنتجّرد پيدايش نفس و داليل

زيـرا تمـايزات ؛ از اهميت بسزايى برخوردار است» من«های روح يا  شناسايى ويژگى
تفسـير دو سـطح مجـاور طبيعـت و . دهـد موجودات عالم نشان مى ديگرانسان را از 

يـق هـای دق از جملـه بحث، مطرح كـردسينا  بار ابن ماورای طبيعت نفس كه نخستين
در بحـث از نفـس بايـد بـه كاركردهـای مغـز و ارتبـاط ايـن دو بـا  اواز نظر . اوست
ثبات و تحـول و مراتـب نفـس از ديگـر مباحـث دقيقـى . ديگر نيز توجه داشت يك

ن مقالـه بـه يـدر ا. دهـد است كه وی با تحليل آنها نگاه خاصى را به انسان ارائـه مى
  .شود ىدر باب نفس و ابعاد و مراتب آن پرداخته م یعالمه جعفر یها دگاهيد

  ها   واژه كليد

    . تحول، ثبات، تجّرد ،روان، روح، نفس، یجعفر ىعالمه محمدتق
                                                           

  فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي استاد ∗

 04/11/1389: تاريخ تأييد        10/10/1389: تاريخ پذيرش
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  اصطالحات و مفاهيم 
هـا  ايـن واژه. خانواده با آن هستند پردازد كه هم هايى مى جعفری در بحث از نفس به تعريف واژه

 : و مفاهيم عبارتند از

جانداران متمايز ساخته و او را به  ۀعبارت است از آن حقيقت وااليى كه انسان را از هم: روح
  . رساند تكامل مادی و معنوی مى

 چـون يىها ىژگياز وشود و  ای است كه در قلمرو طبيعت نمودار مى ترين پديده عالى: حيات
ه كـرخـوردار اسـت ب تالش بـرای بقـای آن توليد نسل و، احساس تكاپوی آگاهانه، ذات، حيات
 . اند بهره ىاز آن ب یماد یها دهيالبته پد

ُ «: جان جعفـری ( است» عد از حيات است كه منشأ احساس ماليم و ناماليم با طبيعت حياتآن ب
 .)195 ص ،12ج  ،1362

. عهـده دارد همحصول عالى حيات است كه مـديريت و تنظـيم و بازسـازی حيـات را بـ: خود
 .آل و خـود ملكـوتى از جمله خود طبيعى و خـود ايـده. تقسيماتى قائل است »خود«جعفری برای 

جانـداران مشـترك  گـريدجان و خود طبيعـى بـا ، يعنى حيات گفته، شيپگانه  سه در امور ، انسان
 . است

توانـد  گيـرد و مى از آن حيث كه مورد آگاهى و هشياری قرار مى، البته، همان خود است: من
از خود طبيعـى اسـت و  غير، من. حتى خود را بر خود برنهد تفكيك كرده وخود را از جزء خود 

از آنهـا  ىعـيه خـود طبكـاسـت  جويى مسـئوليت و كمـال ،تعهد، ابعاد متنوعى مانند ديگرخواهى
هم به مفهوم عام آن اطالق  »نفس«y واژ) خود و من، جان(بر اين سه اصطالح اخير . بهره است ىب

 . شود مى

ترين صفات نفس را حركـت و احسـاس  ارسطو نيز مهم. است »نمَ «د متحرك همان بُع: روان
  . نامد بُعد حركت و تحول نفس را روان مى زين مولویدانسته و 

   چون زتن جست گويندش روان        كردن روان  چشم را، چيست امعان
  )معنوی یمثنو، یمولو(

 . شود طروات دائمى آن مىحركت و تحول نفس كه جنبۀ روانى آن است مستلزم شكوفايى و 

. گيـرد مى همـۀ ابعـاد و جهـات روان را در بـر و را دارد ترين مفهـوم اين اصطالح وسيع: نفس
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بـه . )29-3ص، 1380، حائری(اند  دانسته »كمال اول برای جسم طبيعى آلى«نفس را ، حكمای اسالمى
شـود  مى ه سـببكـمانند قـّوه، كمـال و صـورت دارد  ،های متعددی مالصدرا نفس حيثيتاعتقاد 

قـّوه و بـا نظـر بـه ، نفس از جهت پذيرش صور محسوسات و معقوالت. پيدا كند های مختلف نام
ناميـده  »صـورت«، جوهر نباتى يا حيوانى پيدا شود، كند تا از آن ماده ای كه در آن حلول مى ماده
نـوع  ،كه طبيعت جنس قبل از انضمام به فصل ناقص است و با اين انضـمام شود و يا نظر به اين مى

، از نظـر مالصـدرا تعريـف حـّدی نفـس بـا كمـال. شـود گفتـه مى »كمـال«شود به آن  حاصل مى
 .)7ص ،8ج، 1379، مالصدرا: كن( تر از تعريف آن به قّوه و صورت است مناسب

  ى شناسى اسالم روح
در تعريـف نفـس از برخـى مفـاهيم ارسـطويى  ن مسـلمانمايچند حك هر یبه اعتقاد عالمه جعفر

ای را مطـرح  نكـات ارزنـده، امـا در تحليـل نفـس، انـد بهـره گرفتهقـوه و كمـال ، جوهر همچون
ويژه مطالب مهمى كه مالصدرا در مباحث مربوط بـه  به، اند كه به ذهن ارسطو راه نيافته بود كرده
گرايى  ملكـوت ۀبـه جنبـ یا ژهيـتوجـه و ن مسلمانمايحك ،نيافزون بر ا. مطرح كرده است ،نفس
شناسى اسالمى قـرار گرفتـه و در تعريـف نفـس نيـز ذكـر  اند كه بايد اساس روان نشان داده نفس
گرايى و بُعد روحانى و متعالى نفس ريشـه در منـابع دينـى دارد كـه بـا  جنبۀ ملكوتو البته، . شود
  . جويى نفس اشاره دارد به استعداد تعالى گوناگون یها وهيش

كنـد كـه ريشـه و علـت اصـلى بالتكيفـى  جعفری با بيان ايـن مطلـب بـه ايـن نكتـه اشـاره مى
ترين اسـتعداد  شناسى معاصر كه قيافۀ علمى به خود گرفته در اين امـر اسـت كـه بـه اساسـى روان
  . )202ص، 12ج ،1362 ،جعفری( استتوجه  ىب -جويى آن است  كه تعالى- روان

صـعود  یهـا ايـن اسـت كـه راه دارد اسـتعداد رشـد و كمـال، الزمۀ پذيرش اين امر كـه روح
شناسـان ايـن  ويژه روان جعفری بر بسـياری از متفكـران غربـى بـه الكاش .شودبررسى تكاملى آن 

 یدار دامنـهمبسـوط و های  بحث، وی در اين زمينه. اند است كه به اين امر توجه جّدی نشان نداده
كـه ابعـاد عميقـى از  رده اسـتكـبا توجه بـه متـون اسـالمى و تفسـير خـاص خـود از آنهـا ارائـه 

در مطالعه ، جعفریاعتقاد  به. سازد را آشكار مى »شناسى اسالمى روح«يا به تعبير او و شناسى  روان
  :بايد در مرحلۀ اول به قوانين حاكم بر آن توجه كرد ،و بررسى ابعاد گوناگون روح

عـالم مـاده و طبيعـت از نـاچيزترين پديـدy آن گرفتـه تـا كـل : توان گفـت آيا مى
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جانـداران   حيـات كـه در همـۀ  دارای قانون است و همچنين پديـدy، مجموعى آن
آن موجوديـت   ولى من يا روح قانونى نـدارد و همـۀ، تابع قانون است، وجود دارد

شـرط و  های بى پيرو خواسـته» كه بايد چنان  آن«و » كه هست آن چنان«در دو قلمرو 
  .)327ص ،همان( قانون خود انسان است

  : است یدر روابط چهارگانۀ انسان ضرور »روح«يا  »من«شناسايى قوانين حاكم بر 
 رابطۀ انسان با خود  ●

 رابطۀ انسان با محيط و ديگران  ●

 رابطۀ انسان با جهان هستى  ●

 رابطۀ انسان با خدا  ●

  روح بودن  ناشناخته
های روانى چون لـذت و  ماهيت نمود نتوانسته تنها بشر از شناسايى روح ناتوان بوده كه حتى نه

تعريف روح با جنس و فصل حقيقى و همـۀ مختصـات آن . بشناسدز يندرد و انديشه و تجسيم را 
شناسان غـرب  يك از فيلسوفان و روان كه هيچ وفان مسلمانلسيتنها ف نون نهپذير نيست و تاك امكان
، یاز نظـر جعفـرداليـل عـدم شناسـايى روح . انـد اب نبودهيامكآن ق يو دقتعريف منطقى در نيز 
  : اند نيچن

كـه از خصـايص روح  حالى در، كنـد محـدود اسـت اموری را كه حواس انسـان ادراك مى. 1
  . نهايت است كه روح بى حالى در، به بيان ديگر هر مشهودی نهايت دارد. آن استبودن  نهايت بى

كـه  و به محـض اين. عالى روح انسانى است یها ىژگيواز ، خودهشياری يا آگاهى از خود. 2
گيـرد و در نتيجـه  شونده اتحـاد صـورت مى كننده و درك ميان ادراك، بخواهيم خود را بشناسيم
  . نخواهد شدهمۀ ابعاد روح شناخته 

ای از روح را شناسـايى  حركت و تحول بر حقيقت روح حاكم است و اگـر بخـواهيم نقطـه. 3
، 1 ج، 1349 ،جعفـری( كنيم همان نقطه در جريان بوده و از دسترسى شناسـايى مـا دور خواهـد مانـد

  .)13ـ12 ص
زير ناگ چنان است كه عقل نظری برای توصيف آن  به زعم جعفری شدت پوشيدگى روح آن

  : مولوی ۀبه گفت د ويجو ىتوسل ممثيالت و تشبيهات به ت
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ـــوبى روح         ـــر خ ـــت ب ـــل اس ـــرت عق غي
    بـــا چنـــين پنهـــانيى كـــه روح راســـت   
  

  ای نصــــوح  ز تمثــــيالت وتشــــبيه  پــــر      
  عقل بر وی اين چنـين رشـكين چراسـت      

  )مثنوی معنوی  مولوی،(                                              
پرسد آيا خود انديشه و تعقل مربوط به ذات روح است يا موجى از امواج  عقل مى
روح است؟ آيا روح هم مانند حيات طالب ادامـۀ  يا يكى از كارگردانان، آن است

 ای كـه درون آدمـى بـه وجـود خويش است و اين ادامه از چه نوع اسـت؟ آزادی
دارد؟ واقعاً آزادی مربوط به روح است يـا چيـز ديگـری  آيد چه نسبتى با روح مى 

باشد كه آن حقيقـت بسـيار . كشد است؟ عقل صدها مسئله از اين قبيل را پيش مى
. ولى هيهات كه عقـل بتوانـد بـه چنـان آگـاهى برسـد. آشكار و پوشيده را دريابد

خود  آورد مىدست  ها و معارف كه عقل به آوردن آن انديشه وانگهى در به وجود
تا نبيند تيـر / تا نبيند دل دهندy راز را  آری. روح نقش بزرگى را بازی كرده است

، جهـد اين همه معلومات عقل مانند تيری است كه از كمان روح مى،  دور انداز را
، جعفـری(» چگونه ممكن است كه تير برگردد و بر كمانش مسلط و مشرف شـود؟

  .)264ـ263 ص، 13 ج، 1353
تواننـد مـن خـود را  افـراد معمـولى نمى. از خود را بر خود بر نهادن اسـت شناسايى روح غير ،البته
آيـد كـه رشـد  هايى بـر مى اين كار از عهدy انسان. عنوان متعلق شناسايى مورد نظاره قرار دهند به

: كنـد جعفری در ذيل اين بحث به اين بيت از مثنوی اسـتناد مى. اند ای پيدا كرده العاده روانى فوق
، جعفـری: كنـ( نـور او از نـور خلقـان اسـت بـيش                    آن كسى كه او نبيند روح خـويش

  )456 ص، 3 ج، 1350

  مفهوم مجرد 
حساسـيت . دهنـد برخى افراد در مقابل اصطالح مجرد از خود حساسيت نشان مى، از نظر جعفری

چنــين  گــاهبلكــه متفكــران نيــز ، مخــتص مــردم معمــولى نيســت تنهــانســبت بــه بعضــى مفــاهيم 
ناپذير خـود را ناراحـت  من از طرح مسائل توزين«گويد كه  وقتى فرويد مى. نددارى يها حساسيت

گـر حساسـيت او نسـبت بـه امـور  نشـان» نمـايم يابم و من به اين نـاراحتى همـواره اعتـراف مى مى
ــادی اســت ــه حالى در. غيرم ــوان روانكــاو كــه او ب ــا موضــوعات ، عن ــى  توزينخــود ب ــذير روان ناپ

  . دارد سروكار
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مراد اين نيست كـه نفـس ، شود كه روح و نفس مجرد است يا عقل مجرد است وقتى گفته مى
بلكه مراد آن است كـه يـك موجـود ، كنند و عقل حقايقى هستند كه از قوانين هستى پيروی نمى

درونى است كه نه شكل  ای پديده »لذت«برای مثال . را نداردهای مادی  های پديده مجرد ويژگى
با اين بيان لـذت يـك . فيزيكى  را یها ىژگيو گريدو نه ؛   نه رنگ دارد و نه طعم؛   دارد و نه وزن

yامور مادی است یها ىژگياز و  یبه دور و برروانى و   پديد .  
دارای  )2 ؛قابـل تجسـم و تعـين فيزيكـى )1: های امور مادی عبارتند از از نظر جعفری ويژگى

منشـأ انتـزاع زمـان  )4؛ قابليت تجزيه و تركيـب بـا اجسـام ديگـر  )3 ؛كميات و كيفيات محسوس
   .تزاحم در جايگزينى )5 و فيزيكى

پـذيرد و از  اما موجود مجردی مانند روح دارای تجسم فيزيكى نبوده و تجزيـه و تركيـب نمى
گرفتن در يك يا چند روح برای قرارهمچنين دو . توان زمان فيزيكى را انتزاع كرد وجود آن نمى

ها  كردن دورتـرين مسـافت روح بـرای سـپری، حـال عين در. ديگر ندارنـد جايگاه تزاحمى با يك
  . نيازی به درنورديدن نقاط فيزيكى ندارد
كـه مـا  از جملـه آن. زنـد هـای ديگـری مى جعفـری مثال، برای تعيين دقيق يك موجود مجـرد

لـذت «ن بـا عنـوان  تـوان از آ كنيم كه مى احساس لذت مى، گل زيبا ها با مشاهدy يك دسته انسان
و در حـد اعـالی زيبـايى  العـاده خارقطبيعـى   اگر به تماشای يك منظرy ،حال. ياد كرد »زيبايابى
تر از تماشـای يـك دسـته گـل  عـالى ىبسـ شك لذت حاصل از تماشای اين منظـره ىب، بپردازيم
اين لذت صد برابر لذت حاصل از تماشای  -برای مثال -توان ادعا كرد كه  آيا مى ،حال. زيباست

طبيعى بسيار بزرگ را به صد جزء تقسـيم   يعنى لذت تماشای يك منظرy ؛گل زيباست يك دسته
بـا ايـن . مساوی با لذت حاصل از تماشای يك دسته گـل دانسـت نمود و هر يك از آن اجزاء را 

هـای بسـيار  با مثال. كه لذت يك امر مجرد از كميّت و غيرقابل تجزيه است توان دريافت بيان مى
امـا ، ها در طول حيات خود همواره با امور مجـرد سـروكار دارنـد انسان  توان نشان داد كه همۀ مى

  . برند كار نمى اصطالح مجرد را به
، خالف قانون نيست اعتقادی غيرواقعى و حتى، اعتقاد به مجردات در قلمرو هستى، با اين بيان
و هـر يـك از انـواع موجـودات نيـز از  منـد هسـتند های مختلـف قانون گونه كه پديـده بلكه همان

. منـدی خـاص خـود را دارنـد موجودات مجرد نيـز قانون، كنند احكام و قوانين خاصى پيروی مى
دارy مثـل و ا توليـد، احسـاس، هـايى چـون حركـت پديدy حيات در جانداران ويژگى ،برای مثال

هم جمادات و هم جانداران تـابع ، همه نيبا ا. اند بهره ىاز آنها بكه جمادات  را به همراه دارد  خود
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جعفـری درصـدد ، بـا ايـن بيـان. دارنـدبا هم  يىها تفاوتقوانين حاكم بر آنها ، البته، قانون هستند
مسـتلزم نفـى  نه امـر خـالف واقـع اسـت و نـه، تبيين اين مسئله است كه پذيرش موجودات مجرد

  .) 146ـ143 ص، 14ج، 1363، جعفری: كن( مندی هستى حاكميت قانون
هـای درونـى انسـان را از كيفيـات و  ها و فعاليت انـد تـا پديـده نفس تالش كرده تجّرد منكران

بـه  ،اثبات نفـس  ادلۀطرح  بر افزون، جعفری برای نقد اين ديدگاه. جات ماده بدانندها و تموّ  جلوه
» خودسـاماندهى حيـات«شناسان ويژگى  عموم زيست ه باور او،ب. پردازد مىز ينحيات  ۀتبيين مسئل

تفاوت ميان حركت در عالم طبيعت و حركت درون حيـات نشـانگر ايـن امـر . اند را مطرح كرده
ای است كه در هر يـك از آنهـا  گونه به، ها در بدن انسان نحوه قرارگرفتن سلول ،برای مثال. است

ــايى كروموزوم ــديريت فعاليت ه ــه م ــود دارد ك ــلول وج ــای س ــده دارد ه ــر عه ــا و  ژن. ها را ب ه
جـا جعفـری بـه ايـن  در اين. دهنـد های خاص خود را انجام مى ها با دقت بسيار فعاليت كروموزوم

گيـرد كـه  كنـد كـه سـازمان حيـات را ماننـد يـك سـمفونى در نظـر مى اُپـارين اشـاره مى مطلِب 
ها  تك صداها وابسته است و اگر اين توالى های تك ا و هماهنگىه موجوديت واقعى آن به توالى

  .)79ص، اپارين: كن( از ميان برود آن سمفونى خراب خواهد شد ها و هماهنگى
صـيانت  یراسـتاانگيز آنهـا در  ثير متقابل موجودات زنده و سازگاری شـگفت از نظر اپارين تأ

  . حيات است یها ىژگيوذات و بازسازی سيستم خود با تأثيرپذيری از شرايط خارجى از 
يـا هـر اصـطالحى ديگـر كـه بازگوكننـدy  ) نفس(عنوان خود  اگر ما حقيقتى را به
های زيست را ناديده   تك پديده كهای معين ت ها و هماهنگى عامل مديريت توالى

های  معتقد شويم كه هر يك از مجمـوع پديـدهمجبور خواهيم گشت كه ، بگيريم
ای هسـتند كـه زمـان و  متوالى و هماهنگ در مجموع سمفونى حيـات دارای اراده

گرايى اسـت كـه منكـرين  و اين يك نوع متافيزيك. فهمند ديگر را مى هم  خواستۀ
جانـداران و در حـد اعـالی آنهـا كـه انسـان   در همۀ. خود يا نفس از آن گريزانند

غـايى وجـود دارد كـه جانـداران را از قلمـرو   دار و فعّال مديريت هدف است يك
  .)141ـ140ص، همان(برد  های فيزيكى و شيميايى باالتر مى ها و فعاليت پديده

  تمايز روح از بدن 
هـای  دست آمـده شناسـايى برخـى از فعاليت های بشری در بررسى روح به آنچه از مجموع دانش

هايى دارد كـه از جهـت عمـق بـا جهـان  روح آدمـى پيچيـدگى. هاستروح و قوانين حاكم بر آن



 

 

25  

 د
از
ن 
ب آ

رات
 م
 و
اد
بع
و ا

س 
نف

اه
دگ

ي
 

تق
مد

ح
 م
مه

ال
ع

 ي
فر

جع
ي

 

 

وجـه بـا مفـاهيم و  كـه بـه هيچ ندهايى دار های روانى نيز ويژگى پديده. ل مقايسه نيستبطبيعت قا
، الهـام، تجسـيم، خودآگـاهى، انديشـه، در روح. نداصول جهان مادی قابل تفسـير و تحليـل نيسـت

yشـود شـود كـه اثـری از آنهـا در عـالم طبيعـت يافـت نمى مىديگر مشاهده   حدس و دهها پديد 
  .)105ص ،2ج، 1349 ،جعفری(

د در قلمـرو روح نشـو مختصات ماده و خـواص جسـمانى كـه در جهـان فيزيكـى مشـاهده مى
ش و پس و آغـاز و پي، جا كه روح و من دارای هيچ بعدی نيست از آن ،برای مثال. دنجريان ندار

   .)54ص، همان: كن( شود نمىدا يانجام برای او پ
، جعفـری: كن( ديگر ندارند هيچ تشابه و سنخيتى با يك ن دوي، اروح وارتباط شديد جسم  به رغم
  .)581ص، 3 ج ،1350

، ديـگرا بدن انسـان بـه فرسـودگى مـى، يكى از تمايزات روح از بدن آن است كه با گذر عمر
و ايـن امـر نشـانگر آن . تواند جوان باشد مى كه روح بر اثر تربيت و رشد و كمال همواره حالى در

هـای فكـری و روحـى از  بسياری از فعاليت. كند است كه روح از جريان طبيعى جسم پيروی نمى
  :ديگو ىنه مين زميدر هم یجعفر ىمحمدتق. ندنك دوران ميانسالى به باال بروز مى

از  ای نيســت كــه در موقــع خــزان بــه پيــروی روح آدمــى هماننــد گــل يــا شــكوفه
زيرا روح آدمـى اگرچـه از نظـر طبيعـى ؛ ها پژمرده شود افسردگى درخت و شاخه

امـا بـر ، يا گلى اسـت در يـك شاخسـار، محصولى است در مزرعۀ كالبد جسمانى
دست بيـاورد كـه مـوقعى  را به تجّرد تواند آن مقام وااليى از تربيت االهى روح مى

بلكه گـويى در ، شود ح افسرده نمىتنها رو نه، رسد كه خزان كالبد جسمانى فرا مى
نظران مسـائل  تمـام صـاحب... شود مىتر  خرم و شاداب ،كند فصل بهار زندگى مى

های ثمـربخش خـود را از دوران  طبيعى انديشه، فلسفى، سياسى، حقوقى، اقتصادی
ترين دليـل آن  اين مشـاهدات عينـى بهتـرين و قـاطع. دهند باال بروز مى  ميانسالى به
ثير و تأثر متقابل جسم و روح تنها از نظر خود طبيعى يـا حيـات طبيعـى است كه تأ

عنوان يـك اصـل طبيعـى  بوده و با نظر به جريان تكاملى روح اين تـأثير و تـأثر بـه
  .)404 ص، 5 ج، 1351، جعفری(تواند كارگر بوده باشد  نمى

  »من«های روح يا  ويژگى
  : شود عبارتند از مايز آن از بدن مىكه موجب ت» من«های روح يا  برخى ديگر از ويژگى
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ثبـات و  از، شـود كه در اثر تماس با عوامل طبيعـى دچـار تغييـر و دگرگـونى مى نيبا ا» من« )1
  ؛استبرخوردار استقرار 

تواند مقاومـت  در مقابل آن عوامل مى، پذيرد كه از عوامل طبيعى تأثير مى نيبا اانسانى » من« )2
  ؛ فعاليت بازداردآن عوامل را از رده و ك
  ؛)443 ص، 7 ج، 1353، جعفری( شود ادراك هم مى، كند ه ادراك مىك نيانسانى با ا» من« )3
های معنوی و ماورای  اما گرايش، كند تكاپو مى، هرچند روح از نظر طبيعى در راه تنازع بقا) 4

  ؛)20 ص، 1 ج، 1349، جعفری( دارد زين طبيعى
كـه  حالى در، شود و افعال متضاد و گوناگون صادر مى تصوراز نفس و روح انسان هزاران  )5

، 2 ج، 1349، جعفـری( رسـانند ضاد به وحـدت نفـس آسـيبى وارد نمىو افعال مت ها تاين صور
  ؛)379 ص

ها و جهـان را درون خـود جـای  تواند همـۀ انسـان ای است كه مى گونه نفس و روح انسان به )6
  ؛)593 ص، همان( سنگينى كندگونه  كه احساس هيچ آن ىب، دهد

موجود را غيرموجود و غيرموجود را موجود تلقى كـرده و «يعنى  ؛روح قدرت تجسيم دارد )7
  .)444 ص، 7 ج، 1352، جعفری(» بخشد يافته مى آثار واقعى به موضوع تجسم
وسيلۀ اعضا و ساير مواد طبيعى كاری انجام بدهـد و  تواند به كه مى من انسانى چنان

طور مستقيم  تواند به همچنين مى، تغييراتى در موضوعات و روابط اشياء ايجاد كند
هايى را راه بيندازد كه بدون احتياج به عضالت و وسايل طبيعى تغييراتى را  فعاليت

، هاسـت پديدy تجسيمات از اين نـوع فعاليت. جود بياورد و در صحنۀ حيات خود به
اين عالقـه را تشـديد نمـوده آن را  تدريج ، بهندك پيدا مى  انسان به موضوعى عالقه

گاه تمام شـئون  و آن. رساند مىبودن  به مرحلۀ عشق و موضوع را به مرحلۀ معشوق
محــدود را ، ای درآورده های طبيعــى مشــوق را در قالــب موضــوعات ايــده پديــده

علـت را ، سـاكن را متحـرك و متحـرك را سـاكن، زمانى را فوق زمان، نامحدود
و واقعيت را با همان موضوع تجسيم شـده . كند  معلول را علت تجسيم مى معلول و
  .)245 ص، 8 ج، 1352، جعفری(كند  تلقى مى

  . دارد فال خوب و بد زدن هم از مصاديق تجسيم است كه روان افراد زبون را به خود مشغول مى
 حركـت جسـم بـا طـى فواصـل، حركت و تحول روح با حركت جسم قابـل قيـاس نيسـت )8
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انگيز  بـه گفتـۀ مولـوی رشـد شـگفت. اما حركت روح اين چنين نيسـت، پذير است مكانى امكان
گام برداشتن بوده و نه بر سر راه وی منزلگـاهى بـرای توقيـف و  ۀوسيله انسان از نطفه تا عقل نه ب

  .)442 ص ،7ج ،1352، جعفری( تعيين مقدار مسافت

  مقايسۀ شناخت نفس با شناخت خدا 
هـر كـس خـود را ؛   هبـرَ  َف رَ د َعـقَـه فَ فَسـنَ  َف رَ ن َعـمَ «: نقل شده است كه 9از پيامبردر روايتى 

  )226ص  ،2ج، لم�م و دررال�غررالح( شناختپروردگارش را ، شناخت
 ۀرابطـ. از نظر جعفری ميان شناخت خـدا بـا جهـان هسـتى و نفـس انسـانى تـالزم وجـود دارد

و هر انـدازه  است شناخت خدا با جهان هستى از راه بررسى نظم و قانون حاكم بر جهان آفرينش
وجود خداوند را با صفات ، به جهان هستى بنگرد» تر تر وعالى  با آگاهى و بينش عميق«، كه انسان

تری بـرای  هـای بيشـتر و متنـوع راه، اما شناخت نفس. جمالى و جاللى بيشتری درك خواهد كرد
تالزم ميان شناخت نفس با خداشناسـى در امـور زيـر ، از نظر جعفری. دهد شناسايى خدا ارائه مى

  :است
يعنى يك امر مـادی نيسـت كـه در مـاده و صـورت و حركـت و «. انسانى مجرد است نفِس . 1

همين نحو خداونـد نيـز  به .)155 ص، 18 ج، 1365، جعفـری(» قوانين آن سه در محاصره بوده باشد
  . فوق ماده و صورت و حركت و قوانين آنهاست حقيقتى

اشـراف و مـديريت همـۀ اعضـای مـادی و ، كه بـا بـدن در ارتبـاط اسـت نفس انسانى با اين. 2
نيز در عـين ارتبـاط بـا جهـان متعال خداوند . و استعدادهای درونى و انسانى را دارد ها هغريز
  . اشراف و مديريت آن را بر عهده دارد، هستى

گونه كه نفس انسان در عين ارتباط بـا حركـات و حـوادث جهـان از ثبـات برخـوردار  همان. 3
خداوند نيز در عين ارتباط با جهان هستى مـافوق حـدوث و تغييـر و ، بوده و فوق زمان است

  . زمان است
انسانى با داشتن وحدت ذاتى از صفاتى برخوردار است كه وحـدت آن  گونه كه نفِس  همان. 4

ای از  مجموعـه، خداونـد نيـز در عـين حـال كـه وحـدت ذاتـى دارد، سازد ار نمىد را خدشه
  . ندارد اش ىذاتاست كه منافاتى با وحدت را دارصفات ذاتى 

ابـداع و ايجـاد  يعنى بدون مـادy قبلـى يـا هيـوال، جهان هستى را بدون سابقۀ وجود، خداوند. 5
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نفـس انسـانى نيـز در ، ه نداشته استنموده و در ايجاد موجودات هيچ نيازی به وسيله و تجرب
طـور  ها و جريانات درونى به تصورات و تصديقات و تجريدات و تجسيمات و برخى فعاليت

  . سابقۀ وجود است دائم در حال انشاء و ابداع بى
تغييـر  سبب ،هم علم به امور ثابت دارد و هم علم به امور متغير و علم او به متغيرات، خداوند. 6

دگرگــون ، علــم انسـانى هــم بـه هنگـام تعلــق بـه امــور متغيـر. شـود و دگرگـونى در آن نمى
 ،انـدوزد گاه با كثرت معلوماتى كه نفس آدمـى بـرای خـود مى گونه كه هيچ همان. شود نمى
 ّ ذات خداوند نيز با علم به معلومات گوناگون وحـدت خـود را از دسـت ، كند ر پيدا نمىتكث
  . دهد نمى

خداونـد نيـز دارای فياضـيت اختيـاری ، گونه كه انسان دارای فياضيت اختيـاری اسـت انهم. 7
يعنـى از افاضـۀ امـور ، تواند امتيازاتى را كه داراست به ديگران ببخشد نفس انسانى مى. است

 ُ خداونـد هـم در ايجـاد . اين فياضيت وی نيز اختياری است، خل نورزدمفيد به حال ديگران ب
و در عين حال . گونه بخلى در ايجاد موجودات نداشته است هيچ، بوده جهان آفرينش فياض

 اما اختيار او مافوق اختيار انسان و دارای معنای خاصى اسـت. كه فياضيت وی اختياری است
  .)162ـ 154 ص، همان(

  دو سطح روح
مطـرح اين مسئله برای برخـى از متفكـران ، های گوناگون و متضاد درون انسان با مشاهدy فعاليت

ارائـه  يىهـا حل راه لكمشـايـن و حـّل و برای رفع  ستيشده كه اين امر با حقيقت روح سازگار ن
   :اند ردهك

  . مانند روح انسانى و روح ملكوتى. برخى معتقدند كه روح انسانى حقيقت متعدد است. 1
ای  يعنى عـالم مـاور ،رويى به اصل اولى خود. رويه يا دو سطح است روح انسانى دارای دو. 2

  . سوی طبيعت طبيعت و رويى به
بـه طبيعـت و سـطح عميقـى كـه پيـرو  سطح ظـاهری رو. روح انسانى دارای دو سطح است. 3

  . قوانين طبيعى نيست
  . داردخودآگاه  آگاه و نيم خود  نا، خودآگاههمچون  ىهای گوناگون روان انسان قلمرو. 4
  : سينا چنين است ابن ريتعب. نظريۀ اول و دوم معتقد استسينا به دو  ابن، جعفری باوربه 
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يكى روی سـوی برسواسـت و بـه جايگـاه خـود : روی است جان مردم را دو، ومر
اش ماسـوای ايـن جهـان  و يكى روی سوی اين جهان است و قـّوت كنـايى، است

، 1332، سينا ابن(است و قّوت اندر يافتنش به سوی بر ماسواست و به آن جهان است 
  .)102 ص

سـطح مجـاور  )الـف: كنـد را به اين صورت تحليـل مى» من«جعفری دو رويه يا دو سطح نفس يا 
و به وسـيلۀ همـين بـدن ، است كه مجاورت طبيعت بدن بوده »من«مراد آن سطح از : طبيعت نفس

طـور طبيعـى از  به جهت برخـورداری از ايـن سـطح بـه »من«. كند يا جهان عينى ارتباط برقرار مى
ايـن . كنـد بـرداری مى مقتضيات جسمانى درجهـت مـديريت بـدن بهره گريها و د هواس و غريزح

ثير أگيـرد از آنهـا تـ  ها را بـر عهـده مى ها و اندوه شادی، ها هيزه مديريت غركسطح از من يا نفس 
در . كنـد مى ريتعب» روح«جعفری گاه از اين سطح به  ،سطح مجاور ماورای طبيعت )ب ؛پذيرد مى
ايـن سـطح . سطح مديريت بدن مافوق تأثير و تأثّر و در حال ارتباط بـا بـدن و طبيعـت اسـتاين 
جويى  اعتالطلبـى و كمـال ،بـه بيـان ديگـر. گيرد مديريت حيات تكاملى انسان را در بر مى، نفس

  .)301ص، 12 ج، 1362، جعفری( استمربوط انسان به اين سطح از من 
و ااز نظــر . دانــد فرويــد مىاز آِن و نظريــۀ چهــارم را  برگســوناز آِن نظريــۀ ســوم را ، جعفــری

  . استقائل مولوی نيز به نظريۀ دوم 
ــى                    ــا همچــو ن ــم گوي ــان داري دو ده
يــك دهــان نــاالن شــده ســوی شــما               

ــای از دم ــن ن ــدم اي ــای اوســت                دم ه
ليك داند هـر كـه او را منظـر اسـت     

  

  هــای وی دهــان پنهــان اســت در لبيــك 
ــــما  ــــده در س ــــويى در فكن ــــای و ه   ه
ـــت  ـــای اوس ـــوی روح از هيه ـــای و ه   ه
  كاين فغان ايـن سـری هـم زان سـر اسـت 

  )مولوی، مثنوی معنوی(                           
اسـت،  تقريباً مطابق نظريۀ دوم، در ابيات فوق آورده استالدين  تشبيهى كه جالل

اسـت و » نـای زن«های  سر يا دو دهانه دارد كه يكى از آنها در لبكه نى دو  چنان
جـا خـارج  و دهانۀ ديگر همان است كـه بانـگ و فريـاد نـى از آن، دمد در آن مى

رو به اصـل اولـى و بـه ، يكى: همين كيفيت روح انسانى نيز دو رو دارد به، شود مى
و شعاعى از بارگاه ، بودهجايگاه خود آن را و يا آن سر از جريانات طبيعى بر كنار 

كنـد و فريـاد  ى مىيهـو و روی دوم به ايـن جهـان طبيعـت كـه هـای. ربوبى است
  .)21 ص، 1 ج، 1349، جعفری(زند  مى
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های جهـان طبيعـت كـه  تمام مشخصات رويداد، در سطح عميق روح يا رويۀ ماورای طبيعى روح
كشـش و امتـداد زمـان از دگرگـون شـده و ، فرماسـت در قلمرو حس مشترك يا خودآگاه حكم

  .)640 ص، 2 ج، 1349، جعفری( ميان خواهد رفت
سـازد و همـۀ قـوانين و  ای است كه جهان خارجى را نمودار مى آيينه چونسطح ظاهری روح 

تـوان در  واحـد نمى در آنِ  ،برای مثال: شود فرما مى اصول عالم طبيعت در آن سطح ظاهری حكم
ن يـاگونه كه در عالم خارج نيـز اتحـاد  همان، هم دايره راذهن خود هم مستطيل را درك كرد و 

   :یجعفر ىر محمدتقيبه تعب .پذير نيست دو شكل امكان
شـما شـادمان » مـن«در آن لحظه كه سـطح ظـاهری ، همچنين است تزاحم تاثرات

سان اضطراب و  بدين. تواند اندوه را در همان لحظه با شادی جمع نمايد نمى ،است
د نـتوان آزادی و جبر و رضايت و كراهت و محبت و كينـه نمىآرامش و احساس 

  .)466ص، 9 ج، 1352، جعفری(در لحظۀ واحد سطح طبيعى من را اشغال نمايند 
 بـرای. بـرد بـاالتر مىبـودن  كه آن را از آينۀ محض داردهايى  ويژگى »من«يا  »روح«سطح عميق 

بودن  اين حكم با آيينۀ خالص ،است كند كه اجتماع نقيضين محال وقتى كه ذهن حكم مىمثال، 
در عـالم خـارج وجـود نـدارد تـا ذهـن از آن  نزيـرا اجتمـاع نقيضـي؛ درون آدمى سازگار نيست

های جزئـى وجـود  هسـتى تنهـادر عالم خارج . ندكصادر آن حكم  بارyبرداری كرده و در عكس
كـه  حالى در. د ذهـن شـودخام فعاليت مزبـور از خـارج وار مادyعنوان  نه هستى مطلق تا به، دندار

هـای سـطوح  اين امر يكى از انـواع فعاليت. كند هستى و نيستى مطلق حكم مى بارyذهن آدمى در
بـه طـور مسـتقل  عنوان علـت و قانون عليت يك شىء را به، در سطح ظاهری من .عميق من است

همچنـين . آورد مىصورت مستقل در   آن هم به، عنوان معلول ء ديگر را به هستى و شى yدر زنجير
های مسـتقل و  صورت پديـده وسيلۀ سطح طبيعى و ظاهری من به ها و اجزای هستى به  پديده گريد

 یهـا ىژگيوها  ايـن پديـده، اما در سـطح عميـق مـن. شوند محكوم به قوانين خاص خود تلقى مى
نـه  ،شـود عنـوان يـك واحـد در نظرگرفتـه مى عينى خود را از دست داده و كل جهان هسـتى بـه

  . صورت اجزايى گسسته از هم به
فرماست در مقابـل موجوديـت  همۀ اصول و قوانينى كه در سطح طبيعى ذهن حكم

های ناپايداری هستند كـه بـا يـك مـوج  های سطح عميق من مانند حباب و فعاليت
، دهنـد روند و يا تغيير شـكل مى  د واز بين مىنريز ناچيز در سطح عميق من فرو مى
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معلـول بـه علـت وعلـت بـه ، شود و محدود بـه نامحـدود ى مبدل مىموقت به دائم
يـك عـدد قلـم كـه در ذهـن مـا . وحدت به كثـرت و كثـرت بـه وحـدت، معلول

، بـرداری كـرده اسـت در صحنۀ طبيعى ذهن كه از خارج عكس، شود منعكس مى
وسيلۀ فعاليت سطح عميق من از نظر كميت به درازای صد متر و به ثقل يك تـن  به

جهانى از زيبايى ، اگر آن قلم مورد تمايل باشد مثًال قلم معشوقۀ اوست. آيد در مى
اگـر مـورد تنفـر بـوده باشـد بـه شـكل خنجـر بُّرانـى در ، كند را در آن تجسيم مى

از طرف ديگر اگر سطح طبيعى من را اشكال و . فشارند آورد كه به گلويش مى مى
تر روح  مـن يـا بـه اصـطالح روشـناگر سطح عميق ، كند های فراوانى اشغال  نمود

يك از آنها در  هيچ ،آدمى يك هزارم لحظه از آن هم اشكال و نمود منصرف شود
ترين اثـر و  كوچـك، يـا اگـر هـم وجـود داشـته باشـند، ماند صحنۀ ذهن باقى نمى

هـايى در ســطح  پـس اسـتعداد و فاعليت، باشــند خاصـيت طبيعـى خـود را دارا نمى
خوش ســطح عميــق مــن و تــابع  د كــه دائمــاً دســتنــآي طبيعــى مــن بــه وجــود مى

  . )114ـ113 ص، 6 ج، 1351، جعفری(باشند ناخودآگاه فعاليتش مى

  و تقابل نفس و بدن عارفان
يعنى بدن را بـه جهـت  ؛اند شدهروح و بدن قائل تقابل به اخالق  نلمااو ع مانكيح، برخى عارفان

  . اند ردهكجو معرفى  مالطلب و ك اعتالگرا و روح را  طلب و پستى كه جسمانى است سفلى آن
نظر از حيـات و  چرا كه بدن با قطع ؛تقابل ميان بدن و روح قابل پذيرش نيست، از نظر جعفری

و نــه  شــمار آورد تــوان به طلــب مى اراده اســت كــه نــه آن را علوی جــان و بــى ای بى الشــه، »مــن«
يگر مواد عالم طبيعت هـر تحـولى در آن ای از مواد است كه مانند د مجموعه ه تنهابلك، گرا ىپست

آنچه كـه در برابـر روح يـا . نمايد معلول عواملى است كه با آن مواد ارتباط تأثير و تأثر برقرار مى
آن سطح از من است كه مجـاور طبيعـت بـوده و بـا ، گيرد سطح رو به ماورای طبيعى آن قرار مى

  . نمايد ديگر در حال تأثير و تأثر برقرار مى يك
امـا ، طبيعـى اسـت مجاور طبيعت يا خودِ  منِ ، ها دارد ز نظر جعفری آنچه كه گرايش به پستىا

  . داردگرايش روح يا من مجاور ماورای طبيعت به اعتال و كمال 
در تضـاد قـرار  -كـه رو بـه سـوی مـاورای طبيعـت دارد-ا روح بـمن مجاور طبيعـت  ،در واقع

. ورزد تأكيد مـى -برای نيل انسان به كمال -مهم  ۀبندی بر يك نكت جعفری با اين تقسيم .گيرد مى
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طلب يا سطح ماورای طبيعى من بايد به سطح رو به سوی طبيعت مـن توجـه  اعتالاز نظر وی روح 
های  و خواسـتههـا  يزهيعنى آن را از مختصـات طبيعـى خـود كـه توجـه بـه غر ،معقول داشته باشد

مـن و مختصـات آن را پيـرو ، امـان امان قطع نكند و يا به سـرعت و بى به يكباره و بىطبيعى است 
و مديريت كالبد را كه مانند مركبـى « شدمختل خواهد  »من«چرا كه در اين صورت  ؛خود نسازد

» مـدارا بـا مـن ضـرورت دارد، لذا برای تصعيد حيات كمالى، برای آن است از دست خواهد داد
  .)303 ص، 12 ج، 1362، جعفری(

 ،را رعايت كـرددر عبارت كه بايد اعتدال آمده است روايات  ىبرخكه در  از نظر جعفری اين
چنـين  7علـىحضـرت در خطـاب بـه  9رمكـا كـه پيـامبر چنان. اسـتنـاظر به همـين مطلـب 

  : گويد مى
در اين دين با مدارا وارد شويد و عبـادت خـدا را بـر . اين دين متين است، ای على 

كه برای زود (خدا ناماليم نسازيد و مانند آن سوار عجول و تندرو مباشيد بندگان 
نه سفری سپری شده است . )زند پهلوی اسب مهميز مى اندازه به رسيدن به مقصد بى

  . و نه پشت سالمى برای اسب مانده است
ت مربوط به آن سطح از مـن اسـ، شود هايى كه نصيب دل مى ها و ماللت خستگى، از نظر جعفری

 البالغـه نهTدر  7علـىحضـرت سـخن ن ياوی با همين تحليل به تفسير . كه مجاور طبيعت است
. شـوند ها كه خسـته و ملـول مى مانند بدن، شوند ها گاهى ملول و خسته مى اين دل« :هك پردازد مى

و  )91ش ، البالغـه نهT، )ع(ىحضـرت علـ( »هـای لطيـف عرضـه كنيـد ها حكمت در اين مواقع برای دل
  :ديگو ىم

ها به قرينۀ ماللت و خستگى همان سطح من است كه مجاور طبيعـت  مقصود از دل
 دل به معنای اصطالحى متداول كه جايگاه تجلى عظمـت خداونـدی و است و اّال 

مجـرای ماللـت و  ازاسـت،  مافوق سطوح طبيعى بدن و جهـان عينـى بـا قـوانينش
آن لطــايف و مطالــب ، و مقصــود از طرائــف حكــم ...خســتگى بــاالتر اســت

، 12 ج، 1362، جعفری( شود مىانگيز است كه موجب انبساط و شكوفايى من  شگفت
  . )304 ص

بـه جهـت ، كند مىتعبير آن سطح من كه مجاور طبيعت است و گاه جعفری از آن به خود طبيعى 
فقـط هنگـامى كـه . شـود ارتباط با طبيعت بدن و غرايز و جهان عينى دچار انبسـاط و انقبـاض مى
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يعنى روح بتواند مـن را از  ،به حّد اعالی ارتباط انسانى برسد ها هارتباط من با جهان و بدن و غريز
انبساط و شكوفايى طبيعى من ديگر هدف تلقى شـده و انقبـاض ، چنگال عاليق طبيعى جدا سازد

  . را رها خواهد ساخت »من«و گرفتگى 
نشـاط و (انبسـاط و انقبـاض ، يده شـده اسـتمادامى كه من از ارتباط با طبيعت بر

آنگاه كه ارتباط من با جهان عينى و بـدن و . برای من يك امر طبيعى است) سستى
در اين صورت چون روح توانسـته اسـت ، غرايز به حد اعالی ارتباط انسانى برسد

ــن« ــى از » م ــكوفايى طبيع ــاط و ش ــرد و از انبس ــور بگي ــق مزب ــال عالي را از چنگ
سـاقط بـودن  بار از هـدف وقتـى كـه ايـن پديـدy لـذتشود،  مىقط سابودن  هدف
خـود (» مـن«دارنـد و  برمى» مـن«انقباض و گرفتگى و سستى هم دسـت از ، گشت
وظيفـۀ خـود كـه  انگيز به های لـذت بدون دويدن به دنبال انبسـاط و نشـاط) طبيعى

در . ردازدپ مى، مديريت اجزاء حيات و بدن و تنظيم رابطۀ آنها با جهان عينى است
العـاده بـا اهميـت اسـت  مسير تصعيد حيات كمالى ارزيابى انبسـاط و انقبـاض فوق

  .)306ـ305 ص، 12 ج، 1362، جعفری(

  مغز و روان دو عامل فعاليت روح
آدمـى . دارد ىقابـل تـوجههای بسيار مهـم و  مغز و روان آدمى نيروها و فعاليته كست يده نيپوش
  . دهد های فكری بسياری انجام مى فعاليت -كه مغز ابزار آن است  -تعقل  yبا قو

تـا آن انـدازه هايى نظير آرزو و اميد و تجسيمات و تمنيات  های مغز و روان در فعاليت توانايى
خواهى و  قــدرت، جويى  كمــال، ديــنما ىماســت كــه جهــان هســتى در برابــر آن نــاچيز گســترده 

بسـا ايـن امـور خـود را در عرصـۀ تخـيالت و توهمـات بـه  چهو  ستيپايانى نرا طلبى آدمى  لذت
نيـل بـه يـك مقـام  همچـونو انسان را قانع سازد كه اگر به يـك آرمـان خـاص  نمايش درآورد

متوجـه ، اما وقتـى بـه آن آرمـان دسـت يابـد. های خود خواهد رسيد به همۀ خواسته ،خاص برسد
هزارم آن چيـزی نيسـت كـه در ذهـن خـود خواهد شد كه اين آرمانى كه به آن دست يافته يك 

جهت اين امر هم آن است كه عظمت روح انسان كه مغز و روان دو عامـل . آن را پرورانده است
فعاليت آن هستند آن چنان است كه با وصول به كماالت و قدرت و لذايـذ دنيـوی هرگـز اشـباع 

هــای تخيلــى و  رماننهايــت آن اســت كــه بــا آ جويى بى كمــال، اقتضــای طبيعــى روح. شــود نمى
  . )165ـ164 ص، 21 ج، 1369، جعفری: كن( شود آرزوهای واهى انسان هرگز اشباع نمى
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هر اندازه كـه مغـز ه كن باور است ي، بر اىمغز آدم یها يىد بر گسترy تواناكيضمن تأجعفری 
  . بودتری خواهد  گونۀ دقيق ادراك حقايق عالم برای وی به، تر باشد يافته و روان انسان رشد

. مشاهدy يك پديده برای افراد با توجه به مراتب رشد و كمال روان آنها گوناگون خواهد بود
 در. اما ادراك مغز بدون ارتباط بـا روان نيسـت، ادراك نقش دارد درست است كه مغز در عملِ 

ه روان گيرد و هر اندازه ك وسيلۀ روان يا روح انجام مى مغز ابزاری برای ادراك است كه بهواقع، 
  :یبه اعتقاد جعفر. تر مشاهده خواهد كرد يك واقعيت را عميق، تر باشد يافته آدمى رشد

ايـن حقيقـت را هـم ، كند مغز رشديافته در همان لحظه كه آسمان زيبا را تماشا مى
يابد كه حركت منظم اين آسياب وابسته بـه آبـى اسـت  دربارy همان آسمان در مى

  .)196ص، 19 ج، 1366، جعفری(نمايد  ی حركت وارد مىنيرويى برا، كه از بيرون آن

  پيدايش نفس
كه چگونه به بدن انسان تعلق گرفته است چهـار نظريـه وجـود  و اين) روح(در باب پيدايش نفس 

  : دارد
 ،روح مـان و اهـل عرفـانكياز ح یا به اعتقاد دسـته: نظريۀ روحانيةالحدوث و روحانيةالبقاء. 1

و سـپس از  اسـت ساز بـدن مـادی حقيقتى است كه از عالم ماورای طبيعت فرود آمده و مدتى دم
روح نيز در ذات آن بوده و در ارتباط بـا  تجّرد .گردد مى بازآن جدا شده و به جايگاه اصلى خود 

روح هم در آغاز حدوث مجرد است و هـم ، اين نظر بنابر. شود بدن هرگز دچار كون و فساد نمى
  . معتقدند هفيلسوفان اشراقى و عرفا به اين نظري. بقاء در

پرسش مهمى مطرح است كـه تـاكنون پاسـخ  ،در باب اين نظريهه كن باور است يبر اجعفری 
  : ای پيدا نكرده است كننده قانع

چـه ، روح و داشتن عظمتى فوق ماده و ماديـات تجّرد سؤال اين است كه با فرض
تر از خود سرازير شـود و مـدتى  به عالمى پستحكمتى باعث شده است كه روح 

 سپس به جايگاه اصلى خود برگردد؟، ای از عناصر را تنظيم و اداره نموده مجموعه
حقيقـت ايـن . دهد سينا را تشكيل مى همان سؤالى است كه مضمون قصيدy ابن  اين

و حتـى پاسـخى . ای نخواهد رسيد كننده است كه اين سؤال به پاسخ صحيح و قانع
ام فعـًال بـه نظـرم  كه اين جانب در گذشته به اين سؤال در يك قصـيده عربـى داده

   1.)134 ص، 2 ج، 1357، جعفری(آيد  كننده نمى قانع
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نـام روح در   برخى معتقدند كه حقيقتى به: بودِن نفس نظريۀ جسمانيةالحدوث و جسمانيةالبقاء. 2
های مـادی دارای مغـز و  اثر تكامـل سـلولبر  وانسان يك موجود مادی است . انسان وجود ندارد

ل چون انديشـه و تخيّـ ىهاي تشكيالت مخصوص عصبى مغزی شده است كه او را قادر به فعاليت
   .سازد مى

عنوان يـك  روح بـه ،ن نظريـهيـادر  :بـودن نفـس البقـاء الحدوث و روحانيـة جسمانيةۀ ينظر. 3
در آغـاز  هرچنـدروان آدمـى و حقيقت مجرد از عالم بـاال بـه جهـان طبيعـت نـزول پيـدا نكـرده 

وسـيلۀ دو نيـروی سـازندy عقـل و  تكـاملى خـود به ريسدر  ، اماوجودش يك حقيقت مادی است
در . ودشـ نيـاز مى رفتـه و از مـاده و ماديـات بى تجـّرد ها رو بـه وجدان و با تقويت علم و هشياری

روان را آن حقيقتـى  او. شـده اسـتتمايز قايـل  »روان«و  »روح«جعفری ميان ، بحث از اين نظريه
ترين محصـول تفـاعالت عناصـر  عـالى« و گيـرد داند كه مديريت وجود انسان را بر عهـده مى مى

پـس از طـى مراحـل  -ايـن روان » .آيد طبيعى است كه در مجرای موجوديت انسانى به وجود مى
 تجـّرد با شروع حالت«گيرد و  به خود مى تجّرد نياز گشته و حالت تكاملى از ماده و قوانين آن بى
شود و در جاذبيت عـالم اعـال رو بـه حـوزy عظمـت ربـوبى قـرار  آمادy پذيرش روح ملكوتى مى

  .)135 ص، 2 ج، 1357، جعفری(» گيرد مى
خود به روح ملكـوتى تبـديل  تجّرد و با رو به باال رفته، روان آدمى تكامل پيدا كرده ،در واقع

، همـان: كنـ( كه روح مجرد از عـالم مـاورای طبيعـت بـه عـالم طبيعـت فـرود آيـد نه اين، شود مى
مـوج آبـى صـحو / موج خاكى فكـر و وهـم و فهـم ماسـت« اشاره به بيتبا جعفری  .)126ـ125 ص

  . داده استتفسير دقيقى از آن ارائه  )معنوی مثنویمولوی، ( »سكر است و فنا
هــای  هــای مغــزی محصــول فعاليت پديــده گــريدچنــد انديشــه و تــوهم و فهــم و  از نظــر وی هــر

های ديگـری دارد كـه محصـول هشـياری  اما روان آدمى در جريان تكاملى خود موج، اند طبيعت
هايى است كه معلول قرارگرفتن در بيكرانـى و فنـای موجوديـت طبيعـى و بـاقى بـه  واال و حيرت
  .)136 ص، همان(بقاءاّهللاٰ است 

 ،موجـودات گـريدبرخى از متكلمان معتقدند كه هيچ حقيقتى جز خداوند مجـرد نيسـت و . 4
 ىجسم يـا مـاده لطيفـ، در اين است كه روح زينتفاوت ميان ماده و روح . مادی و جسمانى هستند
 تجـّرد طرفداران اين نظريه از كلمۀ، به زعم جعفری. كند تری پيروی مى است كه از قوانين لطيف

  . ندارد تجّرد حقيقتى جز، تجّرد های لطيف با داشتن ويژگى جسمِ . وحشت دارند
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  : ديگو مىانسانى جعفری در باب پيدايش نفس 
روح آن نيست كه يك حقيقت مجرد از عالم باال سـرازير شـده و در  تجّرد معنای

دهندy موجوديـت انسـانى در  بلكه عناصـر تشـكيل، گير شده است بدن انسان جای
آورد و اين محصول  وجود مى يك محصول عالى به نام حيات به، مجرای تفاعالت

آمـاده ) شخصـيت، خـود، نفـس(مـن آمـدن  وجود زمينه را برای به تدريج بهعالى 
هـای متنـوع و عقـل و  وسـيلۀ فعاليت به، وجـود آمـده  هنگامى كه من بـه. نمايد مى

هر اندازه ، رود رو به كمال مى، باشند وجدان و ديگر نيروهايى كه وسيلۀ تكامل مى
آن  تجـّرد بركنارتر گشته و بـراز ماده و ماديات شود،  مىتر  كه تكامل من پيشرفته

  . شود افزوده مى
 اسـت لذا مستند به يـك عامـل بـرين، آيد چون اين جريان تكاملى از ذات مادy ناخودآگاه برنمى

بيشـتر نايـل  تجـّرد هر اندازه كه من بـه. وجود آورنده و گردانندy مجموع عالم هستى است كه به
يـا هـر انـدازه كـه مـن از . آورد دست مـى ى را بهبيشتر استعداد پذيرش پرتو روح ملكوت، شود مى

نفخت (، روح كه خدا در انسان دميده است  ميدان برای فعاليت، شود ماده و ماديات بيشتر رها مى
  .)138ـ137 ص، همان( شود مىبازتر ) فيه من روحى

  : هكد يآ ىبرمجعفری  لماتكاز مجموع 
  . شود طبيعت وارد بدن مادی نمىعنوان يك حقيقت مجرد از عالم ماورای  روح به. 1
  . آيد دست مى انسان دارای روان است كه از تفاعالت طبيعى در عالم مادی به. 2
  . گام بردارد تجّرد روان آدمى قابليت تكامل دارد تا از ماده به سوی. 3
  . بلكه عامل اصلى آن خداوند است، آيد جريان تكاملى روان از ذات مادy ناخودآگاه برنمى. 4
يعنـى ابعـاد مـادی  ،دارد تجـّرد ای آفريده كه شايسـتگى گونه خداوند ابعاد مادی انسان را به. 5

  . را داردشدن  قّوه و استعداد مجرد، انسان
6 .yهـای تكـاملى انسـان ماننـد عقـل و وجـدان بـه فعليـت  درون آدمى بـر اثـر فعاليت تجّرد قّو

  . رسد مى
برخـى بـه اعتقـاد او . كنـد چنـد دسـته تقسـيم مى هرا ب میرک قرآنآيات مربوط به روح در  یجعفر

ثـم سـواه و نفـخ فيـه مـن ( فۀيه شـريهمانند آ دنگوي روح به انسان سخن مىشدن  آيات از دميده
  )9ۀ يآ ،سجده( سپس خلقت انسان را تكميل نموده و از روح خود در او دميد؛   )روحه



 

 

37  

ن ا
ب آ

رات
 م
 و
اد
بع
و ا

س 
نف

 د
ز

اه
دگ

ي
 

تق
مد

ح
 م
مه

ال
ع

 ي
فر

جع
ي

 

 

: كنـد وحى از جانب خود تأييد مىرا با ره خداوند مردم با ايمان در برخى از آيات نيز آمده ك
آنـان كسـانى هسـتند كـه خداونـد .. .؛   )... مِنْهُ  وحٍ ُأولئَِك كَتََب فِى قُلُوبِِهُم اْإلِيَماَن َو َأيَدُهْم بِرُ ... (

. ..ايمان را در قلوب آنان تثبيت نموده و از روحى كه منسوب به اوست آنان را تأييد كـرده اسـت
  .)22ۀ يآ /مجادله(

روح حقيقتـى از امـر ملكـوتى االهـى اسـت «كه  ديآ ىبرممجموع آيات قرآنى به اعتقاد او از 
، 2 ج، 1357، جعفـری(» انـدازد كه حقايق فوق جريانات عالم خلق را در قلمرو طبيعت به جريـان مى

وُح  ...( :ديـفرما و مى دهـد جاست كه خداوند روح را به خود نسبت مى از همين. )147 ص قُـِل الـر
به آنان بگو روح از امور پروردگار من اسـت و بـه  ...؛   )مِْن َأْمِر َربى َو َما ُأوتِيتُْم مَِن الْعِلِْم ِإال قَلِيالً 
  .)87ۀ يآ ،اسراء( شما جز اندكى از علم داده نشده است

  . دارد برمىگام  تجّرد سوی به، انسان با تكامل در عالم ماده  كه روان خالصه آن
در حقيقت وضع آدمى چنين است كه خداوند متعال نخست با دميدن روح انسانى 

يعنـى زمينـۀ ، بخشد و نفخت فيه من روحى امتيازی برای انسان در عالم طبيعت مى
آورد و هنگـامى كـه در مجـرای  وجود مـى ت او بـهمال را در مـادy خلقـرشد و ك

 شود مىبا روحى واالتر از روح ابتدايى تأييد ، افتد جويى به راه مى انسانيت و كمال
  .)147 ص، 2، ج1357، یجعفر(

  نفس تجّرد داليل
مـان مسـلمان كيدر آثـار حآنهـا  شـتريبكنـد كـه  نفس داليلى را ذكر مى تجّرد اثبات جعفری در

برخـى از  .ارائه داده استهای خاصى  در تقرير برخى از اين داليل تحليل او، البته. اند شدهمطرح 
  : اند از داليل عبارتن يا

كـه  در حالى، شـود بدن انسان بـا همـۀ اجـزايش دچـار تغييـر و دگرگـونى مى: بات نفسثُ . 1
از ، يابد كه با گذر عمر و تغييرات جسمانى خوبى درمى هر انسانى به. حقيقتى درون او ثابت است

ته باشـد در هفتـاد سـالگى نيـز اگر انسانى در جوانى فردی را كشـ. يك امر ثابتى برخوردار است
ديگـران . های بدن او تغيير پيدا كرده است كه چند بار سلول حالى در، يقين دارد كه او قاتل است

  . دانند امروز نيز او را قاتل مى، اند هم كه در گذشته از حادثۀ مزبور اطالع پيدا كرده
به اين بيان كه انسـان . گرفته استبهره نفس  تجّرد اثبات درگونۀ  ثبات نفس بهاز گاه جعفری 
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 و قـرار دهـد همشوند در كنار  قادر است تمام رويدادهای متغير را كه در امتداد زمان گسترده مى
به تجزيه و تحليـل و ای ثابت در نظر گرفته  گونه های متحرك را در ذهن خود به بسياری از پديده

توانسـت  دارای حركـت بـود هرگـز نمى »مـن«آن است كه اگـر  دهندy اين امر نشان. آنها بپردازد
در واقع اگـر . حركت و زمان را از امور گسترده شده در مجرای حركت و كشش زمان جدا كند

بايسـت دو نـوع حركـت را  به هنگـام ادراك موجـودات متحـرك مى، بود من دارای حركت مى
  :یر جعفريبو به تع .حركت ذاتى من) ب؛ حركت خود آن رويدادها) الف: كرد مالحظه مى

ديگر انسانى وجود نداشت تا ، كرد من آدمى را تجزيه مى، اگر حركت و زمان ... 
ديگر وصـل  بتواند موجوديت خود را دريابد و علل و معلوالت زندگى را بـه يـك

  .)37ص، 1383، جعفری(كند 
. بـه معنـای حضـور نفـس بـرای خـود اسـت، آگاهى نفـس بـه ذات خـود: ىعلم حضور. 2

آگـاهى بـر . سـتيوسـاطت ابـزار ادراكـى ن منـدنياز، هـا آگاهى گـريدآگاهى به خود بـرخالف 
موجوديت انسانى دليل بر آن است كه عامل اين آگاهى باالتر از همـۀ اجـزاء موجوديـت انسـانى 

بـا حـذف يكـى از ، آگاهى بـه اصـل وجـود خـود نيو ا است كه بر آنها اشراف پيدا كرده است
هـم ، عنـوان حقيقـت واحـد در علـم حضـوری مـن بـه. رود از ميـان نمـى اعضای جسمانى انسان

  . نفس از ماده و ماديات است تجّرد بر یشاهدكننده و اين پديده  شونده است و هم درك درك
كه نيـازی بـه  آن ىب، های مختلف بر نفس عروض صورت: نفسانى ىها تعروض صور. 3

تـوان  اين استدالل را به اين صورت نيز مى. نفس است تجّرد نشانۀ، های قبلى باشد حذف صورت
های امور محسوس و معقوالت در نفس كه متخالف و متضـاد  عدم تزاحم صورت هك مطرح كرد

  . نفس قابل تفسير نيست تجّرد جز با اندديگر با يك
مانند تجريـد كليـات و اعـداد و مفهـوم ه ؛عمل تجريد است، های ذهن از ويژگى: تجريد. 4
 ؛سـازی هـيچ علمـى نخـواهيم داشـت جاست كه بدون مفهوم كلى ميت تجريد تا آناه. نهايت بى

) الـف؛ در عمـل تجريـد پـنج عنصـر وجـود دارد. چرا كه بنياد علوم بر قوانين كلى استوار اسـت
های جزئى ارتباط برقـرار  اگر ذهن انسان با پديده :ارتباط حواس و ذهن با واقعيت جزئى خارجى

عمل تجريد يك فعاليت ذهنى اسـت )  ب؛ ذهن او به فعليت نخواهد رسيدعمل تجريد در ، نكند
  . كه بعضى از تشخصات فردی و جزئى موجودات را حذف كرده تا يك مفهوم كلى بسازد
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  . هستند ...نهايت و اعداد بى، محصول عمل تجريد مفاهيمى چون كلى) ج
سرچشـمه د از مغـز نتوان مىزيرا محصوالت عمل تجريد ن؛ نه مغز، نفس است ،عامل تجريد) د

  . رنديگ
ــا موضــوع محصــوالت تجريــد)  ه امــور تجريــدی چــون وحــدت و عــدد و كلــى از : محــل ي

  . دنهای نفس بوده و نيازی به محل و موضوع ندار فعاليت
هـای درونـى و بيرونـى  بر آگـاهى بـه اجـزاء و اعضـاء و فعاليت افزونانسان : ىخودداور. 5
توانـد يكـى از  عامل اين بررسى و قضـاوت نمى. دهد و داوری قرار مىآنها را مورد مقايسه ، خود
زيرا فـرض ايـن اسـت كـه همـۀ آنهـا را بررسـى ؛ های بيرونى و درونى بوده باشد و فعاليت  اجزاء

كميت و كيفيت تعقـل و   تأمل دربارy، شك از مهمترين عوامل رشد و كمال انسان ىو ب ايم ردهك
ــگ ســاختن  هرهاراده و احســاس و انتخــاب و ب ــى و هماهن ــات جســمانى و روان ــرداری از امكان ب

ايـن ، نـه نفـس، های ناشناخته مغـز باشـد حال اگر فرض كنيم كه عامل اين امور فعاليت. آنهاست
توانيم در مورد اين عامل به داوری بنشينيم يا نه؟ و اگر در داوری  شود كه آيا مى مسئله مطرح مى

نشيند و اين داور دوم مـافوق همـۀ  ست كه داور دوم به قضاوت مىخود اشتباه كرديم آيا نه اين ا
يـك امـر مجـرد  ،داوریه كـدهـد  ىم و اين امر نشان. های بيرونى و درونى است اجزاء و فعاليت
  . است نه مادی

تـوان عامـل داوری و قضـاوت  هيچ يك از واحدهای درونـى را نمى، بدين ترتيب
؛ پـذيرد قضيه بـه همـين جـا خاتمـه نمى ،وانگهى. موضوع مورد بحث معرفى نمود

ــرا فعاليت ــه مى زي ــم ك ــراغ داري ــری را س ــای واالت ــان قاضــى  ه ــد اصــل هم توان
كننده را مورد بررسى قرار بدهـد و ببينـد آيـا در قضـاوت خـود اشـتباهى  قضاوت

طـور  توانـد بـه اين فعاليـت مى، كه موضوع بسيار مهم اين! مرتكب شده است يا نه
بـه ايـن نتيجـه ، بر اين اسـاس. ای هم باشد حتى چند درجه تصاعدی عمل كرده و

پيوسـته دسـت ، ها حقيقتى به نام من با سمت مـديريت رسيم كه در درون انسان مى
  .)32ص، 1383 ،جعفری(كار است  به

هـای علمـى و هنـری بـا  تجسـيم و خالقيت ،افـزايش قـدرت تفكـر: افزايش قدرت تفكـر. 6
در برابر عوامل خارجى  تنهااگر فرض كنيم كه مغز انسان . كاركردهای مغز آدمى سازگار نيست

پس چگونـه اسـت ، طبيعى در آن وجود ندارد یها دهد و حقيقتى مافوق جريان واكنش نشان مى
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هـای  خالقيت، آورد دسـت مـى اندكى كه انسـان از عـالم خـارج بـه یها ها و تجربه ىآگاهكه با 
اسـت كـه از عـالم  ىنـيمعهای  اساس داده های مغز بر فعاليت مۀآيا ه. دهد متنوع از خود بروز مى

هـا را كـه از نوابـغ  توان انواع اكتشافات و نبوغ كند؟ در اين صورت چگونه مى خارج دريافت مى
استادان فيزيـك  دانشصدم  يك ،ادیسونمانند  ىمخترعانكه  ويژه آن به. ردكه ي، توجسر زده است

  . اند بوده ىبزرگ یها منشأ اختراعاما ، اند دانان را نداشته و معلومات منطق
هـای متنـوع و  دريافت زيبايى مطلق يا كلى قابل تطبيق بـر زيبايى: دريافت زيبايى مطلق. 7
. ... هسـتى وزيبـايى شـكوه ، زيبـايى آسـمان، زيبـايى آبشـار، گل زيبـا مانند دسته، شمار است بى

با اين . زيبايى يك دسته گل شباهتى به زيبايى صورت انسان يا زيبايى آبشار و شب مهتاب ندارد
. دنـك آنهـا تطبيـق مـى  لق را بر همۀهر يك از انواع زيبايى يك حقيقت مط  انسان با مشاهدy ،حال
در پاسـخ   يست؟اين زيبايى كلى يا مطلق چ  كنندy اين پرسش مطرح است كه عامل دريافت ،حال

ايـن  ،در واقـع. د نيسـتبايد گفت راهى برای تفسير كلى و مطلق زيبايى جز پذيرش نفـس مجـرّ 
زيبـايى كلـى را ، های هستى انواع گوناگون زيبايى  همۀ  د است كه بدون نياز به مشاهدyمجرّ  فسن

  . دهد ها تطبيق مى هر يك از زيبايى ردرك كرده و ب
بـه دنبـال  تنهاها  از انسان ىرخب. اند بشری گوناگون یها تلذ: و ابتهاج روحانى ها تلذ. 8

ــذ ــى از خــور و خــواب و شــهوت یها تل ــدان اند ناش ــد و چن شناســى و  حق ،یورز التاز ع
های  لـذت فتۀيشـای هستند كه  يافتهرشد یها در مقابل انسان. برند های اخالق لذت نمى زيبائى

   .نفس است تجّرد های روحانى آنها نشانۀ بهجت های متعالى و های انسان آرمان. دان روحانى
كنـد كـه  بـه خـود اثبـات مى، ابتهاج و سرور روحانى پـس از طـى مقـدمات اوليـه

، كوشش برای تحصيل تهذب و عرفان و صفای روحى در طبيعت خود روح است
 تدريج بهلذا ، سازد كه انسان عارف آنها را از عالم بيرونى وارد روح خود مى نه اين

ای كه شكوفا  چونان غنچهشود،  مىاحساس لذت مبدل به احساس شكوفايى روح 
  .)161ص، 14 ج، 1363 ،جعفری(شود و مبدل به گل گردد  مى

د قابل بدون پذيرش نفس مجرّ  درون آدمى، های استعداد، از نظر جعفری: آدمى ىها استعداد. 9
ها و رفتارها و نمودهايى چـون اكتشـافات و  بروز منش سرچشمۀهای آدمى  استعداد. توجيه نيست

مـنش ، مـنش قضـايى، مـنش مـديريت، های مختلف انسان مانند منش سياسـى منش. اند ابتكارات
  . ها را دارد منشگونه  اين استعداد »من«كه دهندy آن است  نشان ...و  ینره
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هـا و  ارای هويتها در درون انسانى كه هر يك از آنهـا د حل مسئله وجود استعداد
ايـن شدن  تر برای روشن... است؛  نفس قابل حل تجّرد تنها بااست،  خواص معينى

ها را  حل كافى است كه كميّت بسيار زياد و كيفيت بسيار زياد و متنوع استعداد راه
تـزاحم و تصـادم و  محل اين استعداها كجاسـت؟ اينهـا چگونـه بى. در نظر بگيريم

در ميدان فيزيولوژی بدن وجود دارند؟ آيا مجموع ايـن بدون پذيرش تقسيم عينى 
چه حقيقتى و كدامين عاملى است كه تنظيم ، استعدادها من است؟ اگر چنين باشد

  .)188 ص، 14 ج، 1363 ،جعفری( ا را در درون به عهده گرفته است؟آنه
د در انسـان مجـرّ  نشانۀ وجود نفـس »اختيار« ،تر آزادی اراده يا به عبارت دقيق: اراده ىآزاد. 10

سلطه و نظارy شخصيت بـر دو قطـب مثبـت و منفـى : از نظر جعفری اختيار عبارت است از. است
 yاراد، تر باشـد تر و عـالى خصـيت قـویهر اندازه كه سلطۀ شكارت ش )86ص، 1344، جعفری(» كار

د قابـل رّ اين سلطه و نظارت بدون پذيرش نفـس مجـ. تر خواهد بود آدمى آزادتر و اختيار او عالى
  . ستيپذيرش ن
از آغـاز ، ترين موجـود اسـت دريافت خدا كه كاملترين حقيقـت و عـالى: دريافت خدا. 11
ها حقيقتـى برتـر از تـأثير و  اگـر درون انسـان. شـود ها مشـاهده مى بشری تاكنون در انسـان ختاري

  . بود پذير نمى چنين دريافتى امكان، داشت ی وجود نمىتأثرات جهان مادّ 
های  طبيعى انسان با اشـباع خواسـته یها هيزقوای جسمانى و غرچند  هر: جريان معكوس. 12

. آورند بات تضعيف ابعاد متعالى انسان را فراهم مىجاما مو، شوند حيات طبيعى محض تقويت مى
اراده را سسـت و ، تعقل را ضعيف، قيد و شرط شهوات و غوطه خوردن در لذات طبيعى اشباع بى

، اين جريان معكوس. كشاند های عالى انسانى را به پستى مى انسان را تباه و ارزشقدرت خالقيت 
ها وجـود  آن است كه بايد حقيقتى مافوق قوای جسمانى و غرايز طبيعـى درون انسـان دهندy نشان

جسـمانى و غرايـز طبيعـى  قوای، با گذر عمر ن،يافزون بر ا. شود ناميده مى »نفس«داشته باشد كه 
 ،تجسـيم ،تجريـد ،های مختلـف فكـری از قبيـل تعقـل كه فعاليت حالى در، شود مى فانسان ضعي

  . شوند تر مى تر و قوی ها فعال نبوغ و ها بروز خالقيت

  ثبات و تحول نفس
ايـن پرسـش مطـرح ، است »نفس«يا  »من«نفس ثبات  تجّرد كه يكى از داليل اثبات با توجه به آن

، اگـر ثبـات در مـن پذيرفتـه نشـود ؟نه بايد تفسير كردشود كه تحول و دگرگونى من را چگو مى
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  . در زمان ديگر به انسان انتساب پيدا نخواهد كرد، نسبت كارهای صادره از انسان در يك زمان
مطـرح » چگونگى بقای انسان با تبـدل ذات او در هـر لحظـه«مالصدرا اين پرسش را با عنوان 

بـه پاسـخ مناسـبى سينا با همۀ ذكاوت و قوت فهم خود نتوانسـت  وی معتقد است كه ابن. كند مى
گويى بـه ايـن پرسـش بـر آمـده و آن را  مالصدرا خود در مقـام پاسـخ. اين پرسش بهمنيار بدهد

يعنى انسان يـك واحـد شخصـى اسـت كـه از  ؛دهد مورد بررسى قرار مى ،اساس مراتب وجود بر
انسـان . كنـد ويـت شخصـى خـود ترقـى مىا حفـظ هبـترين درجـات  ترين مراتب بـه عـالى پست
يعنـى شخصـيت . گانه از مراتب طبيعى گرفته تا نفس و عقـل را پيـدا كنـد های سه تواند تكون مى

انسان از  ،به بيان ديگر .)96 ص، 8ج، 1379، مالصدرا: كن( انسان از مرتبۀ پايين به مرتبۀ باال انتقال يابد
رسـد كـه در آن  به وجـود نفسـى مى، مرتبۀ طبيعى كه دارای حواس پراكنده است حركت كرده

تا برسد به وجـود عقلـى كـه عقـل  است آنها حس مشترك  اجتماع حواس وی شديد شده و همۀ
مالصدرا بحث مراتـب و كمـال وجـودی نفـس را . شود در اين مرتبه انسان عقلى مى. بالفعل شود
از نظـر وی . گويد يا نفس سخن مى» من«اما جعفری از حركت و گرديدن ارزش ، ندك مطرح مى

حركت از كمال به پستى  )2؛ حركت از پستى به كمال )1: حركت و گرديدن نفس دو نوع است
يقت نورانى تشبيه كنيم بـا حركـت بـه قاز نظر جعفری اگر من را به يك ح .ها يا از پستى به پستى

  . رود  ها رو به ظلمت مى شود و در صورت حركت به پستى مى تر نورانى، سوی كمال
همچنـين ، گرديدن چه مربوط به جـوهر نفـس بـوده باشـد و چـه بـه عـوارض آن

گرديدن خواه عبارت از گسترش و به فعليت رسيدن ابعاد آن باشد و خواه عبارت 
و . وجود تغييرات در نفس قطعى است، ها برای نفس صفات و پديدهشدن  از اضافه

با اين تغييرات است كه موقعيت انسان در پهنـۀ هسـتى كـه بـا آن در حـال ارتبـاط 
هيچ ترديدی در اين حقيقت وجـود نـدارد كـه معـارفى كـه . است متفاوت، است

از  غير، گردد اندوزد و مبنا يا محصول گرديدن او مى انسان احمق در اين هستى مى
اندوزد و مطـابق آن  با هستى مى آن معارفى است كه يك خردمند آگاه در ارتباط

  . )68 ص، 14 ج، 1363، جعفری( شود مى

  » من«مراتب نفس و 
تر دارای دو مرتبـه  جعفـری نفـس را بـر دو قسـم يـا بـه عبـارت دقيـق، بندی كلـى در يك تقسيم

عنـوان  توان بـه نفس انسانى را مى .نفس مافوق طبيعى حيوانى )2؛ نفس طبيعى حيوانى )1: داند مى
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تنها  نفـس بـه ايـن معنـا نـه. دانست جنسى و جلب لذت و دفع ضرر yغريز، حب ذات  غريزyمنشأ 
حيات انسـان بـدون داشـتن ، توجه به جريان طبيعى موجوديت انسانى بلكه با، مورد مالمت نيست

بـا اسـاس موجوديـت  ،در حقيقـت، با اين نفـس مبـارزه كنـد هك پذير نيست و هر اين امور امكان
  . رده استانسان مبارزه ك

و اگـر آدمـى  برخوردار استتعقل و وجدان نيز از  ىوانيو ح ىعيطب یها هبر غريز افزونانسان 
سـقوط ، ور شـود رسـد و اگـر در شـهوات غوطـه بـه كمـال مى، عقل و وجدان خود را رشد دهد

دارای ، يك از دو بُعد موجوديت خود را بـارور سـازد كدام، كه انسان با توجه به اين. خواهد كرد
اگـر موجوديـت انسـان را نفـس حيـوانى طبيعـى تشـكيل . بودخواهد  گفته شيپيكى از دو نفس 

كار  ها و حركات او در اين مسير بوده و هم شئون انسانى را در ايـن جهـت بـه ريشه خواسته، دهد
حتى عقـل و وجـدان . گيرد همۀ امور را در خدمت خود مى، نفس طبيعى حيوانى. خواهد گرفت

  . اين نفس خواهد شد  يچۀنيز باز
رده كـم يداده اسـت و آن را بـه سـه قسـم تقسـارائـه  »دخو«از ز ين یگريدبندی  جعفری تقسيم

  : است
اصـطالح خـود طبيعـى عبـارت . خودی كه با تمام جانداران مشـترك اسـت: خود طبيعى. 1

  . ديگری از نفس طبيعى حيوانى است
  . پردازد وسيله به فعاليت و تكاپو مى ها اين خود با ده: عرضى �ها» من«خود يا . 2

، اكتشـاف، تـوهم، تخيـل، تعقـل، انديشـه، تصـديق، تصور، تجسيم، هوش، درك
هـای وجـدانى  فعاليت، فعاليت قراردادی، كنجكاوی، اختيار، تصميم، خودآگاهى

و ، عشق، گرايش به زيبايى، گرايش به موجود برتر، انتزاع كليات، ها اقسامش با ده
هـای فـراوان بـه شـماره  در قلمرو انسـانى يـا خـود يـا من: توان گفت مى. غيرذلك

  .)644 ص، 1ج، 1349، جعفری(اموری كه گفتيم روبرو هستيم 
ايـن . شـود دارای خـود طبيعـى مى ، انسانمراحل ابتدايى رشدشدن  یسپرپس از ، از نظر جعفری

بـا پيشـرفت زمـان نـد ك ىمـر يـتعب »جنبـۀ ناخوداگـاهى مـن« از آن بهخود طبيعى كه گاه جعفری 
، من علمـى، دارای من اجتماعى ،برای مثال. گسترده شده و آثار بسياری از خود بروز خواهد داد

، 3ج، 1350، جعفـری( ديگر قـرار دارنـد هـا در عـرض يـك و من اخالقى خواهـد شـد كـه ايـن من
  .)686ص
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تولد از جهت جسمانى رشد پيدا  یه انسان از ابتداگونه ك همان: طولى ىها »من«خود يا . 3
كار  را بـه »خودهـای عميـق«تعبيـر گـاه جعفـری . اسـت او هم در حال رشد و كمـال منِ ، كند مى
هـا و  چون انسان دارای خودهای سطحى و عميق است و ايـن خودهـا در فعاليت اواز نظر . برد مى

، هر اندازه كه خـود انسـانى رو، نياز هم، طرف نيستند خود با طبيعت بى یها يىارويروتكاپوها و 
  . تر خواهد بود تر و عميق نظارت و تسلط بر كارها وسيع، تر باشد عالى

 یا ژهيـهـای و ، فعاليتحيوانـات گـريدهای طبيعـى ماننـد  بـا پديـده يىارويـروخود طبيعى در 
هـای خـود  فعاليت. كنـد خود طبيعى تحت اصول و قوانين جبری عالم طبيعت فعاليت مى. دنك مى

ميــزان ، امــا انســان بــا تقويــت خــود طبيعــى ،دنــگير طبيعــى از اصــل تنــازع در بقــا سرچشــمه مى
توانـد از  انسـان مى. تواند بـر امـور طبيعـى تسـلط پيـدا كنـد های خود را بيشتر ساخته و مى فعاليت

هـای انسـانى  ارزش، بـرای خـود انسـانى. قلمرو طبيعى فراتر رفته و وارد قلمرو خود انسـانى شـود
انسـان بـر خـود طبيعـى مسـلط بـوده و ، در ايـن مرتبـه. دوسـتى مطـرح اسـت عـدالت و نوعچون 
خـود انسـانى  ،خود ۀباالترين مرتب ،جعفریدگاه ياز د. كند های گوناگون آن را كنترل مى فعاليت
  .)65 ص، 1 ج، 1349، جعفری: كن( است االهى

و ها  تمـافوق لـذ ،گرايش پيدا كندبه آن ، عميق انسان به عظمت چيزی پى برده نِ هنگامى كه مَ 
 :یان جعفريو به ب آالم طبيعى گام برخواهد داشت

اگرچـه بـه وجـود ، در اين حال لذايذ و آالم كه مقتضـيات مـاده و ماديـات اسـت
لذايذ و آالم را مانند ، ولى انسان به جهت اشتغال به آن نور، شوند آدمى سرازير مى

گيـرد و  ای با كالبد انسـان تمـاس مى حظهوزد و ل كند كه مى باد ضعيفى درك مى
  .)223 ص، 5 ج، 1351، جعفری(رود  سپس به راه خود مى

چـرا كـه  ؛دانـد غلـط مى »روح«جعفری كاربرد اصطالح سطح به معنای ظـاهری آن را در مـورد 
اگـر  .ها و مراتـب قايـل شـويم روح دارای ابعاد هندسى نيست و بهتر آن است كه بـرای آن اليـه

از . های ظـاهری و بـاطنى اسـت مرادش مراتب و اليه، كند گاه وی از كلمه سطوح استفاده مى هم
اگـر در سـطوح و  ،بـرای مثـال. را دارد های خاص خود ويژگى» من«نظر وی هر مرتبه از روح يا 

تـب امـا در مرا، شود از اشياء و امور ديگر غافل مى، روح به يك موضوع خيره شود،  مراتب پايين
و والـه گشـتن روح بـه يـك موضـوع مـانع از توجـه بـه موضـوعات ديگـر شـدن  خيـره«تر  عميق
  . )330 ص، 7 ج، 1353، جعفری(باشد  نمى
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  ها نوشت پى 
                                                           

  : گفته چنين است سش پيشبرخي از ابيات قصيدة جعفري در پاسخ به پر. 1
  مشـــعوفة بـــك وهـــى ذات تلـــوع      طلعت اليك النفس احسن مطلع
  عرفــت حضــور بــا و لــم تبترقــع          غايت ولم تعرف حصوالً انما

ــع        ان العويصته في حديث النفس من ــطقس اال رفــ ــا باالســ   تعريفهــ
ــدع         وبه تعالي النفس حتي جاوزت ــال االبـ ــد لكمـ ــل قيـ ــن كـ   عـ

  

  )12ـ8 ، ص3 ، ج1366حائري مازندراني، (
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