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تاريخ دريافت1932/11/82 :

تاريخ تأييد1011/8/82 :

حسن معلمی *

همه ما انسانها «من» خود را از ابتدای عمر تا پایان آن امرری واحرد مرییرابیم؛
یعنی «من» امروز -به رغم تغییرات در صفات و ویژگیهای بدن -دقیقاً همان «مرن»
ده یا بیست سال قبل است و این یافتن نیرز بره عمرم حرروری خطاناپر یر اسرت و
عممی برای انسان از این عمم پایهتر وجود ندارد؛ همچنانکره ابرنسرینا گفتره اسرت
عمم به من ،مقدم بر هر عممی است ،حتی عمم به صفات من .از طرف دیگرر ممکرن
است کسی این دریافت شهودی را دلیل بر ایرنهمرانی ذات نفر

ندانرد ،بمکره بره

صفات و اعراض نسبت دهد یا حرکت و تغییر و دگرگونی نفر

در طرول عمرر را

دلیل بر عدم اینهمانی واقعی محسوب کند یا با استناد به حرکت جوهری نفر

در

نظریره مالصرردرا ایرنهمررانی را مخرردوب بدانررد .در ایرن مقالرره بررا تبیررین صررحیح
«اینهمانی نف »« ،جوهریت نف »« ،عمم حروری به نفر » و «حرکرت جروهری
نف » روشن میشود که مانعی بر سر راه اینهمانی نف

وجود ندارد.

واژگان کلیدی :نف  ،اینهمانی نف  ،موانع اینهمانی.

* دانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

(.)h.moallemi57@gmail.com

*
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مقدمه

اینهمانی نف » و نقد موانع به چند مقدمه مهرم نیازمنرد اسرت  .1تبیرین
تبیین « 
عمم حروری و خطاناپ یری آن؛  .2تبیین عمم حروری انسان به خود (عمرم بره
من)؛  .3پایهبودن این عمم برای همه معرفتهرای انسرانی؛  .4انروا ایرنهمرانی
(عینی -امتدادی)؛  .5جوهریت نف

انسان؛  .6حرکت و تکامل نف

و لوازم آن؛

 .7سازگاری حرکت جوهری و ثبات نف  .از این رو مقاله را با عناوین م کور و
جمعبندی نهایی دنبال میکنیم.
 .1علم حضوری و خطاناپذیری آن

عمم به معنای مطمق آگاهی و دانش دو گونه است الف) عمم حصولی؛ ب) عمرم
حروری .عمم ما به اشیای اطراف خود مثرل عمرم بره آسرمان ،زمرین و کیرف و
کتاب ،عممی است از طریق صورتهای ذهنی ما به آنها و هنگام نبود آنها نزد مرا
این مسئمه روشن تر است .در این موارد عمم ما به این امور با واسطه صورتهای
(و در نظریه اتحاد عقل و عاقل و معقول ،حکایتهای) ذهنی است .عمم حصولی
دو تفسیر دارد الف) تفسیر مشایی که حصول صورتهای زاید بر نف
است .ب) حکایت نف

از خارج که طبق قاعده اتحراد عقرل و عاقرل و معقرول

مالصدرا تبیین شده است؛ یعنی صورتهایی زاید بر نف
عین نف

در نف

انکار و عمم حصرولی

عالم قممداد شده است؛ به این صورت که نف ِ عالِم مررآت و حراکی

خارج انگاشته شده است.
عالوه بر این نو عمم ،عممی دیگر به اموری داریم که در آن عمم ،صرورت و
مفهوم ذهنی واسطه نیست ،بمکه خود واقعیت شیء نزد ما حرور دارد؛ مثل عمم
ما به شادی ،غم ،درد و احساسهای درونی .در این نرو عمرم قبرل از اینکره مرا
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مفهومی از شادی و غم داشرته باشریم ،برا حقیقرت غرم و شرادی در درون آشرنا
می شویم و سپ

مفاهیمی از آنها میسازیم و هنگام غیبرت آنهرا از خرود برا آن

(ابنسينا290/2:3041،؛مالصدرا63/6:3131،؛شيخ
مفاهیم از آنها گزارب میدهیم 

اشراق073/3:3134،؛طباطبایی،بیتا .)217:حاصل آنکره عمرم بره اشریا یرا بردون
واسطه مفهوم و صورت و حاکی است یا با حاکی و مفهوم و صورت ذهنی .قسم
اول عمم حروری و قسم دوم عمم حصولی است و این حصر نیرز عقمری اسرت؛
زیرا بین نفی و اثبات است (با واسطه و بیواسطه).
نکته دوم اینکه این عمم طبق تعریف ،خطاناپ یر است؛ زیررا خطرا در جرایی
معنا دارد که بین واقعیت شیء و عمم بدان واسطهای باشد و ندانیم این صورت و
حاکی ،مطابق با آن واقع است یا نیست؛ ولی اگر خود واقع شیء نزد عالم حرور
داشت ،نه صورت و حاکی و مفهوم ذهنی آن ،دیگر خطا معنا ندارد ،پ

در عمم

حروری خطا معنا ندارد.
ممکن است کسی بگوید طبق تعریف ،عمم حروری خطاناپ یر است؛ ولی از
کجا ما عمم حروری به چیزی داریم ،شاید همه عموم ما حصولی باشد؟ پاسخ آن
است که محال است عمم حصولی بدون عمم حروری صرورت گیررد؛ زیررا برر
فرض بین شما و آسمان صورت ذهنی آسمان واسطه باشد ،بین شرما و صرورت
ذهنی آسمان دیگر واسطهای نیست؛ زیرا در این صرورت تسمسرل مزم مریآیرد؛
ثانیاً خالف دریافت حروری هر کسی است به صورتهای ذهنی خود .توضریح
بیشتر اینکه اگر عمم ما به صورت ذهنی (عمروم عمرم حصرولی) بره وسریمه یر
صورت دیگر برود ،بره آن صرورت کره وسریمه شرده ،نقرل کرالم مریکرردیم و
می پرسیدیم که آیا این صورت را با صورت دیگر (صورت سوم) درک کردیم یرا
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با عمم حروری؟ اگر آن هم به عمم حصولی بود ،تسمسل در صورتهرا حاصرل
میشد .دیگر اینکه بر اساس عمم حروری ،میران خرود و صرورتهرای ادراکری
خود ،صورت دومی به منزلة واسطه نمییابیم.
 .2علم حضوری به خود و پایهبودن برای علوم دیگر

هر کسی به خود عمم دارد و «من» خود را مییابد و همه افعال و صفات خرود را
به این «من» نسبت میدهد و عمم هر کسی به «من» خود ،عمرم حرروری اسرت؛
هرچند بعد از این عمم حروری ،ی

عمم حصولی بدان حاصل میشود؛ از ایرن

رو در قرایا و جمالت از این عمم گزارب میدهد؛ مثل اینکه «من به خرود عمرم
دارم» یا «من هستم» .شیخ اشراق سه دلیل برای حروریبودن عمم به «من» اقامره
کرده است (شيخاشراق333/2:3134،و )030/3که عبارتاند از
الف) اگر عمم به من «من» حصولی بود ،باید به «او» تعبیر میشد نه به «مرن»؛
البته روشن است که مقصود از «من» ،بدن جسمانی نیست؛ چه اینکه مرا قمرر را
به عمم حروری نمییابیم ،بمکه به عمم حصولی مییابیم .آنچره باعر

مریشرود

بگوییم «قمرِ من» ،ضمیمه کردن عمم حصولی به حروری است یا احسراس درد
قمر است و احساس درد ی

عمم حروری است ،وامّ اگر ما به عمرم حصرولی

نمیدانستیم که وجود قمر مزم است ،هیچ گاه درد را به او نسبت نمریدادیرم و
قمر ما برای ما (او) است نه من .نکته دیگرر اینکره مرا نگفتریم هرچره بره عمرم
حصولی درک نشود ،باید من باشد ،بمکه هرچه به عمم حصولی درک شود ،بایرد
او باشد و بین این دو فرق بسیار است.
ب) اگر عمم به «من» حصولی بود ،کمی بود؛ زیرا پرواضح است که هرر گونره
عممِ حصولی ،عمم مفهومی است و در هر کجا که مفهوم در کار باشرد ،کمیّرت و
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قابمیّت صدق بر کثیرین وجود دارد و از این رو عمم حصولی ،عمم کمی است؛ در
حالی که عمم هر کسی به خود جزئی بمکه شخصی است .بنابراین عمم به اعالم و
اشیای جزئی هم کمی است و عالمه در نهاية الحکمه به این امر تصرریح دارنرد و
میفرمایند ما با اضافه آنها به خارج آنها را جزئی میکنیم و دلیل مطمر هرم ایرن
است که مفهوم حررت امام خمینی گرچه در خارج ی

مصداق بیشتر ندارد ،به

لحاظ مفهومی کمی است؛ زیرا به لحاظ مفهومی عام است و بر هزار فرد برا ایرن
مشخصات قابل صدق است .بررای کمریبرودن ،صردق مزم نیسرت ،بمکره قابرل
صدقبودن کافی است.

ج) اگر هم عمم به نف

«من» حصولی باشد ،یا انسان میداند که این صرورت

و مفهوم آن است یا نمی داند که در این صورت خود را نشناخته و اگر مریدانرد،
پ

قبل از مفهوم ،به خود عمم داشرته اسرت (ر.ک:معلمیی34-73:3191،؛همی،،

 .)369:3196ابن سینا عمم هر ک

به خود را (عمرم بره «مرن») را پایره هرر عمرم

می داند .حتی درباره عمم به شادی و درد و حامت «من» و معتقد است از عمم به
حامت «من» مثل شادی یا ش

نمیتوان به «من» اسرتدمل کررد ،بمکره عمرم بره

شادی مبتنی بر عمم به «من» است و تا عمم به «من» تحقق نیابد ،عمرم بره شرادیِ
«من» تحقق نمییابد؛ از این رو استدمل از راه ش
زیرا سؤال میشود که آیا از «ش

«من» به «من» مصادره اسرت؛

من» به «من» استدمل شرده اسرت یرا از شر

مطمق به من استدمل شده است؟ اگر از ش

«من» به «من» استدمل شرده ،پر

قبل از ش « ،من» مطرح بوده و عمم بدان حاصل بوده تا ش
و اگر به ش

مطمق استدمل شده ،از ش

بر آن عارض شده

مطمق به شاک مطمق میرسریم نره بره

«من» .از این رو عممِ به من مقدم بر همه عموم ،اعم از حصولی و حروری است

تحلیل و نقد موانع اینهمانی نفس بر اساس مبانی حکمت متعالیه

12

و اساس همه عموم است؛ به گونهای که با ش

و تردید در آن (اگر امکان داشرته

(ابنسينا.)297-296/2:3041،
باشد) همه عموم مشکوک خواهند شد 
«من» حروری است و خطاناپر یر و مقردم برر هرر

حاصل آنکه عمم به نف
عممی است.

یکی از اموری که با عمم حروری به «من» مییابیم« ،اینهمانی» نف

ماسرت

در سالیان عمر؛ یعنی ما خود را همان فرد بیست یرا سری سرال پریش مرییرابیم،
هرچند صفات و ویژگیهای آن تغییر کرده و بره صرفات جدیردی دسرت یافتره
است؛ از این رو ضرورت دارد حقیقت «اینهمانی شخصی» را تبیرین کنریم؛ چره
اینکه بر اساس مبانی حکمت متعالیه مسمم است که نف

مجرد اسرت برا دمیرل

فراوان عقل و نقمی و با این حساب اشکال وارد نیسرت؛ زیررا محرال اسرت امرر
مجرد ،عرض امر مادی باشد.
 .3انواع اینهمانی (عینی -امتدادی)

ی

خط یا ی

صفحه کاغ را در نظر بگیرید ،مثل صفحه (الف) یرا خرط (ب).

در این دو مثال شما ی

اتصال و وحدت مییابیرد ،یعنری خرط (ب) یر

خرط

است و نه چند خط مگر اینکره از وسرط نصرف گرردد یرا صرفحه کاغر را در
قطعههای کوچ
داریم.

برب بدهیم .تا بریدگی حاصل نشود ،ی

صفحه و یر
ا
لف
ب

خرط
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اگر در این خط چند نقطه در نظر بگیرید و خط را با این نقاط به چهار قطعره
مشخص کنید ،تا برشی حاصل نشود ،شما ی
می توانید بگویید کل این خط ی
و» همه ی

خط دارید با چهار نقطره و حتری

خط است و بخش «ج تا د» و «د تا ه» و «ه تا

خط است؛ حتی میتوان گفت بخش «و -ه» همان خط اسرت و «ه-

د» و «د -ج» نیز همان خط است و حتی «و -ه» همان «ه  -د» و «د -ج» اسرت؛
ولی اینهمانی «ه -د» و «د و ج» به معنای امترداد و اتصرال اسرت ،و امّ حقیقتراً
«و– ه» عین و شخص همان «د– ج» نیست،
و
پ

ه

د

ج

اگر بگوییم همان است ،بدان معناست که همه ایرن بخرشهرا یر

خرط

واحد هستند و مالک وحدت نیز اتصرال وجرودی اسرت و بره ایرن ایرنهمرانی
«اینهمانی امتدادی» میگوییم .همین حقیقت در زمان و حرکت نیز وجرود دارد؛
زیرا زمان و حرکت عین همین خط هستند ،با این فرق که خط م کور رسم شده
و باقی میماند؛ ولی زمان و حرکت مثل خطری هسرتند کره در همران حرالی کره
ترسیم میشود ،پاک میگردد؛ مثل اینکه شرما ماییر
پاککن را به نوک مایی
بگ ارید و تخته 

را روی تختره وایرتبررد

بچسبانید ،به طوری که همان گونه کره

تدریجاً خط رسم میشود ،همان گونه هم خط پاک گردد .در ایرن صرورت یر
خط متصل واحد هم رسم شده است و هم پاک شده است .زمان و حرکت چنین
حالتی دارند؛ یعنی اجزای بالقوه آنها تدریجاً ایجاد و تدریجاً معردوم مریگردنرد؛
ولی این ایجاد و اعدام به اتصال و وحدت آنها لطمه وارد نمیکند (ر.ک:معلمیی،

3190الف.)101-119/2:
حاصل آنکه در امور دارای امتداد (کم متصل قارّ و غیر قارّ یعنی خط و سطح
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و حجم و زمان) ی

اینهمانی مطرح است به دلیل اتصال و وحردت حاصرل از

ایرنهمرانی امتردادی» یرا «ایرنهمرانی
اتصال که بدان اصطالحاً در این نوشرتار « 
اتصالی» میگوییم .ولی ی

اینهمرانی دیگرر مطررح اسرت کره از «ایرنهمرانی

امتدادی» شدیدتر و جدّیتر اسرت؛ حتری مریتروان گفرت کامرلتررین مصرداق
اینهمانی شخصی» است؛ یعنی انسان شخص «الرف» را
اینهمانی» میباشد که « 
« 
همان شخص «ب» بیابد ،نه اینکه فقط آن را متصرل بره «ب» یرا در امترداد «ب»
بیابد و این نحوه «اینهمانی» در نف

انسان با عمم حروری دریافت مریگرردد؛

یعنی انسان «منِ» اآلن خود را همان شخص «منِ» ده یا بیست سال قبل مییابد نه
اینکه آن را صرفاً متصل بدان یا در امتداد آن بیاید.
حال سؤال این است که حرکت و تغییرات در «من» انسان چگونه برا ایرن دو
نو اینهمانی در نف

قابل جمع است؛ زیرا نف

انسانی هرر دو ایرنهمرانی را

دارد به دلیل اتصال وجودی و وحردت شخصری وجرود کره هرر دو را بره عمرم
حروری مییابد؛ یعنی هر کسی اینهمرانی شخصری را بیابرد ،قطعراً ایرنهمران
امتدادی را نیز خواهد یافت؛ زیرا شخص امروز امتداد شخص دیروز نیز میباشد؛
ولی قبل از تبیین حرکت و لوازم آن و نحوه حرکت نف
جوهربودن نف
عرضی نف

تبیین گردد؛ زیرا ارتباط مستقیم برا بحر

مزم اسرت عررض یرا
حرکرت جروهری یرا

دارد.

 .4جوهریت نفس انسانی

میشماریم ،مثرل سرفیدی و سریاهی ،نرمری و
ما برای اشیا اوصاف فراوانی را بر 
زبری ،کوتاهی و بمندی و غیر آن؛ یعنری یر

شریء را اصرل قررار مریدهریم و

اوصاف را فر بر او؛ مثل اینکه میگوییم «کاغر سرفید اسرت» یرا «مرن شرادم».
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فیمسوفان به سفیدی و سیاهی ،شادی و غم و امثال آن عرض و به «کاغ » و «من»
و «نف

انسانی» ،جوهر اطالق میکنند .فالسفه عرض را «موجود فی موضو » و

جوهر را «موجود م فی موضو » تعریف کردهاند؛ یعنی عرض نیازمند موضو و
محل و موصوف است؛ ولی جوهر قائم به خود است و نیازی به محل و موضو
ابنسينا097:3031،؛هم77:3033،،؛هم336:3192،،؛مالصدرا.)23:3132،
ندارد ( 
از طرف دیگر اگر کسی منکرر جروهر در اشریا جروهر باشرد ،در واقرع همره
اعراض را جوهر تمقی کرده است؛ زیرا اگر اعراض جوهر نخواهند و به موضرو
و موصوف نیاز نداشته باشند ،پ

همه «م فی موضو » خواهنرد شرد و تعریرف

جوهر بر آنهرا صرادق اسرت؛ از ایرن رو مالصردرا انکرار جروهر را مسراوی برا
جوهریت همه اعراض میداند (ر.ک:مالصدرا )3131،کره سرخن درسرتی اسرت.
حال در باب نف
جوهریت نف
اعراض نف

که ما آن را به اوصاف فراوانی متصف میکنیم ،اگرر کسری

را انکار کند و بگوید نف

مجمو اعراض اسرت ،درواقرع همره

را جوهر قممداد کرده و با انکار ی

جوهر خود را گرفترار جرواهر

متعدد کرده است.
ثانیاً ما این اعراض را به «من» نسبت می دهیم؛ عمم من به شادی من ،غم من.
حال اگر «من» مجموعه همین اوصاف باشد ،پ

مثل این است که شرادی را بره

شادی نسبت میدهیم ،چون شادی جزء این مجموعه است .ثالثاً با نفی جوهریت
نف

مالک وحدتبخشی در اینجا وجود ندارد تا اوصاف را به آن نسبت دهریم.
رابعاً با عمم حروری ،خالف ایرن مطمرر را دریافرت مریکنریم؛ یعنری عمرم

حروری خطاناپ یر« ،من» را محور همه اوصاف و آن را غیر از اوصاف مییابیم،
گرچه در مصداق عین یکدیگرند.
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 .5حرکت و تکامل نفس و لوازم آن

چنانکه گ شت ،حقیقت حرکت ،سیالن وجود است و به تعبیرر دیگرر ایجراد و
وجود واحد سیال مطرح است کره مرالک

اعدام تدریجی است و در حرکت ی

وحدت آن ،اتصال وجودی است و با این اتصال وجودی ی

اینهمانی اتصرالی

و امتدادی شکل میگیرد .اکنون پرسش این است که آیا حقیقت حرکت فقرط در
همین مصداق وجود دارد یا مصداق دیگر نیرز دارد؟ در پاسرخ بایرد گفرت یر
مصداق دیگر نیز تصور دارد که عبارت است از «ایجاد وجرود و اعردام حردود»؛
یعنی در مصداق قبمی «ایجاد وجود بود و اعدام وجرود» .مثرل اینکره در حرکرت
مکانی ی

اَیْن موجود میشود و ایجاد و اعدام وجرود

اَیْن معدوم میشود و ی

بود؛ ولی میتوان تصور کرد که در ی

حرکت جوهری یا عرضی وجودی اعدام

نشود ،بمکه وجود مستمری تکامل و اشتداد یابد و حردود قبمری معردوم شرود و
حدود جدید ایجاد شود؛ برای مثال در حرکت کمی درخت اگر درخرت برا قطرر
پنج سانت به درخت با قطر ده سانت تبدیل گردد و واقعاً حرکت کمری صرورت
گرفته باشد ،ی

کمِ واحدِ متصل مقدارب معردوم نمریشرود ،بمکره ایرن مقردار

بهتدریج افزایش مییابد و قطر پنجسانتی شش یا هفت یا هشت سانت میشود.
مالصدرا این مطمر را در نف

مطررح کررده اسرت؛ یعنری نفر

انسران در

حرکت جوهری خود چیزی را از دست نمیدهد ،بمکه حردود و نقرص برطررف
می شود (مالصدرا127-120/1:3131،و)123؛ حتی شاید بتوان ایرن مطمرر را از
عبارات ابن سینا نیز به دست آورد (ابینسیينا332،371،323،33،79-69:3192،و

392؛معلمی3190،الف.)224-397/0:
حاصل آنکه ی

مصداق حرکت ،ایجاد وجود و اعدام وجود نیست که شربیه

حرکت مکانی باشد ،بمکه میتوان آن را یا «ایجاد بالاعردام» یرا «ایجراد وجرود و
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اعدام حدود» نامید و در حرکت تکاممی و اشتدادی معنا دارد و مالصدرا آن را در
حرکت نف

از بالقوه به بالفعل مطرح کرده است.

نکته مهم در این حرکت دوم این است که دو نحوه وحدت و ایرنهمرانی در
آن مطرح است اینهمانی امتدادی؛ اینهمانی شخصی .ایرنهمرانی امتردادی بره
دلیل وجود حرکت که وجودِ واحدِ سیال است ،به دلیرل اینکره وجرودی معردوم
نمیشود ،بمکه حدود معدوم میشود ،ی

اینهمرانی شخصری نیرز در آن حفر

میشود؛ یعنی اصل وجود «من» که در حال حرکت جوهری اسرت ،براقی اسرت؛
فقط این «مِن» واحدِ شخصی در حرال تکامرل جروهری اسرت؛ یعنری بره طرور
تدریجی بر حقیقت وجود او افزوده میشود و ایرن افرزایش دفعری و جردا جردا
نیست ،بمکه ی
شخصی نف

تکامل تدریجی اسرت .پر

حرکرت قسرم دوم برا ایرنهمرانی

انسان که آن را به عمم حروری مییابد ،قابل جمرع اسرت و هریچ

تقابمی بین اینهمانی شخصی که به عمم حروری دریافت شده اسرت و حرکرت
جوهری تکاممی نف

وجود ندارد.

 .6سازگاری حرکت جوهری نفس با اینهمانی شخصی نفس

با توضیحاتی که در بند پنج داده شد ،روشن میگردد کره اگرر نفر

حرکرت برا

مصداق دوم را داشته باشد ،دو نحوه اتصال و وحدت و اینهمانی در آن مطررح
خواهد شد
الف) اینهمانی امتدادی به دلیل اصل حرکت؛
ب) اینهمانی شخصی به دلیل حرکت تکاممی.
نکته مهم این است که این حرکت با این دو اثر مهم نه با تجرد نف

ناسازگار

است و نه با بساطت نف ؛ زیرا با نقد برهان قوه و فعل ،قاعده «هرچه قروه دارد،
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ماده دارد» مخدوب میشود و با مخدوبشدن آن ،عک

نقیض آن کره عبرارت

است از «هرچه ماده ندارد ،قروه نردارد» نیرز مخردوب مریگرردد و امکران دارد
موجودی هم ماده نداشته باشد هم بسیط باشد ،ولی قوه و حرکت داشته باشرد و
مالصدرا نیز به این حقیقت تصرریح کررده اسرت (مالصیدرا063-066/1:3131،؛

هم017-011:3132،،؛معلمی3190،الف224-397/0:؛هم3190،،ب.)397-390:
توضیح مطمر آنکه فیمسوفان اسالمی معتقدند هرچه قوه دارد ،ماده دارد .طبق
برهان قوه و فعل و عک

نقیض آن این است که هرچه ماده ندارد ،قوه و قابمیت

ندارد ،ل ا حرکت هم در آن محال است؛ چون حرکت خروج از قوه به فعل است
و مجردات ماده ندارند ،پ

قوه ندارند و حرکت در آنها محال است و نف

مجرد است ،ل ا حرکت مصطمح در آن محال است .بر این اساس در بح
که از عقل بالقوه به عقل بالفعل می رسد ،اشکال شده است که نف

نیرز
نفر

مجرد اسرت

و ماده ندارد تا قوه و قابمیت داشته باشد .مالصدرا پاسخی بدان داده که دو مطمر
از آن قابل استناد است  )1رد برهان قوه و فعل؛  )2حرکرت فقرط ایجراد و عردم
وجود نیست ،بمکه ایجاد وجود و اعدام حدود نیرز حرکرت اسرت و در حرکرت
تکاممی نف  ،ایجاد و افزایش وجود و اعدام حدود و محدودیتهای قبمی است.
نتیجه

 .1نف

به عمم حروری در خود دو وحدت و اینهمانی مییابد

الف) اینهمانی اتصالی؛ ب) اینهمانی شخصی.
 .1عمم حروری نف

به خود پایه و اساس همه عموم دیگر انسان است.
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1

 .3در حرکت به معنای دقیق کممه وحدت اتصالی برقرار است.
 .4در حرکت تکراممی عرالوه برر وحردت اتصرالی و ایرنهمرانی اتصرالی و
امتدادی ،اینهمانی شخصی نیز حف میشود .اینهمانی شخصی یعنری شرخص
(من) همان شخص ده سال قبل است عیناً و در وحدت اتصالی فقط اتصال (من)
با ده سال ثابت شود؛ ولی اتصال عینیّت را ثابت نمیکند؛ بررای مثرال یر
متصل واحد ،ابتدا و وسط و آخرب ی

خرط

خط است؛ ولی نیمره دوم خرط غیرر از

نیمه اول خط است ،هرچند متصل واحد است؛ ل ا اگر این خط را نصف کنید دو
نیمه از هم جدا میشوند؛ در حالی که در وحردت شخصری (مرن) محرال اسرت
بخشی ح ف شود و بخشی باقی بماند.
 .5پ

اینهمانی شخصی نف

که به عمم حروری خطاناپر یر ادراک شرده،

با حرکت تکاممی آن قابل جمع است.

 .1جهت مطالعه اشکاات
بخش م ض ری ر .

ااخک هکا ططانااکري

م کض ریک ر

ر .عل مع ک

1931

تحلیل و نقد موانع اینهمانی نفس بر اساس مبانی حکمت متعالیه

21
منابع

 ابنخینا ( )1049اتشارا

التنبیها

ج 2قاه هل نش الاتاب چ.2

 ابنخینا (1011ق) اتلهیا من کتاب الشفاء تحقیق رسنزاده آم

قضل دفت تب یغا اخکمم

ر زه م یه قض م کز انتشارا .

 ابنخینا (1932ق) التع یقا

رققه قدم له مبدال ر ن بد

قضل ماتک اتمکمم اتخکمم

م کز النش .
 ابنخینا (1019ق) النجاة ي ايش ديباچه مح د تق دانشاژ ه قضل بیدار.
 رسن مع ّ

( )1931ایشینه ای نگ مع فتشناخ

ف هنگ انديشه اخمم

تهک ا:ل خکازما :انتشکارا اژ هشک اه

چ .2

 رسن مع ّ

( 1930الف) را ت صدراي

 رسن مع ّ

( )1939ف سفه اش اق ته ا:ل خازما :خ ت ر زه م یه ط اه ا :چ.9

 رسن مع
انديشه اخمم

ج 0 2قضل مج ع مال را ت اخمم

( 1930ب) نفس ر ح در ف سفه آيا

ر ايا

چ .1

ته ا:ل اژ هش اه ف هنگ

خازما :انتشارا .

 شی اشک اق ( )1914مج مکه منکنفا
اژ هش اه م م انسان

مطالعا ف هن

ج 0-1تنکحی

مقدمکه هکان

.

 ممصدرا ( )1919اتخفار اتربعة ج 1 9بی

ل دار اریاء الت اث الع ب .

 ممصدرا ( )1912الش اهد ال ب بیه ته ا:ل چاپ را ت صدرا چ.1

کک بن تهک ا:ل

