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Abstract
The relationship between life and knowledge in the view of Plotinus and Sadr olMote’allehin and the comparison between their perspectives are of importance due
to the fact that the ontological connection between life and knowledge in the opinion
of the two philosophers conveys their intellectual affinity. Contemplation in the view
of Plotinus is a sort of general and pervasive knowledge that exists in all the stages
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of being; the idea or knowledge that is recognized as the sameness of life by Plotinus.
In Sadrol-Mote’allehin’s view, knowledge as well as life is not only subordinate to
being but also its exact sameness. Therefore, knowledge and life have unity in
existence. Believing in this existential identity of the two attributes of life and
knowledge, and consequently the living and cognitive being, reduction of life into
knowledge, and the common foundations of the ontological relationship between life
and knowledge -sameness of their origin and end, their graded reality, their common
source in nature, and the world’s living and knowledgeable existence- in the view of
the two above philosophers, have paved the way for a comparison between their
perspectives. The result of this comparison is finding intellectual affinity and
consensus between the two philosophers about the type of relationship between life
and knowledge.
Keywords: Plotinus, Sadr ol-Mote’allehin, Life, Knowledge, Ontological
Relationship,Sameness

Problem Statement
Philosophers have been thinking about the relationship between life and knowledge
for a long time. Among the western philosophers, Plotinus as the leading figure of
the Neoplatonic School, and among the leaders of Islamic philosophy, Mulla Sadara
as the exponent of transcendental wisdom, have raised discussions worthy of
attention in this regard. In the viewpoint of both Plotinus and Sadr ol-Mote’allehin,
life and knowledge are not independent from each other; but rather these two features
are interrelated and interdependent. But what sort of dependence? The relationship
between life and knowledge in the first look can be discussed from semantic,
ontological, and epistemological perspectives but the present article does not discuss
semantic and epistemological aspects either positively or negatively and just focuses
on the ontological relationship between life and knowledge that can be considered
in three ways: 1. unity and sameness; 2. correlation; and 3. difference.
Unity and sameness indicate the identity of life and knowledge. It means that the
subject and belongings of life and knowledge are not distinct and do not have two
independent existences; but rather they are in fact a single entity, whether they are
semantically the same or not. In this case, life in its existence is knowledge and vice
versa. If this relation is established between the two features, then the living creatures
would essentially be knowledgeable and vice versa.
If we accept the form of correlation in the above association, then a question is raised
on whether life is a perquisite for knowledge or knowledge is a perquisite for life; or
whether the correlation between life and knowledge is lateral. On the other hand, in
every case, it can be asked if one is the essential or sufficient condition for the
substantiation of the other or its cause; if the latter is correct, the causal correlation
is mentioned and a discussion is raised on whether life is the cause of knowledge or
knowledge is the cause of life.
Finally, if life and knowledge are different from each other, we must accept that life
and knowledge are existentially independent and there is no relationship or
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dependence between them, which of course according to Plotin's and Mulla Sadra's
views on life and knowledge, this option is ruled out.
And ultimately, this question is raised: Between life and knowledge, can we reduce
one to another?
This research reviews the outlook of Plotinus and Sadr ol-Mote’allehinon life and
knowledge and also explores the ontological foundations of the relationship between
them. Then, it explains the sort of the above relation from ontological aspect and
compares the ideas of Plotinus and Sadr ol-Mote’allehin in this regard to determine
how much similar their interpretations are and to which extent we can review one of
them based on another.

Method
This research, which was carried out in a comparative way, was committed to triple
conditions of - the difference in the basis of the two views, finding common ground
between the two views, and finally finding affinity in the final destination of the two
views - a comparative research.

Findings and Results
The research results can be classified into the following categories:
1. Intellectual affinity between Plotinus and Sadr l-Mote’allehin in terms of life’s
definition as well as belief in the ontological foundations of the relationship
between life and knowledge is quite evident. The logical world as the identical
origin and end of life and knowledge, their graded reality in nature, and their
existencein the whole world is among principles in which they both believe.
2. Plotinus and Sadr ol-Mote’allehin both accept the ontological sameness
between life and knowledge; it means that they are not independent entities in
their view, but rather are substantiated in a single existence. In a better word,
they are just one quality in their entity; that is to say life is ontologically
knowledge and knowledge is life although they are semantically different.
3. Plotinus and Sadr ol-Mote’allehin also believe in ontological sameness between
a living and knowledgeable creature; in a better word, both philosophers hold
that having life and knowledge is substantiated in a single creature. Therefore,
we can conclude when a creature has life, he/she has knowledge and when
he/she has knowledge, he/she has life as well.
4. Both Plotinus and Sadr ol-Mote’allehin believe in a Reductionism outlookon
the relationship between life and knowledge and think that life refers to
knowledge. It indicates that in their opinion, life is more complicated than
knowledge. Hence, by their perception that life refers to knowledge, they
attempt to look at the truth of lifethrough the window of knowledge and
consider knowledge as an outdoor to enter the complicated realm of life.

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

30

References
Plotinus, The Enneads by Plotinus, Edited by Gerson L.P; Cambridge University
Press, 2018.
Plotinus, Collection of words of Plotinus, Translated by M. H. Lotfi, Tehran,
Khārazmi, 2010.
Plotinus, Theologia (Translation of Ibn Nā’emeh Hamsi from Enneads by Plotinus),
Translated by H. Malekshāhi, Tehran, Soroush, 2017.
Shirāzi, Mulla Sadra, Al-Hekmah al-Mota’āliyah fi al-Asfār al-‘Aqli al-Arba’ah,
Beirut, Dār Ehyā’ al-Torāth al-Arabi, 1981.
Shirāzi, Mulla Sadra, Al-Shawāhed al-Roboubiyah fi al-Manāhej al-Soloukiyah,
Edited and Annotated by S J.Āshtiyāni, Mashhad, al-Markaz al-Jāme’i lel-Nashr,
1982.

پژوهشهای هستیشناختی
دو فصلنامۀ علمی
نوع مقاله :پژوهشی

Shahid Rajaee Teacher Training University- Iran
Ontological Researches
semi-annual scientific journal
ISSN (print): 2345-3761 (online): 2676-4490
Type: Research

سال یازدهم ،شمارۀ 21
بهار و تابستان 1401
صفحات 27-56

Vol.11, No. 21
Spring & Summer 2022

بررسی تطبیقی رابطۀ هستیشناسانۀ حیات و شناخت در دیدگاه افلوطین و
صدرالمتألهین
مرشدی1

ثمینه سادات
مهدی منفرد2
زهرا خزاعی3

چکیده
رابطۀ حیات و شناخت در دیدگاه افلوطین و صدرالمتألهین و تطبیق این دو دیدگاه از آن جهت دارای
اهمیت است که پیوند هستیشناختی حیات ( )lifeو شناخت ( )knowledgeدر نگاه دو فیلسوف
حکایت از قرابت فکری آنها دارد« .نظر» ( )Contemplationدر نگاه افلوطین نوعی شناخت عام و
فراگیر است که تمام مراتب هستی ،آن را واجدند .اندیشه یا شناختی که افلوطین آن را عین حیات و
 .1دانشجوی دکتری فلسفة تطبیقی دانشگاه قم ،نویسندۀ مسئول
 .2دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه قم
 .3استاد تمام گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه قم
تاریخ دریافت1400/08/16 :
تاریخ داوری1400/09/10 :
تاریخ اصالح1400/11/21 :
تاریخ پذیرش1400/11/27 :

Morshedi311311@gmail.com
M.Monfared@qom.ac.ir
Z-Khazaei@qom.ac.ir

32

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

زندگی میداند .در دیدگاه مالصدرا نیز هم علم و ادراک (شناخت) و هم حیات ،تابع وجود ،بلکه عین
وجود است .از این روست که علم و حیات در وجود ،وحدت دارند .باور به عینیت وجودی دو صفت
حیات و شناخت و بالتبع موجود حیاتمند و شناختمند ،اعتقاد به تحویل حیات به شناخت و اشتراک
مبانی رابطۀ هستیشناسانه میان حیات و شناخت -همانندی مبدأ و غایت حیات و شناخت ،مشکک
بودن حقیقت حیات و شناخت ،عامل مشترک حیات و شناخت در طبیعت و حیاتمندی و شناختمندی
عالم -در نگاه دو فیلسوف ،زمینه را برای تطبیق دو دیدگاه فراهم آورده است .تطبیقی که نتیجۀ آن،
یافتن قرابتهای فکری دو فیلسوف دربارۀ نوع رابطۀ حیات و شناخت است.
کلمات کلیدی :افلوطین ،صدرالمتألهین ،حیات ،شناخت ،رابطۀ هستیشناسانه ،عینیت.

طرح مسئله

از دیرباز فالسفه دربارۀ رابطة حیات و شناخت به تحقیق و تدبّر پرداختهاند .در میان
فالسفة غربی ،افلوطین به عنوان چهرۀ شاخص مکتب نوافالطونی و از میان زعمای فلسفة
اسالمی ،مالصدرا به عنوان بیانگذار حکمت متعالیه در اینباره مباحثی درخور توجه مطرح
کردهاند .هم در دیدگاه افلوطین و هم در نگاه مالصدرا حیات و شناخت ،مستقل از یکدیگر
نیستند ،بلکه در نگاه ایشان این دو صفت به هم مرتبط و وابستهاند .اما چه نوع وابستگی؟
نسبت بین حیات و شناخت در نگاه اولیه در قالب سه نوع رابطة معناشناختی،
وجودشناختی و معرفتشناختی قابل طرح است که مقالة حاضر نفیاً یا اثباتاً از وجوه
معناشناختی و معرفتشناختی بحث نمیکند و صرفاً بر رابطة هستیشناسانه بین حیات و
شناخت تمرکز دارد .رابطة هستیشناسانه را به چند صورت میتوان تصور کرد-1.رابطة
وحدت و عینیت-2.تالزم و-3تمایز.
رابطة وحدت و عینیت ،ناظر به اینهمانی حیات و شناخت است .بدین معنا که متعلق
حیات و شناخت متمایز نیستند و دو وجود مستقل ندارند .به عبارت بهتر حیات و شناخت
به لحاظ وجودی یک صفت بیشتر نیستند؛ فارغ از اینکه به لحاظ معنایی یکی باشند یا
خیر .در این صورت ،حیات به لحاظ وجودی همان شناخت است و بالعکس .اگر این رابطه
بین این دو صفت برقرار باشد طبیعتاً موجودات حیاتمند ،شناختمند خواهند بود و
بالعکس.
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اگر رابطه را به صورت تالزم بپذیریم جای این پرسش است که آیا حیات الزمة شناخت
است یا شناخت الزمة حیات؟ و یا اینکه رابطة تالزم میان حیات و شناخت طرفینی است.
از سوی دیگر میتوان پرسید آیا در هر حالت یکی شرط الزم یا کافی برای تحقق دیگری
است یا اینکه علت برای دیگری است؛ که در این صورت ،رابطة تالزم علّی مطرح میشود
و بحث از اینکه آیا حیات علت شناخت است یا شناخت علت حیات؟
نهایتاً اگر رابطة میان حیات و شناخت ،تمایز باشد باید بپذیریم که حیات و شناخت به
لحاظ وجودی مستقلاند و هیچگونه ارتباطی میان آنها وجود ندارد.
و باالخره این سؤال مطرح میشود که از میان حیات و شناخت آیا میتوان یکی را به
دیگری تحویل برد؟
در این پژوهش ضمن بررسی نگاه افلوطین و صدرالمتألهین دربارۀ حیات و شناخت ،ارکان
هستیشناختی این رابطه احصا شده و در ادامه نوع رابطة حیات و شناخت از حیث
هستیشناختی ،تبیین و دیدگاه افلوطین و صدرالمتألهین در اینباره مقایسه و تطبیق
شده تا مشخص شود تفسیرهای ایشان چه میزان به هم نزدیک است و تا چه حد میتوان
یکی را بر اساس دیگری بازخوانی کرد.
گفتنی است که در بخش مربوط به افلوطین ،واژههای نظر ( )Contemplationو اندیشه
( )Intellectionمرداف هستند و به همین دلیل ،وی حیات را گاهی به نظر و گاهی به
اندیشه پیوند میزند و در بخش مربوط به مالصدرا نیز واژههای «علم» و «ادراک» مترادف
هستند (مالصدرا ،1981،ج  ،3ص  .)292با این توضیح ما واژۀ «شناخت» را در عنوان
مقاله و به تناسبِ موقعیت در متنِ مقاله به جای این چهار واژه به کار گرفتهایم.
پیشینۀ پژوهش

در باب رابطة حیات و شناخت تا آنجا که در سایتهای مرتبط با مقالهنگاری جستجو شد
تاکنون هیچ مقالة مستقلی به رشته تحریر درنیامده است .البته در میان کتابهایی که
دربارۀ افکار افلوطین تألیف شده میتوان از دو کتاب نام برد که در آنها اجماالً و در خالل
مباحث دیگر به چگونگی رابطة حیات و شناخت اشاره شده است؛ کتاب « Plotinus on
 »intellectنوشتة  Emilssonو کتاب دیگری با عنوان « »plotinusنوشتة Gerson
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که اولی توسط دانشگاه آکسفورد و دومی توسط انتشارات راتلج منتشر شده است .بنابراین
میتوان به جرأت ادعا کرد این اولین مقاله پژوهشی است که مستقالً دربارۀ رابطة حیات
و شناخت نگاشته میشود .در واقع وجه امتیاز جُستار حاضر نسبت به پژوهشهای پیشین
این است که در تحقیقات گذشته ،صرفاً به مسئلة حیات و چیستی آن از ابعاد گوناگون -
بدون ارتباط آن با مؤلفههای دیگر -پرداخته شده است؛ ولی در مقالة حاضر مسئلة حیات
در رابطه با مسئلة شناخت و آن هم به صورت تطبیقی -میان دیدگاه افلوطین و
صدرالمتألهین -مورد تحلیل قرار گرفته است .به طورکلی مباحث نوآورانة مقاله را میتوان
در سه محور گنجاند-1 :احصای ارکان رابطة هستیشناسانه میان حیات و شناخت در نگاه
افلوطین و صدرالمتألهین-2.تعیین نوع رابطة هستیشناسانة حیات و شناخت در دیدگاه
دو فیلسوف-3.تطبیق نظرات افلوطین و صدرالمتألهین دربارۀ رابطة حیات و شناخت.
 -1حیات و شناخت در دیدگاه افلوطین

افلوطین نظام فلسفی خود را بر پایة سه اقنوم پیریزی میکند .احد ،عقل و نفس
( .)Plotinus,2018, p 549اقنوم در سنت یونانی همان جوهر است که داللت به امری دارد
که در صیرورت امور ،قائم به ذات باقی میماند (مجتهدی ،2015،ص  .)110اقانیم یا
مبادی واجد خصوصیاتی هستند که اشیای دیگر بر اساس آنها تبیین میشوند
(.)Emilsson,1994,V2, p 365
احد به عنوان اولین اقنوم ،فراتر از هستی ،حیات و شناخت و البته مصدر همه چیز از
جمله حیات و شناخت است (افلوطین،2010،ص ،451-450صص 681و  .)718احد ،علت
همه چیز است ولی در عین حال هیچکدام از چیزها نیست؛ همانند نور سفید که همة
رنگها از آن برمیآید و خود هیچیک از رنگها نیست ( Gerson,Stanford
.)Encyclopedia of Philosophy,2003
گفتنی است که فراتر از هستی بودنِ احد به معنای وجود نداشتن احد نیست ،بلکه بدین
معنی است که وجودِ احد با وجود سایر موجودات متفاوت است .زیرا احد از هر حیث
نامتناهی است (پورجوادی ،1999،ص )20و به همین دلیل از فرط غنا ،فیضان میکند و
اقنوم عقل صادر میشود .با صدور اقنوم عقل که اقنوم وجود و شناسایی است حیات نیز
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متولد میشود .بنابراین در نگاه افلوطین حیات و شناخت همزاد یکدیگرند .افلوطین معتقد
است که عقل با نظر به احد و تقلید از احد ،فیضان میکند و بدین ترتیب اقنوم سوم یعنی
نفس صادر میشود .نفس نیز با نظر به عقل ،لبریز شده و طبیعت از او صادر میشود
( .)Plotinus,2018, p 74,549مرتبة پایینتر از طبیعت ،ماده است که به عقیدۀ یاسپرس
مادۀ افلوطینی ،قوۀ محض و در حکم نباشنده است (یاسپرس ،1984،ص  .)25نفس به
عنوان واسطة میان عالم معقول و عالم محسوس با نظر به مبدأ خود،کماالت را از عقل
دریافت و در طبیعت و تا پستترین مرتبة آن سریان میدهد (افلوطین ،2010،ص 681-
 .)682اما مقصودِ افلوطین از «نظر» (- )Contemplationکه با اقنوم عقل آغاز میشود-
چیست؟  Contemplationکه در فلسفة افلوطین ،معادل اندیشه ( )Intellectionبه کار
رفته است به نظر میآید که نوعی شناختِ ( )Knowledgeعام است که همة انواع شناخت،
اعم از  Understandingو  Perceptionو  Wisdomو  Reasoneو...ذیل آن میگنجد.
«نظر ،مشاهدۀ هستی است؛ نیرویی[شناختی] است که همانند ریسمانی میان موجودات،
پیوندی عقالنی برقرار میکند» ( .)Moore,2001نوعی شناخت فراگیر که از عقل تا جماد
آن را واجد است .در مورد عقل ،افلوطین اساساً حیات عقل را «نظر»  -نظارۀ احد -میداند
( .)Plotinus,2018,p 821وی دربارۀ مراتب پایینتر از عقل نیز چنین میگوید:
اگر پیش از آنکه موضوع را به جد بررسی کنیم بر سبیل مزاح بگوییم که همه چیز طالب نظر است
و نظاره کردن غایت آمال هر چیزی است؛ نه تنها موجودات صاحب عقل بلکه همچنین موجوداتی
که فاقد عقلاند؛ حتی گیاهان و زمینی که آنها را پرورش میدهد جمله بر حسب قابلیت خود
صاحبنظر میشوند.اگر چه موجودات مختلف به طرق گوناگون نظاره میکنند .برخی حقیقت و برخی
شبح و سایهای از آن را نظاره میکنند؛ آیا کسی هست که به این سخن به ظاهر نامعقول گوش فرا
دهد؟)Ibid, p 356؛ پورجوادی ،1999 ،ص)50

هر چند افلوطین به تعریفِ نظر ،تصریح نمیکند ولی در برخی مواضع ،لوازم و نتایجِ نظر
و نظاره را بیان میکند .مثالً در مورد طبیعت ،معتقد است که عمل سازندگی و آفرینندگی
طبیعت ،نتیجة نظر محض و آنچه در طبیعت پدید میآید حاصلِ نظر طبیعت است .در
واقع ،نظرِ طبیعت ،باعث ایجاد است .در این بیان افلوطین عمل سازندگی و آفرینش
طبیعت را نه خودِ نظر بلکه نتیجة نظر میداند؛ به بیان دیگر نظر را علت آفرینش و ایجاد
میداند (افلوطین،2010،ص  .)440به اعتقاد یاسپرس ،نظر و نگریستن به معنای دوست

36

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

داشتن است .یاسپرس با نگاهی عمیقتر به مسئله میگوید« :آفرینش ،یعنی عمل نگریستن
(نظر) ،اشتیاقی است به پدیدآوردن اَشکال فراوان و تحقق بخشیدن به جهان .هر
پدیدآوردهشدهای ،پدیدآورندۀ خود را دوست دارد و آرزوی بازگشت به آن را دارد»
(یاسپرس،1984،ص  .)23در واقع یاسپرس نظر را شوق به آفرینندگی در عالَم میدانند.
عشق و شوقی که در هر مخلوقی نسبت به خالق خود وجود دارد .این بیان یاسپرس در
حقیقت استنباطی عرفانی از واژۀ نظر است .اما به نظر میرسد که «نظر» نه عشق به
ایجاد-چنانکه یاسپرس میگوید-بلکه شناختی است که مقدمة عشق به ایجاد است.
بنابراین میتوان گفت که نظر (شناخت) ،علت عشق به ایجاد و عشق به ایجاد ،علت ایجاد
است.
این بیان را میتوان در قالب نموداری نشان داد:
شناخت← عشق و شوق برای ایجاد و آفرینش← ایجاد و آفرینش
حال با توجه به معنای نظر (شناخت) در فلسفة افلوطین و اینکه حیات و شناخت مستقل
از یکدیگر نیستند لزوم بررسی نوع رابطة میان آن دو احساس میشود .اما در نگاه افلوطین
حیات چیست؟ افلوطین در آثار خود تعریف منقحی از حیات ارائه نکرده است .وی در
پاسخ به پرسش از چیستی حیات به اصلی در ورای محسوسات اشاره میکند و میگوید:
هر چند حیات در این جهان دیده و تجربه میشود اما اصل و منبعش در جهان معقول
است .اگر بخواهم دریابم که حیات چیست باید به آن جهان صعود کنم .حیات کامل و
حقیقی در عالم معقول است .حیاتهای دیگر ناقصاند .حیات کامل ،حیات عقل است و
این حیات ،اندیشه است .همچنان که اندیشهای تاریکتر از اندیشه دیگر است حیات در
مراتب پایینتر نیز حیات تاریکتری است .ولی حیات با عقلِ نخستین یکی است .پس
نخستین حیات ،اندیشة نخستین است و دومین حیات ،اندیشة دوم و حیات واپسین،
اندیشة واپسین (Plotinus,2018, p 363-364؛ افلوطین ،2010،ص 447؛ یاسپرس،
 ،1984ص.)78-77
از این سخن افلوطین ،چند نکته بدست میآید .اوالً اینکه حیات حقیقی ،مربوط به جهان
معقول است و جهان محسوس ،سایهای از حیات حقیقی را واجد است و این سخن تأثیر
و صبغة افالطونی در کالم افلوطین را نمایان میسازد .ثانیاً در این عبارت به صراحت حیات
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را به اندیشه پیوند میزند که این رابطه و پیوند-با توجه به تولّد توأمان حیات و شناخت
با اقنوم وجود (عقل) -بدون شک ،رابطهای هستیشناختی است .ثالثاً حیات را حقیقتی
مشکّک میداند و رابعاً معتقد است میان مراتب حیات و مراتب اندیشه ،تناظر یک به یک
برقرار است.
با بیان نکات فوق به تبیین رابطة هستیشناسانه میان حیات و شناخت خواهیم پرداخت.
اما قبل از آن به بررسی ارکان این رابطه میپردازیم.
 -2ارکان رابطۀ حیات و شناخت در دیدگاه افلوطین

در دیدگاه افلوطین رابطة هستیشناسانة حیات و شناخت بر ارکانی مبتنی است که عبارت
است از:
 -1-2یکسان بودن مبدأ و غایت حیات و شناخت

با صدور اقنوم عقل از احد ،حیات و شناخت نیز آغاز میشود؛ زیرا احد به عنوان اقنوم
نخست ،برتر از حیات و شناخت و منبع صدور آنها است .بنابراین وجود گرفتن حیات و
شناخت به صورت توأمان و در آنِ واحد و با مبدأ واحد -یعنی عقل-است .همچنین حیات
و شناخت به غایت واحدی میل میکنند که همان عقل است .زیرا در نگاه افلوطین هدف
حیات ،نیل به کمال و سعادت است و عقل در مابعدالطبیعه افلوطین مظهر تامّ کمال است؛
از این رو غایت حیات ،رسیدن به کماالت موجود در عقل است (افلوطین ،2010،ص 81-
 ،85صص  681و .)693از سوی دیگر غایت شناخت نیز رسیدن به مرتبهای است که
شناسنده (ناظر) و شناخته شده (منظور) یکی گردد و این امر نیز در عقل محقق میشود
(همان ،ص  .)446غایت عقل نیز که خود ،برآمده از احد است نظر به احد است (همان،
ص  .)33بنابراین مبدأالمبادی و غایتالغایات حیات و شناخت یکسان و همانا نظر به احد
و شهود احد است (رحمانی ،2011،ص  .)96همانندی مبدأ و غایت حیات و شناخت از
مهمترین دالیل بر پیوند عمیق هستیشناختی میان آنها است.
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 -2-2مشکک بودن حیات و شناخت و تناسب مراتب آنها

افلوطین در مواضع متعددی از آثارش به مشکّک بودن حقیقت حیات و شناخت اذعان
میکند (افلوطین،2010،ص .)85-84از جمله در کتاب اثولوجیا که نه تنها به ذومراتب
بودن حیات و شناخت بلکه به تناظر مراتب حیات و شناخت نیز اشاره دارد.
گوناگون بودن زندگی(حیات) و خردها ،پدیدآمدۀ گوناگونی حرکاتِ زندگی و خرد است؛ از این رو
جانداران و خردها گوناگون گشتند و برخی از آنها....بزرگوارتر از برخی دیگر خواهند بود...زنده بودن
و خرد داشتن در برخی حقیقتها پیداتر و آشکارتر است و در برخی دیگر پنهانتر و ناپیداتر خواهد
بود.همانا گوئیم زنده بودن در برخی از آنها تابندهتر...از برخی دیگر است و بیان گوناگونی آن حقیقتها
در تابندگیِ خرد بدان سبب است که برخی از خردها به خردهای نخست نزدیکترند (همو ،2017،ص

.)321
در عبارت فوق آشکارا به تناسب مراتب حیات و شناخت تصریح شده است .به اعتقاد
افلوطین ،عقل دارای واالترین مرتبة حیات و شناخت است و دیگر مراتبِ هستی به نسبتِ
قُرب و بُعدی که با عقل دارند در مرتبة حیات و شناخت ،اختالف پیدا میکنند ،یعنی
هرچه به عقل نزدیکتر باشند از حیات و شناخت قویتری برخوردارند و هرچه از عقل
دورتر باشند ،بهرۀ کمتری از حیات و شناخت میبرند؛ بدین معنا که جایگاه وجودی هر
موجودی نسبت به عقل ،تعیین کنندۀ مرتبة حیات و شناخت اوست .بنابراین تشکیک
مراتب وجودیِ حیات و شناخت و تناظر مراتب این دو حقیقت ،بیانگر ارتباط وجودشناختی
میان آنهاست.
 -3-2مشترک بودن عامل حیات و شناخت در طبیعت

در دیدگاه افلوطین نفس به عنوان واسطة میان اقنوم عقل و طبیعت،کماالت عالم معقول
را دریافت و به عالم محسوس منتقل میکند .از جملة این کماالت ،حیات و شناخت است
که به وساطت نفس از عقل به طبیعت میرسد .در نظام فلسفی افلوطین نفس دو صفت
ممیزه دارد .آن هنگام که در جایگاه اصلی خود یعنی عالم معقول قرار دارد غیر قابل تقسیم
و آنگاه که جسم را همراهی میکند [به تبع جسم] به ناچار ،تقسیم میشود .از این لحاظ
میتوان گفت که نفس هم واحد است و هم کثیر (افلوطین ،2010،ص51-50؛ مجتهدی،
 ،2015ص  )119و همین ویژگی ،سبب تعیّن نفوس جزئیِ کثیر میشود .در مقام مثال
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میتوان نفس کلی را به خورشید تشبیه کرد که نورِ آن به خانههای مختلف میتابد و نور
خورشید به تبعِ تعدد خانهها متعدد میشود (افلوطین،2010،ص .)486نفس به سبب این
ویژگیِ منحصر به فرد ،حیات و شناخت را در همة طبیعت ،منتشر میکند .یکسان بودن
عامل وجودیِ حیات و شناخت در طبیعت ،نشانگر رابطة وثیق هستیشناختی میان حیات
و شناخت است.
 -4-2حیاتمندی و شناختمندی عالَم

در نظام فلسفیِ افلوطین حیاتمندی و شناختمندیِ عالم معقول به عنوان اصلِ مسلّم،
فرض شده و نیازی به اثبات ندارد .زیرا به اعتقاد افلوطین اصلِ حیات و شناخت ،مربوط
به عالم معقول است و از آنجا به سوی عالم محسوس سرازیر میشود (همان ،ص  .)85اما
برای اثبات حیاتمندی و شناختمندی عالَم محسوس باید گفت که با توجه به امتدادِ نیروی
نفس تا پستترین مرتبة عالم محسوس،کماالت نفس از جمله حیات و شناخت نیز تا
پایینترین مرتبه کشیده شده (همان ،ص  )682درنتیجه کلِّ عالَم ،صاحب حیات و شناخت
میشود.
دلیل دیگری که در فلسفة افلوطین بر اثبات حیاتمندی و شناختمندی عالم وجود دارد
سمپاتی( )sympathyمیان اجزای کیهان است .اما سمپاتی در فلسفة افلوطین به چه
معناست و چه مکانیسمی دارد؟ به اعتقاد افلوطین میان اجزای کیهان ،نوعی هماهنگی و
پیوستگی وجود دارد که این هماهنگی بیگمان حاکی از ارتباط نفوس جزئی با هم است.
افلوطین این ارتباط را سمپاتی یا اشتراک در احساس مینامد .مکانیسم سمپاتی به این
صورت است که شناخت از طریق ارتباط نفوس جزئی با نفس کلی حاصل میشود
(همان ،2010،ص  ،566-567صص 490و  .)578یعنی نفس کلی ،مانند یک عامل مرکزی
است که با همة نفوس در ارتباط است و یافتههای هر نفسی را با نفوس دیگر به اشتراک
میگذارد« .سمپاتی میان پدیدهها حاکی از وحدتِ آگاهی است که این وحدت آگاهی نیز
ناشی از وحدت نفس است» ( )Hutchinson,2012و چون نفسِ واحدی حاکم بر طبیعت
است و نفس هم عامل حیات و هم عامل شناخت در طبیعت است؛ بنابراین همة پدیدهها
حیاتمند و شناختمند خواهند بود.
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همچنین حیاتمندی و شناختمندی عالم را -با توجه به اینکه افلوطین ،طبیعت را در آنِ
واحد ،هم نظر و هم منظور میداند (Plotinus,2018,p 358؛ افلوطین ،2010،ص-)440
این چنین نیز اثبات کردهاند.
نظرِ (شناخت) طبیعت ،ناشی از نظر نفس است .چون نفس ،صاحب نظر است و منظورِ
(متعلق شناخت) او نیز طبیعت است .پس طبیعت نیز باید خود ناظر (فاعل شناسا) باشد.
از پرتو این نظر در نظر است که تمامی عالم را نظر فرا میگیرد و چون نظر ،حیات است
پس کلّ عالم زنده است (پورجوادی ،1999،ص .)51
 -3رابطۀ هستیشناسانۀ حیات و شناخت در دیدگاه افلوطین

اکنون با توجه به ارکان رابطة هستیشناختی حیات و شناخت باید به چند مسئلة اساسی
پیرامون رابطة حیات و شناخت بپردازیم .اوالً اینکه این رابطه چگونه رابطهای است؟ رابطة
-1وحدت و عینیت یا -2تالزم و یا -3تمایز؟ کدامیک از این روابط سهگانه بیانگر نوع پیوند
و وابستگی میان حیات و شناخت است؟ سؤال دوم اینکه آیا این رابطة میان دو صفت
حیات و شناخت برقرار است یا میان دو موجود حیاتمند و شناختمند؟ و سؤال سوم اینکه
آیا میتوان یکی از دو مؤلفة حیات و شناخت را به دیگری تحویل برد؟
در پاسخ به سؤال اول باید گفت در مابعدالطبیعه افلوطین میان حیات و شناخت از حیث
هستیشناختی رابطة وحدت و عینیت برقرار است .زیرا حیات و شناخت ،هر دو با اقنوم
عقل که اقنوم وجود است متولد میشوند و در واقع همزاد یکدیگرند .بنابراین در نگاه
افلوطین به لحاظ وجودی اینهماناند؛ بدین معنا که حیات و شناخت دو وجود مستقل
ندارند ،بلکه در وجود واحدی محقق میشوند .افلوطین به اینهمانیِ وجودی حیات و
شناخت در مواضع متعددی از کتاب انئادها اشاره کرده است .مثالً در رساله هشتم از انئاد
سوم در اینباره میگوید:
هر زندگی ،اندیشیدن است.مردمان ممکن است از انواع مختلف زندگی سخن بگویند ولی فرق میان
انواع اندیشیدن را درنمییابند ،بلکه بعضی را اندیشیدن مینامند و بعضی را اصالً اندیشیدن
نمیدانند...ولی ما باید به این نکته توجه دهیم که بررسیها ثابت میکند که هر موجودی نتیجة نظر
(شناخت) است.اگر حقیقیترین زندگی ...حقیقیترین نوع اندیشیدن است؛ پس حقیقیترین
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اندیشیدن ،زنده است و نظر و منظور در این سطح زندهاند و هر دو با هم یکی است
(Plotinus,2018,p 363-364؛ افلوطین ،2010،ص .)447

در این عبارت ،افلوطین زندگی را اندیشیدن و اندیشیدن را زنده میداند و با این بیان به
اینهمانی حیات و شناخت تصریح میکند .گرسون در کتابِ خود به نام «افلوطین» می-
گوید« :در فلسفة افلوطین ،حیات ،عمالً با فعالیت عقل اینهمان است و فعلِ عقل چیزی
جز فعالیتِ شناختی نیست .زیرا عقل ،آرخة فعالیت شناختیِ همة صوری است که به میزان
متفاوت از عقل بهرهمندند» ( .)Gerson,1994, p 48-52از این رو حیات ،منطقاً با شناخت،
اینهمان است.
همچنین از سخنِ افلوطین که نظر (شناخت) و منظور (شناخته شده) را زنده و اینهمان
میداند میتوان به پاسخ پرسش دوم نیز رسید و آن اینکه رابطة عینیت نه تنها میان
حیات و شناخت به لحاظ وجودی برقرار است ،بلکه موجود حیاتمند و موجود شناختمند
نیز واحدند .زیرا افلوطین از سویی معتقد به اینهمانی اندیشه و شیء مورد اندیشه و از
سوی دیگر معتقد به اینهمانی اندیشه و اندیشنده است که این دو مقدمه اینهمانی
اندیشنده و شیء مورد اندیشه را نتیجه میدهد و چون حیات و اندیشه از شیء مورد
اندیشه ،جداییناپذیر است ( )Emilsson,2007,p 148بنابراین حیاتمندی و شناختمندی
در موجود واحدی محقق میشود؛ بدین معنی که از حیاتمندی موجودی ،شناختمندیِ
آن نتیجه میشود و بالعکس.
در پاسخ به پرسش سوم باید گفت که پاسخ این پرسش -با توجه به رابطة عینیت میان
این دو مؤلفه-در دیدگاه افلوطین ،مثبت است .زیرا وی در مواضع متعددی از آثارش حیات
را به اندیشه و شناخت فروکاسته است .به عنوان مثال در انئاد سوم حیات را ابتدائاً به
اندیشه فروکاسته و سپس حیات را به اندیشیدن نباتی ،اندیشیدن حسی و اندیشیدن
روحی تقسیم کرده و ارجاع میدهد (Plotinus,2018, p 363؛ افلوطین ،2010،ص 446-
.)447
دیدگاه تحویلگرایانة افلوطین و ارجاع حیات به شناخت ما را بدین نکته رهنمون میسازد
که اگر چه حیات و شناخت ،و حیاتمند و شناختمند به لحاظ وجودی اینهماناند ،ولی
شناخت ،بروز و ظهور حیات و آشکارترین نمود حیات در موجودات است .لذا حقیقت
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پیچیدۀ حیات را به حقیقتی فرومیکاهد که به لحاظ ادراکی برای جویندگان حقیقت،
سهلالوصولتر باشد.
 -4حیات و شناخت در دیدگاه صدرالمتألهین

در دیدگاه مالصدرا حیات و علم (شناخت) از صفات کمالی وجود و تابع وجود است.
مالصدرا دربارۀ حقیقت حیات چنین میگوید« :و أعلم أن حیاة کل حی أمنا هی حنو وجوده»
(مالصدرا،1981،ج  ،6ص « .)417حیات هر موجود زندهای نحوۀ وجود اوست» وی با این
سخن نه تنها حیات را به وجود پیوند میزند ،بلکه حیات را نحوۀ وجود و عین وجود
میداند .این بیان مالصدرا ناظر به نگاهی عرفانی به حقیقت حیات است که در این نگاه
حیات را در همه چیز ساری میداند؛ «احلیاة ساریة فی مجیع املوجودات» (همو ،1982،ص
 )147و اما از بُعد فلسفی ،مالصدرا حیات را به ادراک (شناخت) و فعل تعریف میکند.
«احلیاة التی تکون عندان فی هذا العامل تتم إبدراک و فعل» (همو،1981،ج ، 6ص 413؛ ،1975
ص  .)143در تعریف حیات از دو مؤلفة ادراک (علم) و فعل (قدرت) استفاده شده که به
نظر میرسد مؤلفة ادراک در این تعریف ،نقشِ محوری دارد .زیرا مؤلفة فعل ،اگر نگوییم
همواره ولی در اکثر موارد به نوعی علم و ادراک ،منوط و مسبوق است .به این دلیل است
که بررسی رابطة حیات و علم (شناخت) اهمیت مییابد.
اما باید دید که علم در نظر مالصدرا چگونه حقیقتی است؟ در نگاه مالصدرا علم نیز مانند
وجود از دو وجه قابل بررسی است؛ یکی از حیث حقیقت و دیگری از حیث مفهوم .مالصدرا
حقیقت علم را از جمله حقایقی میداند که انّیتش عین ماهیتش است .از این رو چنین
حقایقی قابل تعریف نیستند؛ نه به حد و نه به رسم .زیرا هیچ چیز شناساتر از علم نیست.
چون هر چیزی به واسطة علم آشکار میشود ،پس چگونه میتوان علم را به چیزی غیر از
علم آشکار(تعریف) کرد؟! (همو،1981،ج  ،3ص  )278به عقیدۀ مالصدرا ،علم امری سلبی-
مانند تجرد از ماده -و بلکه اضافی-اضافه بین عالِم و معلوم -هم نیست ،بلکه وجودی است
و هر وجودی هم نیست ،بلکه وجود بالفعل است نه بالقوه و نه هر وجود بالفعلی ،بلکه
وجودی خالص و غیر آمیخته با عدم و به مقدار خالص بودنش از آمیختگی با عدم ،علم
بودنش شدت دارد (همان،ج  ،3ص  .)297به اعتقاد وی علم ،گونهای از وجود ،بلکه عین
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وجود است .از اینرو میزان علم ،میزان وجود است (همان،ج ، 6ص  .)163پس علم نیز
مانند حیات ،امری وجودی است.
اکنون با توجه به آنچه بیان شد میتوان به پیوند وثیق هستیشناختی میان حیات و
شناخت در نگاه مالصدرا اذعان کرد .اما باید دید که این رابطه بر چه ارکانی استوار است
و چه گزارههایی وجود این رابطه را تأیید میکند؟
 -5ارکان رابطۀ حیات و شناخت در دیدگاه صدرالمتألهین

در دیدگاه مالصدرا رابطة هستیشناسانة حیات و شناخت بر ارکانی مبتنی است که عبارت
است از:
 -1-5یکسان بودن مبدأ و غایت حیات و شناخت

در نگاه مالصدرا مبدأ همة امور از جمله حیات و شناخت ،حقتعالی است .زیرا در نظر وی
تنها حقتعالی به واسطة دور بودن از ترکیب ،بسیط حقیقی است و از این رو سزاوارترین
مصداق برای اسم حیّ است و اوست که زنده کنندۀ موجودات و بخشندۀ وجود و کمال
وجود مانند علم و قدرت به هر صاحبِ وجود و علم و قدرتی است (همان،ج  ،6ص .)413
همچنین در دیدگاه مالصدرا غایت همة امور از جمله حیات و شناخت ،رجعت به حقتعالی
است .زیرا از سویی خداوند برای هر موجودی کمالی را مقرّر کرده و عشق و شوق برای
حرکت به سوی کمال را در نهاد او به ودیعت گذاشته است و از سوی دیگر کمال مطلق،
چیزی جز حقتعالی نیست (همان،ج  ،7ص  .)151-148بنابراین نه تنها مبدأالمبادی بلکه
غایتالغایات حیات و شناخت ،چیزی جز حقتعالی نیست.
 -2-5مشکک بودن حیات و شناخت و تناسب مراتب آنها

به اعتقاد مالصدرا حیات ،حقیقتی است واحد و در عین حال ذومراتب .زیرا حیات از صفات
کمالی وجود است و چون وجود ،مشکّک است حیات نیز مشکک خواهد بود و متناسب با
هر درجهای از وجود ،درجهای از حیات همراه است .با توجه به اینکه مالصدرا حیات را
نحوۀ وجود هر موجود زنده میداند میتوان نتیجه گرفت که در نگاه وی مراتب وجود و
مراتب حیات متناظرند؛ بدین معنی که ش ّدت و ضعف حیات ،متناسب با ش ّدت و ضعف

44

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

وجود است؛ یعنی هر چه مرتبه وجودیِ یک موجود ،برتر و کاملتر باشد حیات آن قویتر
و هر چه مرتبه وجودی پستتر باشد حیات ضعیفتری را داراست .همچنین است مراتب
علم (شناخت) .زیرا در نگاه مالصدرا علم نیز از صفات کمالی وجود ،بلکه خودِ وجود است.
وی در مفاتیح الغیب در اینباره چنین آورده است« :علم همانگونه که دانستی وجود است؛
پس آنچه وجودِ او فعلیت دارد علم او هم فعلیت دارد و آنچه وجودش در مرتبه قوه است
علم او نیز در مرتبه قوه است» (همو ،1984،ص  .)110از این رو علم نیز مانند وجود،
مشکّک است و ش ّدت و ضعف مراتب آن ،تابع شدت و ضعف مراتب وجود است .در نتیجه
مراتب حیات و علم نیز با یکدیگر متناسب و متناظر خواهد بود؛ چنانکه مالصدرا به آن
تصریح دارد« :االدراک و الفعل اتبعان للوجود بل مها عنی الوجود فکل ما وجوده أقوی و أشرف فإدراکه
أ َت و فعله أحکم فحیاته أشرف» (همان،ص « .)271ادراک و فعل هردو تابع وجودند ،بلکه عین
وجودند .پس هرچه که وجودش برتر و قویتر ،ادراکش تمامتر و فعلش محکمتر بوده ،در
نتیجه حیات او برتر است».
 -3-5مشترک بودن عامل حیات و شناخت در طبیعت

به اعتقاد مالصدرا عامل مشترک حیات و شناخت در طبیعت چیزی جز نفس نیست .وی
در شواهد الربوبیه به نقل از رسالة تیمائوس افالطون ،رهسپاری نفس به این عالم را به
ارادۀ حقتعالی میداند تا به وسیلة آن(نفس) ،عالم نیز دارای حیات و عقل و شعور گردد
(همو ،1982،ص 220؛ همو ،2013 ،ص  .)327بنابراین عامل حیات یعنی نفس(روح)،
همان عامل شناخت است .نفس بعد از تعلّق به اَبدان و تعیّن نفوس جزئیه ،حیات و شناخت
را به موجودات زمینی میبخشد .از اینرو حیات و شناخت هر دو ارمغان نفس به این عالم
است و به تعبیر بهتر ،نفس با بخشیدن حیات به موجودات ،آنها را صاحب ادراک میکند.
 -4-5حیاتمندی و شناختمندی عالم

در نگاه مالصدرا حیات در عالم مجردات-که شامل واجبالوجود ،عقول و نفوس فلکی
میشود-حیاتی ذاتی است و آنچه ذاتی است بیّنالثبوت است و محتاج دلیل نیست
(دینانی،2010،ج ،1ص  .)209منتها حیات در جهان ما که جهان اجسام و محفوف به ماده
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است محتاج دلیل است .زیرا طبیعت ،حیاتش وابستة به نفس و تحت تدبیر نفس است و
به عبارت دیگر حیاتی بالعرض دارد و آنچه عرضی است محتاج دلیل است (همان ،ص
 .)290از این رو در این قسمت به ذکر دالیل مالصدرا برای اثبات حیات در عالم اجسام
میپردازیم؛ اگر چه برخی از این دالیل ،ناظر به همة عوالم وجود-اعم از عالم مجردات و
عالم اجسام-است .دالئل حیاتمندی و شناختمندی عالم در فلسفة مالصدرا را میتوان به
سه دسته تقسیم کرد.
 -1-4-5دلیل فلسفی
دالئل فلسفی مالصدرا بر حیاتمندی و شناختمندی این عالم ناظر بر اثبات نفس برای
اجسام است .مهمترین این دالئل که مالصدرا در شواهدالربوبیه بیان کرده و مبتنی بر
نظریه حرکت جوهری است از این قرار است :به عقیده ما هیچ جسمی در عالم اعم از
بسیط و مرکب یافت نمیشود مگر آنکه دارای نفس و حیات است .زیرا آن موجودی که
هیوال را به صورتی از صور جسمانیه مصور میکند باید موجودی عقالنی و از جنس عقل
باشد و عقل ،هیچ صورتی را به هیوال نمیبخشد مگر به واسطة نفس .زیرا کلیة اجسام در
صورت و گوهر خویش ،متحرکند و هر متحرکی ناچار باید در ذات وی ،امری ثابت وجود
داشته باشد (تا که اصل ذات و گوهر او در تغیّرات جوهریه ،به وسیله آن امر ،محفوظ
بماند) پس ناچار هر متحرکی دارای جوهری است نفسانی و نفس در هر چیزی سرچشمة
حیات و شناخت است (مالصدرا ،1982 ،ص 147؛ همو ،2013 ،ص .)230
مالصدرا پس از اثبات وجودِ نفسانی برای موجوداتِ جسمانی به مطلب مهم دیگری اذعان
میکند و آن اینکه برای هر موجودی نشئات متعددی وجود دارد که این مطلب ناظر به
اعتقاد وی به حقیقت و رقیقت وجود است .برای مثال ،انسان یک وجود جسمانی ،یک
وجود نفسانی ،یک وجود مثالی و یک وجود عقلی و حتی الهی دارد .حتی زمین و آب و
خاک نیز مراتبی از وجود دارند .بهطوریکه هر مرتبهای حقیقت مرتبه مادون و رقیقت
مرتبه مافوق است .از اینرو موجودات جسمانی نیز حتی اگر در مرتبة جسمانی ،فاقد حیات
و علم باشند ولی در مراتب باالتر واجد حیات و علم خواهند بود (معلمی ،2016،ص .)225
بنابراین با توجه به تع ّدد نشئات و احاطة عالم نفس بر عالم اجسام و احاطة عالم عقل بر
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عالم نفس و احاطة حقتعالی بر همة عوالم ،موجودی باقی نمیماند که از گسترۀ حیات و
علم بیرون باشد و در نتیجه کلِّ عالَم ،حیاتمند و شناختمند خواهند بود.
 -2-4-5دلیل عرفانی
مالصدرا عشق موجودات به حقتعالی را دلیلی بر حیاتمندی و شناختمندی موجودات
میداند .در نظریة عشق موجودات به خداوند-که ناشی از نگاهی عرفانی به کمالطلبی
موجودات است -حقتعالی برای هر موجودی کمالی را مقرّر داشته و در ذاتش ،عشق و
شوق به آن کمال و حرکت به سوی آن را نهاده است .به اعتقاد مالصدرا هیچ موجودی از
موجودات عالم ،بینصیب از عشق الهی نیست.؛ زیرا اگر لحظهای از عشق تهی شد هالک
میگردد .بنابراین عشق در تمام موجودات ساری است؛ حتی واجبالوجود نیز عاشق ذات
خود و معشوق ذات خود و غیر خود است (مالصدرا،1981،ج  ،7ص  .)151-148از سوی
دیگر مالصدرا در عبارتی تأملبرانگیز دربارۀ عشق و رابطة آن با حیات و شناخت در عالم
چنین میگوید« :أنت تعلم أن اثبات العشق فی شیء بدون احلیوة و الشعور فیه کان جمرد التسمیه...و
قدمر اثبات احلیوة و الشعور فی مجیع املوجودات» (همان،ج  ،7ص« .)153-152آگاه هستی که
اثبات عشق در چیزی بدون اثبات حیات و شعور در آن ،صِرفِ نامگذاری است ...و به
تحقیق ،حیات و شعور را در همه اشیا ثابت کردیم» .این سخن مالصدرا گویای این مطلب
است که سریان عشق در موجودات عالم ،حاکی از سریان حیات و شناخت و بالتبع
حیاتمندی و شناختمندی عالم است.
 -3-4-5دلیل قرآنی
مالصدرا در آثار مختلف خود به آیات متعددی از قرآن ،جهت اثبات حیاتمندی و
شناختمندی عالم استشهاد کرده است که بیشتر این آیات ناظر به تسبیحگو بودن
موجودات است .از جمله در جلد 7اسفار به آیه  44سوره اسراء «و إن من شیء یسبح حبمده
و لکن التفقهون تسبیحهم» «هیچ موجودی نیست مگر آنکه به ستایش او تسبیحگو است؛
ولی شما تسبیحگفتنشان را نمیفهمید» .وی تسبیح موجودات را مستلزم سریان حیات و
شعور و ادراک در آنها میداند .دلیل دیگری بر حیاتمندی و شناختمندی عالم که به
تصریح مالصدرا قرآن بر آن داللت میکند ،حشر همة موجودات به سوی حقتعالی است.
به اعتقاد مالصدرا طبقات ممکنات اعم از مفارقات عقلی ،نفوس مدبّر ،نفوس نباتی ،طبایع
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ساری در اجسام و اجسام هیولوی ،همگی محشور به خداوندند (همان ،ج ،9ص.)243
حشر موجودات و شهادت دادن آنها در محضر خداوند منوط به حیات و علم و ادراکِ آنها
در این عالم است .آیتاهلل جوادی آملی در این زمینه میفرماید :شهادت دادن اعضا به این
معنی نیست که خدا در قیامت آنها را آگاه میکند .چون شهادت ،وقتی است که شاهد در
صحنه حضور داشته باشد و آن حادثه را ضبط کند تا بتواند در محکمه آنچه را ضبط کرده
بیان کند؛ این میشود شهادت .اگر خدا در قیامت به اینها آگاهی بدهد-در حالیکه در
دنیا آگاه نباشند-این دیگر شهادت نیست .اگر اینگونه بود بنده میتوانست به خدا اعتراض
کند این اعضا آگاه نبودند و تو به اینها آگاهی دادی(جوادی آملی،1984،ج  ،1ص .)247
بنابراین حشر و شهادت دادن موجودات در پیشگاه حقتعالی دلیل محکمی بر حیاتمندی
و شناختمندی آنها در این عالم است.
 -6رابطۀ هستیشناسانه حیات و شناخت در دیدگاه صدرالمتألهین

اکنون با توجه به ارکان رابطة هستیشناختی میان حیات و شناخت باید به این مسئله
بپردازیم که در نگاه مالصدرا رابطة میان حیات و شناخت چگونه رابطهای است؟-1وحدت
(عینیت) یا -2تالزم یا -3تمایز؟ کدامیک از این روابط ،توجیهگر نوع رابطة حیات و شناخت
است؟ و سؤال دوم اینکه آیا این رابطه ،میان دو صفت حیات و شناخت برقرار است یا
اینکه میان دو موجود حیاتمند و شناختمند نیز برقرار است؟ و سؤال سوم اینکه آیا میتوان
میان حیات و شناخت ،یکی را به دیگری فروکاست؟
در پاسخ به سؤال اول باید گفت که در نگاه مالصدرا میان حیات و شناخت به لحاظ
وجودی ،عینیت یا وحدت برقرار است؛ بدین معنی که حیات و شناخت ،وجود واحدی
دارند و مستقل از هم نیستند و صفت حیات از حیث وجودشناختی همان صفت شناخت
است و بالعکس .عینیت وجودی حیات و شناخت در فلسفة مالصدرا را میتوان با قرائن و
شواهد مختلفی اثبات کرد .اوالً اینکه مالصدرا صفات هفتگانه و از جملة آنها حیات و علم
(شناخت) را از صفات کمالی وجود میداند و معتقد است هر چه نام وجود بر آن اطالق
شود این صفات هفتگانه نیز بر آن اطالق میشود .بنابراین هر وجودی حیات و علم را با
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خود حمل میکند و از این روست که میگوییم این دو صفت از حیث وجودی ،وحدت
دارند .از سوی دیگر مالصدرا با بیانهای مختلف در آثارش به این مهم تصریح دارد که
«علم،وجود است» (مالصدرا ،1984،ص )110یا «علم امری وجودی است» (همان ،ص
 )265یا «علم و وجود یک چیزند» (همو ،1981،ج  ،6ص  )150و عباراتی از این دست و
از طرفی معتقد است حیاتِ هر موجودی نحوۀ وجود اوست .با این دو مقدمه میتوان نتیجه
گرفت که حیات و علم از هیچ وجودی جدا نیستند و در وجود واحدی تحقق مییابند و
در نتیجه این دو صفت در وجود ،وحدت و عینیت دارند.
در پاسخ به سؤال دوم باید گفت که در دیدگاه مالصدرا موجود حیاتمند و شناختمند نیز
وحدت و عینیت دارند .زیرا مالصدرا حیات را در این عالم ،ادراک و فعل میداند و در ادامه
میگوید« :احلیاة هی کون الشیء حبیث یصدر عنه االفعال صادره عن االحیاء من آاثر العلم و القدرة»
(همان ،ج  ،6ص « .)417حیات عبارت است از بودن چیزی است به گونهای که از آن،
افعالی که از زندگان ،از آثار علم و قدرت صادر میشود ،صادر گردد ».وی با بیان این مطلب
تصریح میکند که موجود حیاتمند ،شناختمند است و در جلد 7اسفار با ذکر عبارتی
شناختمند را نیز حیاتمند معرفی میکند«.کل ما یعلم و یفعل أبی وجه کاان فله حیاة» (همان،
ج  ،7ص « .)150هر موجودی که میداند و فعل انجام میدهد دارای حیات است ».با
لحاظ این دو مقدمه میتوان نتیجه گرفت که حیاتمندی و شناختمندی نیز در موجود
واحدی محقق میشود و میان موجود حیاتمند و شناختمند وحدت و عینیت برقرار است.
بدین ترتیب موجود حیاتمند ،شناختمند است و بالعکس.
اما در پاسخ به سؤال سوم باید گفت که در نگاه مالصدرا حیات ،صفتی محوری است که
به علم ارجاع داده شده است .زیرا وی ضمن تعریف حیات به این نکته اذعان میکند که
مفهومِ حیات غیر از مفهومِ علم و قدرت است و حیات ،مصدر علم و قدرت است (همان،ج
،6ص  .)418این مطلب نشان میدهد که علم از آثار حیات و نمود حیات است .زیرا خودِ
حیات ،حقیقتی است غامض و اینگونه نیست که به راحتی در چنگ واژهها بیفتد و بتوان
آن را به سادگی و با چند واژه تعریف کرد .به همین دلیل آن را به حقیقتی مانند علم
فروکاسته تا تبیین و درک حقیقت آن سهلتر بنماید .مؤید این مطلب ،عبارتی است که
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مالصدرا در مفاتیحالغیب آورده و حیّ را به حیّ قیوم و حیّ جاهل تقسیم کرده و حیّ قیوم
را حیّی میداند که عالِم به ذات خود و غیر خود است و غیر آن را حیّ جاهل میداند
(همو ،1984،ص  .)265این عبارت به خوبی بیانگر این واقعیت است که علم در نگاه
مالصدرا برجستهترین نمود حیات است و به همین دلیل حیات را به علم تحویل برده و
آن را مؤلفهای برای تقسیم حیات ،قرار داده است .بنابراین میتوان گفت که مالصدرا نیز
دربارۀ رابطة حیات و شناخت ،قائل به دیدگاهی تحویلگرایانه است.
-7مقایسه و تطبیق دیدگاه افلوطین و صدرالمتألهین

با توجه به آنچه دربارۀ رابطة حیات و شناخت در دیدگاه افلوطین و صدرالمتألهین بیان
شد تطبیق دو دیدگاه موجّه میکند .زیرا شرایط سهگانة -تفاوت مبادی دو دیدگاه ،یافتن
همزبانی میان دو دیدگاه و نهایتاً یافتن قرابت در مقصد نهایی دو دیدگاه-یک پژوهش
تطبیقی فراهم است (داوری ،2004،ص  .)47با نظر به شرط اول باید گفت افلوطین و
صدرالمتألهین متعلق به دو مکتب و نظام فکری متفاوتند .یکی در زمرۀ آخرین فیلسوفان
یونان باستان و چهرۀ مرکزی مکتب نوافالطونی و دیگری در عداد فالسفه بزرگ اسالمی
و پایهگذار حکمت متعالیه است .ناظر به شرط دوم نیز وجود همزبانی میان دو فیلسوف
امری کامالً مشهود است .زیرا در مسئلة مورد پژوهش ،هر دو قائل به رابطهای هستی-
شناختی میان حیات و شناخت هستند و ناظر به شرط سوم نیز قرابت مقاصد دو دیدگاه،
زمینه را برای تطبیق مهیّا کرده است .تطبیق دو دیدگاه را میتوان در چند محور پیگیری
کرد.
محور اول در تعریفِ حیات است .در دیدگاه افلوطین حیات ،نظر است و نظر میآفریند.
آنچه افلوطین به آن تأکید دارد این است که نظر ،منشأ ایجاد است و هر مرتبهای از وجود،
حاصلِ نظرِ مرتبة قبل از خود است (افلوطین،2010،ص440؛ پورجوادی ،1999،ص-50
 .)51نگاه افلوطین به مسئلة نظر و شناخت بیشتر از آنکه فلسفی باشد حاصل نگاهی
عرفانی به عالَم است و منظور او از نظر ،شناختی است که آفرینشگر و موجِد است و یا
فعلی و ایجادی را در پی دارد .بنابراین تعریف افلوطین از حیات با تعریف مالصدرا بسیار
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به هم نزدیک است .زیرا مالصدرا تصریحاً حیات را به درک (شناخت) و فعل تعریف میکند.
ولی افلوطین حیات را به شناختی پیوند میزند که فعل و ایجاد را با خود دارد .از این رو
میتوان گفت-که با وجود تفاوت ظاهری در کالم -میان افلوطین و مالصدرا در تعریف
حیات ،قرابت فکری وجود دارد.
محور دوم در موضوع ارکان رابطة هستیشناختی میان حیات و شناخت است که هر دو
فیلسوف دیدگاه بسیار نزدیکی دارند .در یکسان بودن مبدأ و غایت حیات و شناخت هم
افلوطین و هم صدرالمتألهین معتقدند که هم حیات و هم شناخت از عالم معقول
(مجردات) نشأت میگیرند و به سوی عالم معقول نیز بازگشت میکنند .هر چند افلوطین،
مبدأالمبادی و غایتالغایاتِ امور از جمله حیات و شناخت را احدی میداند که فراتر از
وجود است .ولی صدرالمتألهین مبدأالمبادی و غایتالغایاتِ حیات و شناخت را با وصف
واجبالوجود معرفی میکند .در عین حال ،هر دو در اینکه مبدأ و غایت حیات و شناخت،
عالَم معقول است اتفاق نظر دارند .در رکن دوم نیز هر دو معتقدند که حیات و شناخت،
حقایقی مشکّکاند .زیرا طبق دیدگاه ایشان حیات و شناخت ،حقایقی هستند که از عالم
معقول سرچشمه میگیرد و به عالم محسوس ،سرازیر میشوند و در این سیر ،مراتب حیات
و شناخت از شدّت به ضعف میگراید و همین امر سبب تشکیکِ حقیقتِ حیات و شناخت
میشود .در رکن سوم هر دو نفس را واسطهای در سریان حیات از عالم معقول به عالم
محسوس میدانند .عاملی که در نگاه افلوطین هم واحد است و هم کثیر و در نگاه مالصدرا
در ذات ،مجرد است و در فعل ،محتاج ماده و با این خصوصیت موجب انتشار نیروی حیات
و شناخت در عالم محسوس میشود .با این تفاوت که نفس ،نزد مالصدرا «جسمانیة احلدوث»
است (مالصدرا،1981،ج  ،8ص  .)393ولی نزد افلوطین ،هستیِ نفس وابسته به جسم
نیست ،بلکه وجود دارد پیش از آنکه در کالبد موجودی زنده درآید (افلوطین،2010،ص
 .)630با این وجود هم افلوطین و هم صدرالمتألهین ،نفس را عامل حیاتبخش و شناخت-
بخش به عالم محسوس میدانند و از این جهت نیز میان آنها قرابت فکری وجود دارد .در
رکن چهارم یعنی حیاتمندی و شناختمندی عالَم نیز اصل و اساس دالیل افلوطین و
صدرالمتألهین ،احاطة عالَم معقول-خاصه عالَم نفس -بر عالم محسوس است و اینکه هیچ
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شیئی در طبیعت نیست که از سیطرۀ عالم نفس بیرون باشد؛ لذا کماالت عالم نفس اعم
از حیات و شناخت در عالم محسوس نیز ساری و جاری میشود .این قرابت فکری ناشی
از نزدیکی نگاه ایشان در ترتّب عوالم وجود بر یکدیگر است که همچون الیههای تو در تو
یکدیگر را احاطه کردهاند .از این رو هر دو قائل به حیاتمندی و شناختمندی عالماند و از
این جهت نیز افکاری همسو دارند.
در محور سوم ،یعنی نوع رابطة هستیشناختی میان حیات و شناخت نیز-با توجه به ارکان
مشترک رابطة حیات و شناخت-همسویی اندیشه و همزبانی ایشان کامالً مشهود است.
زیرا هر دو قائل به عینیت وجودی حیات و شناختاند .چه افلوطین که حیات و شناخت
را توأمان نشأت گرفته از اقنوم وجود (عقل) میداند و چه مالصدرا که علم و حیات را از
صفات کمالی وجود میداند ،هر دو به عینیت وجودی دو صفت حیات و شناخت قائلاند
و این رابطه را نه تنها میان دو صفت حیات و شناخت ،بلکه میان موجود حیاتمند و
شناختمند نیز برقرار میدانند.
و در محور چهارم نیز هم افلوطین و هم مالصدرا قائل به دیدگاهی تحویلگرایانه در رابطة
حیات و شناخت هستند .به طوریکه هر دو حیات را به شناخت فروکاستهاند و این نشان
میدهد که در نظر ایشان حیات نسبت به شناخت از غموض بیشتری برخوردار است .لذا
از این طریق (ارجاع حیات به شناخت) درصددند که به حقیقت حیات از دریچة حقیقت
علم و شناخت بنگرند و علم را دروازهای برای ورود به ساحت پیچیدۀ حیات قرار دهند.
 -8نتیجهگیری

نتایج این پژوهش تطبیقی را میتوان در چهار محور دستهبندی کرد:
 -1قرابت فکری افلوطین و صدرالمتألهین در اعتقاد به مبانی هستیشناسانة حیات و
شناخت امری کامالً مشهود است .یکسان بودن مبدأ و غایت حیات و شناخت ،مشکّک
بودن حقیقت حیات و شناخت ،عامل واحد حیات و شناخت در طبیعت ،حیاتمندی و
شناختمندی عالم ،ارکانی است که هر دوی ایشان به آن باور دارند.
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 -2افلوطین و صدرالمتألهین هردو قائل به عینیت وجودی حیات و شناخت هستند؛ یعنی
حیات و شناخت به لحاظ وجودی مستقل نیستند و در واقع یک وجودند .به تعبیر بهتر
حیات و شناخت از حیث وجودشناختی یک صفتاند؛بدین معنی که از نظر وجودی حیات
همان شناخت و شناخت همان حیات است.
 -3افلوطین و صدرالمتألهین همچنین معتقد به عینیت وجودی میان موجود حیاتمند و
موجود شناختمند هستند؛ به عبارت بهتر هر دو بر این اعتقادند که حیاتمندی و
شناختمندی در موجود واحدی محقق میشود و میتوان از حیاتمندی موجودی به
شناختمندی آن پی برد و بالعکس.
 -4هم افلوطین و هم صدرالمتألهین قائل به دیدگاهی تحویلگرایانه در رابطة حیات و
شناخت و ارجاع حیات به شناخت هستند.
مشارکت نویسندگان

در پژوهش حاضر ،ساختاربندی و نگارش متن به عهدۀ ثمینه سادات مرشدی و نظارت بر
ساختار و محتوای مقاله را اساتید محترم دکتر مهدی منفرد و دکتر زهرا خزاعی به عهده
داشتهاند.
تقدیر و تشکر

در پایانِ مقاله که برگرفته از رساله دکتری اینجانب ثمینه سادات مرشدی است از ارشادات
اساتید محترم دکتر مهدی منفرد و دکتر زهرا خزاعی به خاطر ارائة نکات ارزنده
سپاسگزارم .همچنین از سردبیر گرانقدر و داوران گرامی جهت پذیرش مقاله کمال تشکر
را دارم.
تعارض منافع

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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ثمینه سادات مرشدی دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه قم
 در این دانشگاه پذیرفته شده هم اکنون1395  وی که در سال.است
در حال تکمیل رسالة خود با عنوان «بررسی تطبیقی رابطة حیات و
 همچنین از سال.شناخت در اندیشه افلوطین و صدرالمتألهین» است
 به مدت پنج ترم در تدریس دروس منطق با دانشگاه قم1396
 در دانشگاه عالمه طباطبایی تهران از رسالة1389  او در سال.همکاری داشته است
»کارشناسی ارشد خود با عنوان «منطق ناهمگن و صورت بندی استدالل های غیر قیاسی
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مهدی منفرد دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه قم است.
مقطع کارشناسی را در سال  1377در رشته فلسفه از دانشگاه تهران
(پردیس فارابی) و کارشناسی ارشد را در سال  1381همین رشته از
دانشگاه عالمه طباطبایی و دوره دکتری را در سال  1386در رشته
فلسفه از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران گذرانده است .ایشان بیش از
 50مقاله و کتاب در رشته های فلسفه ،فلسفه اسالمی ،فلسفه تطبیقی ،کالم جدید و کالم
اسالمی تألیف کرده است .کتاب «زمان در اندیشه سنت آگوستین و صدرالمتألهین» وی
در کتاب سال حوزه ( )1389برگزیده و موفق به اخذ عنوان «شایسته تقدیر» گردید.
زمینههای تخصصی ایشان :فلسفه ،فلسفه اسالمی،فلسفه تطبیقی ،کالم جدید و کالم
اسالمی است .گفتنی است که ایشان دروس سطح حوزه را در سال  1372به اتمام رسانید
و به مدت بیست سال از محضر درس خارج فقه و اصول اساتید گرانقدر حوزه ،آیات عظام
فاضل لنکرانی ،مکارم شیرازی ،جعفر سبحانی و احمد عابدی بهره مند گردید.
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زهرا خزاعی استاد تمام دانشگاه قم و دارای مدرک دکتری فلسفه
تطبیقی از دانشگاه تربیت مدرس قم است .ایشان دو کتاب و حدود
 70مقاله به رشته تحریر درآورده است .پژوهشهای ایشان عمدتاً در
حوزه فلسفه ذهن ،معرفت شناسی ،فلسفه اخالق ،فلسفه دین و
فلسفه اسالمی است و چندین بار به عنوان پژوهشگر برتر و استاد برتر
دانشگاه قم معرفی شده است .وی سردبیر مجله پژوهشهای فلسفی کالمی و عضو هیات
تحریریه چند مجله دیگر است.
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