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	  كاوشي در آراي صدرالمتألهين درباره
و روح  تعدد نفس

*عبدالعزيز دفتري

 چكيده
و روح از مسائلي است كه در حوزة فلسفه كمتر از آن بحث به ميان بحث تعدد نفس

تواند محقق را در انتخاب رأي ثواب هاي اين عدم توجه مي آمده است. پيگيري ريشه

النفس فلسفي گرديده كمك كند. عدم توجه به اين مسئله سبب مشكالتي در حوزة علم

و روايات  است. در اين نوشته به مشكل وجود نفس قبل از بدن كه مورد تأكيد آيات

و ضمن بررسي آراي آخوند مالصدرا در حد توا تر اجمالي است، پرداخته شده است

، نشان داده شود چرا بحث شده باره، تالش شده است منشأ آراي ايشان يافته در اين

و روح در آراي اين و متعاقب آن، مسئلة تعدد نفس (روح) قبل از بدن وجود نفس

 توجهي قرار گرفته است. حكيم مسلمان مورد كم

 مالصدرا، نفس، روح، تعدد. ژگان كليدي:وا

و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.*  استاديار

31/3/92تاريخ تأييد:17/2/92تاريخ دريافت:
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 مقدمه
و مباحث آن، مبناي بسياري از علوم ديگر از جمله اخالق، روان شناسي، علوم تربيتي، نفس

و ادراك دروني نفس اگرچه كاري است آسان،  و فلسفه است. يافت و روايات تفسير آيات

و ماهيت آن، كاري است بسيار دشوار؛ زير ا نفس از امور غيرمحسوس اما درك حقيقت

بشر بيرون است. شايد علت اين دشواري از دو جهت باشد:ةبوده، از دسترس فهم ساد

و ديگري اينكه به علت وجود حجاب ها، يكي اينكه از شدت وضوح، قابل ادراك نيست

انسان از ادراك كنه خود عاجز شده است يا اينكه تلفيقي از اين دو گزينه عامل عدم 

ب بهشناخت و شناخت حقيقت يا حقايق وجودي او در حوزهةعالوه دربار اشد. هاي انسان

شود، مختلف، افزون بر نفس، با لفظ ديگري كه معموالً مترادف با نفس قلمداد مي

ميةمواجهيم: كلم يك شود كه آيا اينها دو لفظ روح. در اينجا اين پرسش مطرح اند براي

و حقيقت واحد يا هركدام از اين دو لفظ، اشاره به حقيقتي خاص خود دارند. اين مسئله

مي پرسش از آن جهت بيشتر تقويت مي و روايات متوجه شويم شود كه با رجوع به آيات

���«شود به شما علم اندكي از آن داده شده است: در مورد يكي صراحتاً گفته مي ������

�� �  � !"#$ % & �  '�%()� *+ '�%()�,-.�/)� �  .0�+ (1�و نسبت به ديگري،85(اسرا:»23, (

كه ترغيبي عجيب به شناختش مي  � �%8«،»ان يعرف المرء نفسه5 �(7/%4�56�«شود

�9:9�; <��(7/�$8  /%56«و» �= >=�� ?=@)�ص1367(تميمي آمدي،»  ،232 .( 

ا برخورد علوم مختلف همانند روان و شناسي، علوم تربيتي، علوم تفسيري، فلسفه، خالق

و روح بسيار متفاوت است كه اكنونةدر يك كالم علوم مرتبط با نفس با دو واژ نفس

ميةجاي بحث از آن نيست؛ لذا مسئل و روح از مسائل داراي ابهام جلوه كند كه بايد نفس

و روح مطرحةفلسفه، مسئلةدر مورد آن تحقيقي جدي صورت پذيرد. در حوز تعدد نفس

معنا كه با توجه به اينكه انسان تعدد نفوس مطرح بوده است؛ به اينةئلنبوده است؛ اما مس

او به كارهاي متفاوت مي پردازد، آيا او داراي نفوس متعدد است كه اين كارهاي متفاوت از

هم صادر مي كارهايش را خودشةگردند يا اينكه انسان فقط داراي يك نفس است كه

م به بعد صدرالمتألهيندهد. به هر حال از زمانيتوسط قواي مختلفي كه دارد، انجام
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�«نفس، يعنيةوي را دربارةفيلسوفان مسلمان، نظريةتقريباً هم�A)� *B �C-:D� !6 ?=@)� «

ص8ج،1368(صدرالمتألهين، و اصول صدرالمتألهيناند. ) پذيرفته149، با اين اصل

توان به اصل حدوث جسمانيميآنهاةديگري كه در ارتباط با نفس مطرح كرد كه از جمل

نفس ارائهةترين نظريات را دربارو بقاي روحاني نفس اشاره كرد، توانست يكي از كامل

با طرح مالصدرانفس است.ةدر ارتباط با مسئلةاي كه دچار كمترين نقيص كند؛ نظريه

از توانست به بسياري*تاريخي هم دارد،ةحدوث جسماني نفس كه البته پيشينةمسئل

ةهاي مناسب دهد؛ از جمله اينكه مسئل النفس فلسفي پاسخ علمةمشكالت مطرح دربار

تناسخ را از اساس حل كرد. وقتي نفس با حدوث بدن حادث شده است، ديگر معنا ندارد

 گفته شود از بدن ديگري به اين بدن فعلي منتقل شده است. 

و يكي از مهم محاسنش با مشكالتي جدي روبهةاما اين نظريه با هم ترين آنها روست

كه حدوث نفس يا به تعبير متون ديني، حدوث روح قبل از حدوث بدن است؛ مسئله اي

و  ، به صدرالمتألهينادعاي نزديك به تواتربودنش در متون ديني دور از واقعيت نيست

دنبال عنوان يك فيلسوف مسلمان، نتوانسته است اين مسئله را ناديده بگيرد. اين تحقيق به

اين موضوع را پيگيري كند كه آيا حقيقتاً نظر مالصدراآن است ضمن بررسي تمام آثار 

وةمسئلةدربار صدرالمتألهيننهايي  و روح چيست؟ آيا وي در برخورد با آيات تعدد نفس

برةروايات از نظري مي الحدوث5,;�7��خويش، مبني كند؟ معروف بودن نفس، صرف نظر

ميو روايات مربوط به وجود ارواح قبل از بدن را اين است كه وي آيات كند گونه توجيه

و سبب وجوديِ نفس است، نه وجود خود نفس  كه مراد از وجود نفس قبل از بدن، علت

توان نظر كه ما از كلمات او اين مطلب را توضيح خواهيم داد. اما آيا اين موضوع را مي

وجود نفس قبل از بدن را پذيرفته باشد، آيا اين صدرالمتألهيننهايي وي تلقي كرد؟ اگر 

مي جسمانيةةمسئله در تضاد با مسئل و اگر هست، چه توجيهي توان الحدوثي نفس نيست

و تحليل در مورد  براي اين مطلب ارائه كرد. اينها مطالبي است كه در اين مقاله به تحقيق

 
همةنيز دربار ارسطو* و مي نفس معتقد است نفس همراه  شود. زمان با بدن ايجاد
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 آنها خواهيم پرداخت.

 نظريه صدرالمتألهين درباره نفس.1
ف و ديدگاه،نفسةدربارانفولسيدر ميان  ارسطوةمهمي وجود دارد؛ اما نظريهاي عمده

)Aristotleالنفس صدرايي اهميت خاصي دارد؛ لذا اش بر علم ) به لحاظ تأثيرگذاري

و بدن دو موجود ارسطوبه باور دهيم. كليات اين نظريه را مورد توجه قرار مي نفس

كلارتباط با يكديگر نيستند بي اند وآن دو جزء اند كه از دو جزء تشكيل شده، بلكه يك

و بدن. البته تركّبي هم در انسان حادث نمي عبارت از اند از نفس شود؛ چراكه ترّكب ما

و صورت است؛ يعني بدن  و بدن، ترّكب ماده و نفس،»ماده«نفس » صورت«ي نفس است

آن ارسطوبدن. به باور و از (نفس، تحقق بدن است ، 1388كاپلستون، جداشدني نيست

به ارسطو). به نظر 374-373ص،1ج و و يك حالت بالفعل هر چيز يك حالت بالقوه دارد

و به اعتبار فعليتش» ماده«اش اعتبار حالت بالقوه مي»صورت«است هركه بتواند«گويد:؛ لذا

و نقشي كه روي آن ايجاد مي ميبگويد موم قا شود، دو چيزند، و تواند ئل شود كه نفس

ص1389(ارسطو،» بدن دو چيزند ،79.(

دو جوهري قائل نيست؛ او نفسةرساند كه وي به آموزمي ارسطوبه هر حال ظاهر كالم

مي داند، بلكه آنها را عناصر جداييو بدن را دوجوهر نمي داند. گفته ناپذير جوهري واحد

اشده است اگر اين نظر را بپذيريم، الزمه ست كه دو چيز ديگر را هم بپذيريم؛ اول اش اين

و بدن هم مي اينكه پيدايش نفس و دوم اينكه بعد از مرگ نيز نفس باقي زمان صورت پذيرد

ج1377ملكيان،( به عدم خلود نفس قائل بوده است ارسطوماند؛ يعني نمي ص1، ،361-

362(.*

راثالحدو5,;�7��نفس، يعنيةدربار ارسطوةاگرچه نظري مالصدرا بودن نفس

بهةدوم نظريةحركت جوهري نفس، از الزمةپذيرفت، اما با افزودن مسئل ، ارسطومنتسب

بي رسطوااسناد فناي نفس بعد از مرگ به* و االّ با ارسطوتوجهي به مسئلة عقل در آثار ناشي از ست

مي ارسطوعنايت به مطالب  هر دربارة جزء عقالني نفس متوجه خواهيم شد كه او اين جزء را مفارق و داند

 خواند. جزء مفارقي را فناناپذير مي
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ةاصرار داشت كه اگر حركت به عنوان خصيص ارسطويعني عدم خلود نفس امتناع ورزيد.

دهد، نفس تعيين شود، نفس، بد تعريف شده است. او معتقد است نفس فعاالنه حركت مي

( كت نمياما خودش حر ج1388/ كاپلستون،3، آلفا 1389ارسطو، كند ص1، ). به هر 374،

مي مالصدراحال  و تشكيك در مراتب وجود، اثبات كند كه نفس بر اساس حركت جوهري

شود اگرچه در ابتداي آفرينش، جسماني است، اما با سير تكاملي خاص خود، غيرمادي مي

 به حيات خود ادامه دهد. تواند بعد از فناي بدن، همچنانو لذا مي

ازةنفس انسان، نخست در مرتب مالصدراةعقيدهب و سپس با خروج جمادي است

و در مرحلةمرحل ميةجمادي به حالت جنيني (نفس نباتي) قرار آن نباتي و پس از گيرد

ميةبه مرحل (نفس حيواني) وارد و در دور حيواني نفسةبلوغ حقيقي خود به مرحلةشود

ميانسان وي هم گردد.مي» نفس ناطقه«رسد و از پي آمدن نفوس را بر اساس ايشان تعاقب

و پيدايش بدن مادي انسان اين مي رشد  دهد: گونه توضيح

!�� 5,-�E@)� F�=@)� 5;$G �C0;$G .D%)� !6 �,H)� I�B J�G�  5, GK� ?=@)�

E� �,@H)�6 L5�G�7H)� 5/,EM)� 5;$G !MN- !9 L�)OB � �CE-�%  � */=)�# P�

F�=@)� <;$G !6 P$�Q <" � 8�; �  *=M)� R%S �T� � ... U�A)�# I��,D

 � %V=)�# P�,�V�) 5B$:  5AW�� %,X- ".Y LZ$�X)� [��E)� I��� !)� 5,���,\)�

"��%)�5)L�,C)^07)�$:Q���_` L��
.(

و عقلي خود، پس از اين مرحله نيز مي و تربيت روحي و تمرين به تواند با كوشش

آن-بلوغ انساني برسد مي كه نام و عقل بالفعل كمتر كسي توانكه-گذارد را نفس قدسي

.(همان) رسيدن به اين مرحله را دارد

مي مالصدرا مي كساني را سرزنش دانند كه از اول تا آخر كند كه نفس را جوهري ايستا

و بالطبع با كساني ما و حركت جوهري ندارد  افالطوننند زندگي در يك حالت است

)Plato و و بدن جدايي مطلق قائلDescartes( دكارت) اند نيز مخالف ) كه ميان نفس

) ج1388كاپلستون، است ص1، ر.ك: فروغي، 239، ص1388/ نيز با مالصدرا). 171،

مي اشراقيون كه مي و ملكوتي است كه به سوي ماده آيد گفتند نفس حقيقتي آسماني، نوري
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) ج1380هروردي،سنيز مخالف است ص1، او بر خالف آنها معتقد است نفس،*).216،

مي حقيقتي مادي است كه به سوي ملكوتي ( شدن ج1368صدرالمتألهين، رود ص7، ،126-

127.(** 

نفسةهايي است كه تاكنون دربار ترين ديدگاه يكي از متكامل مالصدراآخوندةنظري

وگو اي كه بيشترين پاسخ مطرح شده است؛ نظريه يي را در ارتباط با مسائل نفس دارد

را به و بدن را به نحوي تبيين كرده است كه كمترين اشكاالت خصوص ارتباط بين نفس

و النفس فلسفي صدرايي با چالش حال علم دارد؛ اما با اين هايي مواجه است كه شناخت

 تواند موجب پويايي هرچه بيشتر اين علم نفيس بشود. رفع آنها مي

 النفس صدرايي رين چالش، علمت مهم.2
و يكي از فيلسوفان بزرگ اسالمي است؛ او در عين حال، مفسري نكته صدرالمتألهين سنج

و روايات براي اين فيلسوف مسلمان، الهام حديث بخش شناسي تيزبين است. آيات

 بنابراين او در نقش فيلسوفي مسلمان، ***اند. اش بوده بناگذراي بسياري از اصول فلسفي

هاي اسالمي همخواني اش با موضوعي مواجه شود كه با آموزه اگر در جايي از مباني فلسفه

و  و مباني عقالني نداشته باشد، طبيعي است كه تالش كند هماهنگي الزم را بين متون ديني

النفس فلسفي صدرايي با متون ديني هماهنگ اش ايجاد كند. از جمله مسائلي كه علم فلسفي

النفس صدرايي، نفس انسان متولدشده وجود نفس قبل از بدن است. در علمةنيست، مسئل

و اصطالحاً از بدن مادي مي و پيش از به وجودآمدن بدن، نفس امكان وجود ندارد باشد

�7��نفس ;,b�:\)�منكر وجود نفس قبل از بدن شده، مالصدرااست. مطابق اين مبنا، 5

 
*»�;�) !�:0�7)� cG�:/0d�# !Se%E)� R�f7)� c��:0d� 5�:EC=dg� $�@)� �C�h <0,X,Q >  ij)& <�6 .cG

� <)�/6h %Ck  !9 � <0�$�@) <+�6 �  !)� c%k� L<�=� !6 c%A=) I:E)� >  <0+3� l��B � cG�;� l�:0d�

c��A) %V�/  � c$�YK m��� � c$���h 5A,AD.«

** »j,nV)� oj(M) I�# *#.«... 

قر براي نمونه مرحوم آخوند، اولين *** ميبار حركت جوهري را از �(EH�p«گيرد: آن كريم الهام Z%- �

q�\�)� %  r%7- !9 � U: �; �CE�).88(نمل:» -\
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و روايات دال بر وجود نفس ميتمام آيات بررسي اين موضوع*كند. قبل از بدن را توجيه

مي در علم دهد كه در ادامه به آنها النفس فلسفي صدرايي نكات قابل تأملي را به دست

 خواهيم پرداخت.

رسد كه بحث تعدد اما قبل از پرداختن به موضوع فوق، ذكر اين نكته الزم به نظر مي

و روح مي مشكل باشد؛ زيرا با پذيرش تعدد، تنافي بين اي در حل اين تواند كليدواژه نفس

و روايات دال بر وجود روح و مسئل-و نه نفس-آيات بودن جسمانيةالحدوثةقبل از بدن

مي نفس، كه آن و روايات است، بر طرف شود. به عبارت هم مورد تأييد بسياري از آيات

و آنچه با  بدن به وجود آمده است، ديگر، آنچه قبل از بدن وجود داشته است، روح است

ت كه جسمانيةالحدوث است. در ادامه تالش شده است اين موضوع در آثار نفس اس

مي مالصدرا و كاوِش قرار گيرد كه آيا به مورد بررسي كه مالصدراتوان اين نسبت را داد

و يا اينكه آيا با توجه به مفاد مطالب  و روح بوده است ايشان معتقد به تعدد نفس

مي مطرح  توان به او نسبت داد كه علي القاعده بايد اين تعدد را بپذيرد؟ شده توسط وي

 وجود نفس قبل از بدن.1-2
وجود نفس قبل از بدن امري كامالًةضمن اذعان به اينكه در متون ديني، مسئل مالصدرا

و سازگار النفس فلسفي كوشد اين متون را با اصول علم پذيرفته شده است، مي  اش هماهنگ

 هايي از كلمات وي به شرح زير است: كند. نمونه

s)t F:A7)� �C,#& �W�  F:A)� .)�� �  5, GK� ?=@)� u�E9 5��vD I& .����

 w0)� 5,���,\)� ?=@)� �W�  � :C7)�x w0)� 5,��7�H)� 5/,EM)� �W�  .)�/)� �O9

,E�h� P�e� %  � m�7�)� �  5)f@7)� j\X)� w6 P%nx �7  �C & 5)f@7# w9� m�

m�%Ev)� m�7v\)� � m�,)�h� P�$�yt L�,C)^07)�$:Q)���	R L	L`���.(

مي باز در همين مالصدرا  كند: باره چنين بيان

�u�E9 s)t 5=�%y e� $ � 5=,M) P�$�yt �, :+h� m�7v\)� p��+& w6

 
مي-معنوي يا اجمالي-باره از لحاظ سند در حد تواتر روايات در اين* از بوده، اعالم دارند كه روح قبل

 بدن موجود بوده است. آيات نيز به اين مطلب تصريح دارند.
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I� 3d 5X+ �C@  z)T s)t U:y%  P���vD � �9G�/Q � .)�/)� z)T �  ?=@)�

 � p��#& ��C@  � <@ G � <�,�x q�0x w6 U$�xO7)� 5+�M7)� 5 �7\)� 5X+ �C@ 

?=@)� u�E9 5�� �� p�{�)� w6 U:,X+ ?,|%)� },~�) � I�kA� �# wD 5��vDL

�C)�&:

>@7- � ef/- P�T m�+$� >6$h� *\7)� �  z,)t lME9 

�~)� .)�/)� w6 �G�;� � I:E)� *E+ 5��@,x ?=@�) I& :,=� z)T *x wC)g� } 

 �x��x � �C0A,AD ?7~) ����W � <@  lME9 �  s)t ���;$ � �G�� �C) I& �

U$:v  5d�v@  5=�v@  �" � � 57,A0�  5+%~  �" � �C#%�  �  �9��+I�79) ... L

R	` L������	.(

و همچنين از اقوال بنابراين مرحوم آخوند خود اذعان مي و روايات كند، از نظر آيات

و اثبات فلسفيةگان، مسئلبسياري از بزر تقدم نفس بر بدن قطعي است؛ لكن بعد از قبول

مي5;�7��,اينكه نفس  از الحدوث است، و روايات مربوط به وجود نفس قبل كوشد آيات

و تقدم آن بر بدن را تقدم سبب وجوديِ نفس بر بدن  بدن را تأويل نموده، مقصود از نفس

بهمعرفي كند. عبارت وي در شرح حكمةاش مي راق اين موضوع را  كند: صراحت بيان

?=@)� "It <7C6 �7x I�/ �H)� �,# I�9%E)� � %k@)� j~v)�� I�:;�)� �P�T �

P� �A  P�;$G �<-��=0  > 5M,�# �C��x P�O)� "��C)� �5UG�;�  �C(�& �*E+ 

I:E)� ��\# p�7x I�x � �C0",EEd �E��) 5C;� �C/  "%X- w6 �C6 I:E)� l��x 

56�+�  w�� `�S G�:/0d� u�%y �J��/  � .5Q�XN  "I& ?=@)� 5YG�D �

5,+�# P�7)� :/# 2�:#& ?,) �z)T wAE� �CEEd "Ih 1t �%9:)� :#&»*XD �T�6 z)

.�� w@,A� *E+ �CEEd G�;�# I:E)� l7�� �w@/  5",EE�)� <",EE�7)�� «*XD 

�z7� UG�;�  �C��v# *E+ I:E)� J��/  �CEEd G�;� �*9& :@� (1t %k@)� "I&

p�7x 5,EE�)� J�9�  ��MA %,4 <#.9:@� )�M+ LZe�%,y ��:)�]w#�-[L

`���(.

 گويد: وي در جاي ديگر مي

�E�)� � �CEEd � �C0�� p�7B ��\# I�:#h� *E+ UG�;�  5,����g� F�=@)� "It

 �V)� J�- P�O)� * �B �CEEd "Ih �CEEd >  UG�;�  ?=@)�6 L�C/  �E�7)� Jf�� *
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<EEd <@� �=@�1 �)OB �9 �  � UG�6g�ج1368(صدرالمتألهين،  ص8، ،346.(

و اينكه نفس شيئيتي خارجي قبل از بدن مرحوم آخوند در اين بيان، وجود نفس را

و در نتيجه داشته باشد، انكار مي �7��كند;,)�5b�ت \: و رواياتثبودن نفس و آيات بيت

 كنند.و كلمات عرفا نيز توجيهي درست پيدا مي

و ارائ مالصدرا رواقيان كمك» لوگوي اسپرماتيكوي«اين تفسير از مفهومةدر پذيرش

و اصل فعالي رواقيان اعتقاد داشتهةو تقريباً بقي زنون رواقيگيرد. مي اند كه خدا، لوگوس

ص هماست كه در خود اشياي موجود را دارد. اين صور، همان لوگويةور فعال

) (مفاهيم بذرگونه يا مبادي مولّد) )اند. اين صور Rationes Seminalesاسپرماتيكوي

اند كه توسط آنها فعاليتي كه از آن اشياي فردي، كه به عنوان»بذرهايي«فعال به اصطالح

مي عالم به وجود مي و گسترش ي آيند، بسط راا بهتر بگوييم آنها بذرهايييابند اند كه خود

) نيز از اين نظريه تأثير Plotinus( افلوطينديدگاه*كنند. در صور اشياي فردي آشكار مي

 پذيرفته است: 

در بازتاب افلوطين مثُل را و آنها را لوگوي» نفس عالم«هاي قرار داد

كه آنها مش و گفت (مفاهيم بذرگونه) ناميد كه مول در لوگوساسپرماتيكوي اند

(كاپلستون،ةاقتباس آشكاري از نظري ج1388رواقي است ص1، ،539.(

مي مالصدرا مبدأ كند. براي نمونه در كتاب در موارد بسياري به اين مفاهيم بذري اشاره

ميو معاد  دارند: چنين بيان

C) 5E-$1 56%Q U�+ �C-:;� w�A/)� .)�/)� G�;� ��\# �C,)t P%k� �Tt �:@� �

$O# $OE)� I�6 $�7Yh� s)t $OE)� 5E�� G�;�)� s)t �C0E�� � .)�/)� z)T I�vd

U�A)�# U%7Y � *.)267ص،1380(صدرالمتألهين، #�(=/*

و نزد مفهوم لوگوي اسپرمات* مي آگوستينيكوي در فلسفة نوافالطوني شوند تحت نام مفاهيم بذري ديده

ر.ك: كاپلستون،  ج1388(براي مطالعه بيشتر، ص1، ،446.(

1«در جاي ديگر وي با همين مضمون مي فرمايد:* 56%�Q U��+ �C-:�;� w�A/)� .)�/)� w6 �C,)t P%k� �Tt

 �C0E�� P�v�7)� .)�� I�vd :@� �C) U$�Q U%�7Y *�/=)�# $O# $OE)� I�6 U%7n)� s)t $OE)� 5E�� .)�/)� z)T s)t
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اي كمك گرفته است، متعاقب اين به هر حال جدا از اينكه وي در اين بيان از چه ايده

از بيانات مي حيث عقلي امتناع دارد. او سه دليل كوشد اثبات كند وجود نفس، قبل از بدن

مي» قدم نفس«از طرفداران  و نقد و بيش از ده دليل نيز بر اثبات را نقل حدوث نفس«كنند

مي» زمان با حدوث بدن هم 1كند. آورده، انتقادهاي ديگران بر آنها را دفع

قبل از بدن به صورت مبنايي نبايد اعتقادي به وجود نفس مالصدرابنابراين، در ظاهر،

و اسراراآليات عباراتي ديده مالصدراداشته باشد؛ اما با بررسي آثار ديگر  همانند عرشيه

مي مي و در مواردي با تعبير روح، قبل از بدن اذعان شود كه نشان دهند وي به وجود نفس

باره متفاوت است؛ در مواردي كالم ايشان ذووجهين است؛ در اين مالصدراكند. عبارات مي

و هم به وجود خود نفس قبل از بدن يعني هم مي توان آن را به وجود سبب وجودي نفس

حمل كرد، لكن در مواردي حمل كالم وي صرفاً ظهور در وجود خود نفس قبل از بدن 

 هايي از عبارات وي به شرح زير است: دارد. نمونه

@0)� J�f) %,4 �  I:E)� !�� 5A#�d 5��@,B 5, GK� ?=@�) :U:��+ � }d�

?=@)� J:+ q�H,0d�1�I�W36� �� %C0y� �7B�� :D�� ��� G�%6� G":/- 1�

 � �C-:D� :/# 57�A0  ?=@)� U$�%,Q 1 � G�:/0d� � U�G�  %,4 �� �9e�,0 �

I�:#1� *E+ �C�,M/-1 ،صدرالمتألهين) ص1341.... ،136.(

و مي ب اين عبارت، ذووجهين است و هم ه سبب وجودي نفس تواند به وجود خود نفس

 به شرح زير است: اسراراآلياتةقبل از بدن تفسير شود. عبارت ديگري از وي، در رسال

.���� 5=d3=)� $�C7; "I& .)� ��7�/� 5A,AD '�%)� 5",9�  �?=@)� 2�$:+ 1t

.v\)� �" & � 2�%,�� *E+ �C��v# I:E)� .9%nx^6 z)T ��%v�& � � �p�+ .C@  <#

.�6 .A� <,�� .) � 2���9%# w�� $:A� >6G ��v~)� UG$��)� w�� z)�T .) �<@v7� 

�,(A~)� :D& $�,0S�).147ص،1360 صدرالمتألهين،( ... 

اي است كه گويي در صدد نفي حكمايي به گونه مالصدرادر اين عبارت، لحن كالم

ميكن است كه وجود نفس قبل از بدن را انكار مي كند ند. همچنين در اين عبارت اشاره

 
U�A)�# «،ص1360(صدرالمتألهين ر.ك: 204، ).296-295ص،1380و
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نه اند، نه دليل بر ادعايشان اقامه كرده كساني هم كه به وجود نفس قبل از بدن قائل و اند

و ماهيت نفس را نشناخته توان دفع شبهات را داشته كه اند؛ زيرا حقيقت اند. البته از قرائني

م در» روح«ةكند، استفاده از كلميظهور كالم را در وجود خود روح قبل از بدن تقويت

اين عبارت است. به هر حال اين عبارت نيز اگرچه از لحاظ ظهور كالم ذووجهين است،

(روح) قبل از بدن مقداري قوي مالصدرااما ظهورش در اعتقاد  تر از عبارت به وجود نفس

 به شرح زير است: عرشيهدر صدرالمتألهيناول است. عبارت ديگر 

�� .���6 � ... F:A)� c%,kD !9 !0)� �� 5(@; �  .)�/)� �O9 !)� �@�; �(�� L!E,ED

 � m�f; %,�# *7/)� $�G .)�/)� �O9 !)� �C@  � I�:#1� 5(@; � I��,\)� $�G !)� �C@ 

*7� %,4 �  m�fH)� $�G !)� .)�/)� �O9 �  �9O� ،صدرالمتألهين) ...1341،

).184ص

و بهشت گويدمي مالصدرادر اين عبارت، ما از بهشت خدا به اين دنيايي كه دار حيوان

ميةايم. ذكر كلم ابدان است، وارد شده رساند كه مراد وي همان مكان ملكوتي بهشت خدا

و روايات به آن اشاره شده است؛ لذا حمل آن  و معيني است كه در بعضي از آيات خاص

*تواند درست باشد. بر سبب وجودي نفس ديگر نمي

ةتوجه به اينكه كتاب عرشيه از كتبي است كه در اواخر عمر پر بركت وي به رشت حال با

و با عنايت به مطالب مطرح به تحرير در آمده است و موارد ديگري كه شده در اين كتاب

مي بعضي از آنها در ادامه اشاره مي شود كه آيا وي با اعتقاد به تقدم كنيم، اين پرسش مطرح

حال اما با اين«بودن نفس صرف نظر كرده است؟ الحدوث5,;�7��اد به نفس بر بدن از اعتق

به قبول وجود نفس قبل از بدن هم نفس، جمع بين بودن الحدوث5,;�7��زمان با اعتقاد

مي». نقيضين است ماند كه وي قائل به دو نفس براي انسان بنابراين تنها اين احتمال باقي

و شده است. يك نفس كه قبل از ايجاد  و نفس دومي كه همراه بدن وجود داشته است

 
�(@Ck6 cO9 p�A% �«مورد ديگري از كالم ايشان به شرح زير است:* UG�Cy :/# I�9%E)� p�A/)� �"I& 

'��$3) 5��@,x 5A#�d w�� .)�� J��;1�) ). هفتم، قاعدة اول، اشراق دوم، مشرق 1341،صدرالمتألهين»

و نه نفس در اين تعبير قابل توجه است.  ذكر كلمة روح
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به صدرالمتألهينزمان با آفرينش بدن به وجود آمده است؛ اما آيا هم با توجه به اعتقاد

مي جسمانيةالحدوث  تواند حقيقتاً به نفس ديگري قائل شود؟ بودن نفس

و روح نزد آخوند مالصدرا.3  ارزيابي فلسفي نظريه تعدد نفس
مي صدرالمتألهينفلسفي يابي افكار ريشه تواند پذيرش اعتقادو يافتن شواهدي معتبر

آن مالصدرا ايشان اگرچه در اعتقاد هم در عرض هم را امري قابل پذيرش كند. به دو نفس،

به حدوث جسماني نفس، همانند بسياري از اصول فلسفي خودش، از آيات قرآن الهام 

ست؛ لذا به دليل اهميت ارسطولب وي متأثر از اما در بيان فلسفي مسئله، مطا*گرفته است،

در خصوص نفس كرده، آن را با مطالب ارسطواي به مطالب اين موضوع، اشاره

به صدرالمتألهين و نتايج مي دست مقايسه  كنيم. آمده را ارزيابي

و روح.1-3 و تعدد نفس  ارسطو
 ارسطوةي از فلسفديگرةنفس بيان گرديد؛ اما جنبةدربار ارسطوةبه صورت اجمال نظري

و آن از هم توجه عميق او به جنبه وجود دارد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است اي

) ر.ك: دفتري، وجود انسان است به نام عقل ش1392براي اطالع بيشتر، ). به باور12،

عقل فعال . او اين بخش را به دو قسم، يعني انسان داراي بخش عقالني است ارسطو

)Active Intellectمي و عقل منفعل تقسيم () عقل ارسطو). Passive Intellectكند

 شود؛ميكند كه در دوران جنيني به بدن انسان وارد فعال را چيزي سواي از نفس تلقي مي

شمارد كه تحت الهامات عقل فعال، عقل منفعل، آن را يكي از اجزاي نفس برمية اما دربار

مي فرق اين دو عقل سطوارآورد. معلوماتي را به دست مي داند كه عقل منفعل، را در اين

شود؛ اما عقل فعال عقلي است كه معلومات را عقلي است كه صاحب معلومات كليه مي

و فساد بدن نيز باقي خواهد بود. ايجاد مي و البته بعد از مرگ ةهماو معتقد است*كند

اند ذكر كرده مهر تابانبسياري از آيات دال بر حدوث جسماني نفس را در كتاب طباطباييمرحوم عالمه*

صبي[(ر.ك: طباطبايي،  ).73-71تا]،
و عقل منفعل را در دو فصل مجزا، يعني فصل ارسطو* از دفتر سوم كتاب5و فصل4موضوع عقل فعال

و خصوصيات هركدام را به صورت مبسوط بيان كرده است. درباره نفس،  مطرح
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(نوس و فناپذيرند.) از بدن جدانشدNous= قواي نفس به استثناي عقل در ني كتاب او

مي درباره نفس مي آنجا كه دربارة عقل فعال بحث از«: دارد كند، چنين بيان عقل بالفعل

ميمي **خارج به بدن جنين ، كون 1389ارسطو،(»شود آيد يا به عبارت ديگر، از در وارد

).27ب 736و فساد

كه«ويد:گمي،تصريح كردهعقل فعال به موضوع در جاي ديگر او و همين عقل است

و عاري از اختالط است و غيرمنفعل زيراكه همواره فاعل؛چون بالذات فعل است، مفارق

ا و مبدأ اشرف و ازلي است...زاشرف از منفعل و تنها اوست كه فناناپذير »ماده است...

فع17، الف 5،430-، دفتر سوم 1389ارسطو،( ال به بعد/ در مورد فناناپذيري عقل

به: ارسطو، مي صa1070، كتاب المبدا، 1384توان / همچنين يادداشت روديه 390،

)Rodier ( اخالق نيكوماخوس) درX117-118(.(

مي«عبارت ديگري از او چنين است: [مرگ] نتيجه اين شود كه فقط عقل است كه از در

و تنها از بهر خدايان خواهد بود و فساد، بتا، 1389ارسطو،(»به در خواهد رفت ،3كون

).به بعد27ب 738

و صورت بدن ارسطوگونه كه گذشت، همان نفس را امري مادي برآمده از بدن مادي

اين واردشده به بدن معتقد است اين عقل، مفارق از ماده،ةتلقي كرده بود؛ اما دربار

و عاري از مخالطت با ماده است. به فعل را در زمان ورود اين عقل بال عالوه او، غيرمنفعل

كهو اين، بدان داند جنيني مي طي معناست بعد از آنكه خلقت انسان شروع شده، مراحلي را

و به مرحل ميعقل جنيني رسيده است، اينةكرده است به به بدن وارد شود؛ در حالي كه

هم ارسطواعتقاد  مي نفس و تفكيك زماني بين زمان با شروع خلقت بدن با او خلق شود

ميآنه و بدون شك، در حوزا وجود ندارد؛ زيرا او نفس را صورت بدن محسوسات،ةداند

 تواند بدون ماده وجود داشته باشد. صورت نمي

مي ارسطودر كالم مطالب باال از چيزي غير از نفس است.عقل فعال دارند اذعان استفاده

 
را اين موضوع با متون ديني ما مسلمان ** ها نيز هماهنگي دارد؛ زيرا متون اسالمي ورود روح به بدنِ جنين

مي در  داند. چهارماهگي
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اخ الفاظي همچون بالذات فعل و عاري از و غيرمنفعل تالط، از خارج به بدن بودن، مفارق

و الفاظي مشابه و ابدي مي،واردشدن، موجودي ازلي  ارسطوكنند كه مراد اين مطلب را القا

و بدن است،عقل فعال از و مستقل از نفس *.چيزي جدا

و مسئله عقل فعال ارسطويي.2-3  مالصدرا
و عقل فعال در آثارةمسئل نيازمند تحقيقي اي دارد كه خود، جايگاه ويژه مالصدراعقل

و نشان دهيم وي عقل فعال را با بيان مستقل است. فقط براي اينكه اشاره اي به مسئله كنيم

مي ارسطويي پذيرفته است، به نمونه وي در اشراق سوم از كنيم. هايي از كالم او استناد

في« دارد: مشهد سوم الشواهد الربوبيه چنين بيان مي الفعال في حصول العقل اإلشراق الثالث:

«أنفسنا واًإن للعقل الفعال وجود: صدرالمتألهين،(»...نفسناالفي أنفسنااًوجود في نفسه

ص1360 ،245.(

مي اسفاردر مالصدرا  حصول x,=,5في«دارد: نيز به اين موضوع پرداخته، چنين بيان

،همو(»...أنفسنافي وجوداو نفسهفي وجودا الفعال للعقلأن اعلم أنفسنا:في الفعال العقل

ص9ج،1368 ،140-141 .( 

كوشد نشان دهد اين عقل فعال، وي ضمن اذعان به وجود عقل فعال در وجود انسان مي

و جوهري مباين با نفس دارد. وي در كتاب  و معادوجودي مستقل مطلبي به شرح مبدأ

 اند: زير آورده

I& P�G�;�7)� 5�%9�H)� $�E0��# %,Y^0)� �%Y^0)� .�A@� 5Y3Y J��+& :p�"/6 %,4 

*/=@  �%"E/� <@� �D3MQ� p�A/)�# UG%H7)� �*/=@  *��6%,4 ��9.�H)� 

�7# �9.�; �&�TG�/#& 5Y3Y �A6 �*/=@  *��6 */=@� � p�A/)� 5)�"/=)� �

*/=� w6J��;h� 5�/=@7)� �s7�� F�=@)� �� .$�X)� cO9 J��+h� w�A� 

*A/)� �C��v �# .�� & P�EYt �9G�;� R�0\,6 s)t ./� .I�9%E)� J��;h� 5 ��/  

و بعد از آن نيز موجود خواهد بود. در نگاه ارسطويي* در نگاه ديني، روح قبل از بدن موجود بوده است

و بعد از بدن نيز موجود خواهد بود؛ بنابراين نگاه  و دين به انسان ارسطوعقل فعال قبل از بدن موجود بوده

 شوند. بسيار به هم شبيه مي
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G�;�)� 5����# ?\)� �?,) <�=@# �d��\  *#c%9�k# �<-�=Q � I��)� �

*v~)� �f",\0)� �� .�9%,4 � & F�=@)� �$�X)� p:,6 �C,�� P�x%D J��;h� �

��=\�� � �CA|�AD � & p�A/)� p:,6 �C,�� P�v�%\- F�=@)� ��y& �C+�

 L�,C)^07)�$:Q)��	_` L���.(

�6���«گويد: در جاي ديگر مي I&�O9 *A/)� p�"/=)� %9�; <�h J�A  %9��H�) 5,�/=)�«

).246ص،1360 مو،ه(

مي مالصدرادر بيانات فوق، كند. وي هركدام از جسم، نفس از موجودات جوهريه بحث

و مستقل نام برده، اثبات وجود آنها را به لحاظ نحوةو عقل را به عنوان موجودي جوهري

و تأثرشان با يكديگر مورد ارزيابي قرار مي به تأثير دهد. وي تشخيص وجود اجسام را

مي وسيلة حس ظاهري ارزيابي مي و در ادامه بيان دارد كه اگر جسم داراي حركت كند

و شوقي دارد، اين و اگر نفس حركت به است، به دليل وجود نفسي است در اين جسم نيز

و شوق مي سه دليل وجود عقلي است كه سبب اين حركت و مسلّم است كه اين شود

با جوهر نمي و تأثر از اساس توانند در طول هم قرار داشته باشند؛ زيرا بيان نحوة تأثير

بودن منافات دارد. به عبارت ديگر، اگر قائل شويم كه وي براي عقل در انسان مسئلة طولي

در نظر دارد، اين مرتبة طولي نفس در واقع خود نفس است كه به اين مرتبه اي طولي مرتبه

و ديگر صحبت از اينكه اين مرتبه بر نفس تأثير مي  گذارد، نادرست است. رسيده است

به مالصدراهم ارسطوست؛ هم ارسطونكتة مهم، شباهت نظرية مرحوم آخوند با قائل

و اين عقل واردشده به بد و عقل فعال نيزنتمايز بين نفس اند. در بحث كاركرد نفس

معتقد بود انسان داراي دوگونه عقل است: ارسطوهماهنگ است؛ ارسطونظرية صدرايي با 

مي ارسطويك عقل منفعل كه  او آن را جزئي از نفس مطرح و عقل فعال كه به اعتقاد كند

(ارسطو، از بيرون وارد بدن انسان مي و فساد 1389شود و كارش ايجاد27ب 736، كون (

در كاپلستون باشد كه جزئي از نفس است. معلومات در انسان، از طريق عقل منفعل مي

اين عقل كه به بدن ارسطوبه اعتقاد«دهد: توضيح عملكرد اين عقل فعال چنين توضيح مي

( لوحيك-به يك اصل بالقوه نيازمند است،وارد شده است كه-)Tabula Rasaنانوشته

آنبتو و بدين،اند بر و صور را منطبع سازد (نوس پويتيكوس) سان ما تمايز بين عقل فعال
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(نوس پاثتيكوس) را به دست مي (آوريم عقل منفعل ج1388كاپلستون،» ص1، ،375(.

مي نيز كار عقل فعال را همين صدرالمتألهين كه گونه داند؛ عقل فعال كارش اين است

مي اين اصل بالقوه را كه او عقل  داند، به بالفعل تبديل كند: بالقوه

I& ?=� I���g� w6p�& c�EQ U�A)�# w6p�7v)� w�A/)� �G�;�)� w+$�=7)� �It

l��x */=)�# w6�C��x U$�Q 5,)�7x .�H�) w/,EM)� � 5C; �/# *,��6h� .Y

%,X� �% & �,�A� */=)�# w6%��X- �|�A\)� �UG�6t J��/)� ����:- *|��7)� �

-�,-% P�d�,�)� 5,d� �@)� ��7�x R%S � :DU�A)� s)t :D*/=)� % ^E6 � 

R%N� <,)t ��O9 ���& �)I�x %,4 $�M=  s�� p�7v)� w�A/)� R�0D1 s)t %S� 

z)Ox �1*���0� % h� s)t 15��C� *#wC0@� s)t �,6 ���� �$�� wC)t 

*X0� �C# �9* �x */=)�# p�"/6 w6LF�=@)� F:A  ��q�y �A@)� �U�A)� 

�C;%N,6 � :DU�A)� s)t :D...*/=)� L�,C)^07)�$:Q)���_L`�������.(

مي مالصدرا دهد كه نفس انسان در كودكي از حيث كماالت عقلي بالقوه است؛ توضيح

و اين نيز به كمك امر ديگري است كه بايد كمال اما سپس اين قوه به فعليت مي رسد

ميعقلي، جزء ذاتش با به شد؛ كمالي كه از نقص منزّه شود تا بتواند نفس را از حد قوه

مي فعليت برساند. در جاي ديگري وي به از صراحت بيان دارد كه عقل فعال حقايق را

 كند: جانب خداي متعال به عقل منفعل الهام مي

�w��n)� s7�� �d:D �� �C)t ��O9 .�A@� s)t � >�M� </  s�� �E�)� :,=7)� 

<) ��9U:9�~  z�7)� .C�7)� �|�A\�) � *E+ ����9*A/)� p�"/=)� .C�7)� 

J��/�) w6*A/)� */=@7)� �s)t � >�M� <,�� )،349ص همان .( 

و حقايق را به نفس مالصدرابنابراين به باور از طريق-نيز اين عقل فعال است كه علوم

مي-عقل منفعل  كند. الهام

با عقل فعال ارسطويي كامالً هماهنگ است؛ مالصدراعقل فعال نزد تا اينجا مسئلة

و روح به عالوه نتايج قابل استحصال در بحث عقل فعال ارسطويي كه مسئلة تعدد نفس

( مالصدرايكي از آن نتايج است، در  ر.ك: نيز قابل پذيرش خواهند بود براي اطالع بيشتر،

ش1392دفتري،  مي). اما آيا به لحاظ عقل12، بهي اين نسبت را داد مالصدراو ارسطوتوان
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و روح-كه آنها قائل به دو نفس  شده باشند.-يا نفس

و صورت.3-3 و نظريه ماده و بدن افلوطين  بودن نفس
است. او در رد افلوطينپذيرند، دربارة نفس را نمي ارسطواز جمله فيلسوفاني كه نظرية

و صورت در نظرية ماده و بدن به رسطوابودن نفس دو دليل اقامه كرده است. دليل دوم

) ج1366،ر.ك: افلوطينلزوم تناسخ براي نفوس تأكيد دارد ص1، )؛ اما دليل اول او 630،

مي در اين افلوطينكند. به عدم امكان انديشيدن تأكيد مي  كند: باره چنين استدالل

مي چنان-اگر نفس م-گويندكه مكن صورت بدن باشد، شايد ادراك حسي

به پذير نخواهد بود؛ از اين باشد، ولي انديشيدن امكان رو هواداران اين نظريه

مي و آن را عقل مي وجود نفسي ديگر نيز قائل و مرگ شوند ناپذيرش نامند

(مي ص خوانند ).629همان،

نيستيم. وي اين مطلب را مطابق نظرية افلوطيندر اينجا در صدد اثبات يا رد مطلب

ميانگا وحدت كند؛ اما مسلّم اين است كه اشكال وي عام بوده، شامل همة رانة مطرح

مي كساني مي و بدن را مادة آن به شود كه نفس را صورت وارد ارسطودانند؛ لذا اشكال هم

كه وي نيز نفس را جسمانيةالحدوث دانسته، آن را صورت براي بدن مالصدرااست هم به 

*داند. مادي مي

مي مالصدراو ارسطوانگاري مسئلة وحدتينافلوطاين اشكال برد؛ را نيز زير سؤال

، با پذيرش اينكه نفس، صورت بدن است، انسان بايد داراي نفس افلوطينزيرا به اعتقاد 

دومي در كنار اين نفس باشد تا امكان انديشيدن را براي وي فراهم كند. اما نكتة مهم در

هم اينجا قائل كه شدن به دو نفس در عرض و افلوطيناست نيز ارسطوبه آن تصريح كرده

ايم، گفته گفت ما از بهشت خدا به اين دنيا آمده مالصدراآن را پذيرفته است. لذا آنجا كه 

دو از مسئله تناقض مالصدراشد كه راه فرار  گويي، اين است كه گفته شود وي قائل به

و قائل فو نفس شده است  الذكر امري ممكن است.قشدن به دو نفس، مطابق مباني

مي بارها مالصدرا* و بدن، ماد بيان (ر.ك: صدرالمتألهينةكند كه نفس، صورت بدن ، براي آن صورت است

ج1368 صص5، ج 289و 286، ص8و ص1380و 330، ،422.(
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 اشكال نظريه صدرايي.4-3
كه اشكال از اينجا آغاز مي با وجود اينكه عقل فعال-ارسطوبر خالف-صدرالمتألهينشود

(عقل را مستقل از نفس قلمداد مي و فاعل جزء عقالني نفس و آن را فاعل نفس كند

م منفعل) مي حال در بيان حركت كند، با اينيداند كه معلومات را به اين جزء عقالني الهام

و جوهريت عقل فعال را كه وي خود وجود في انفسنا النفسنايش-جوهري نفس، استقالل

مي از اساس انكار نموده، آن را مرتبه-را پذيرفته بود كند كه نفس اي از مراتب نفس قلمداد

دو رتبه متأخر از عقل اما آيا فاعلي كه*اش به اين مرتبه مي تواند برسد. با حركت جوهري

به منفعل است، مي و آن را و ايجاد كند تواند در آن تأثير نموده، معلومات را در او الهام

عقل بالفعل تبديل نموده، در نهايت به مرتبة عقل فعال برساند؟ چنين فاعلي چگونه 

مر تواند خود به عنوان مرتبه مي حوم اي قلمداد شود كه نفس هنوز به آن نرسيده است؟

 گويد: آخوند در پاسخ از اين اشكال برآمده، چنين مي

�76 *v~0d� <,�� I&2��,y 2�:D�� j,x I�v� 23��6 2� :A0  s�� G�;� w~)� m

�5��4 U%S^0  <@� 5E-%0  <,�� 2�E-%- 2�,-�T :/# �-�%  <-1�7v0d� �<-�,+%- w6

G�;�)� <,�/6 I&>;%� �%k@� s)t � c�@AAD �z��� M)���% �O)� c�@v�d 

�,D c�@6%� U�A# I�9%E)� �$�� j~v)� �I�,/)� I&&:E7)� s��h� <)5,)�h� �

5�%SK� *;h 5/d cG�;� ��E@7)� ... s�/6 �O9 p��@7)� p�D P�G�;� $���h� 

5, �,A)� �$�Q 5+$�=7)� 5,C)g� I�6 P�G�;� p�A/)� 5)�"/=)� p3� cG�;�) �

�C-�:D� *n  <-:D�) �6�C0/ ��C0,/7; RT�7�& <0/�) �<0,/7; �7��6 w9

�|�d� $�:Q m�,yh� ���\)� s)�/- �*|�d� ��;$ P�G�;�7)� <,)t �C�6 

5,)�h� <0,)�^# �5�%SK� <0�%S�# �7x �C�& UG�;�  cG�;�# 1cG�H��# 5,+�# <|�AE# 
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���	LR
L`������_.(

مي به اشكال فوق صدرالمتألهيناين، پاسخي است كه يك الذكر دهد؛ اما اينكه چگونه

 
و كيفيت*  يافتن شكي وجود ندارد كه نفس، توانايي طي مراتب كمال را دارد؛ آنچه جاي شك است، نحوه

 اين امكان صعود است.
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و وجود مفارقِ قدسي مي و به ماده تبديل شود (قوس نزول) تواند از مقام خود تنزل كند

و مراتب جسماني را بپيمايد، اشكالي ديگر است كه به اين نظ و علقه ريه وارد مي نطفه

 كوشيده است پاسخ اين اشكال را نيز بدهد: مالصدراشود. 

5�7H)�# ?=@)� 5, GK� pf@- � s��& �9G%H- s)t J�A  5/,EM)� �J�A  F�\)� �
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�,� ��/)� ? 3)� �:@� .~)� ���O)� �,� J�~)� ��|�O)� �cO9 s�G& 

F��\)� ��Tt >=-$� s)t J�A  p�,N)� l��x U�+ U$�X  ��C) I&>=-%� ��cO9 
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هي مالصدرارسد تا اينجا به نظر مي و چ همه چيز را با مباني خود سازگار كرده است

و بايد ديد چرا مرحوم آخوند اين اشكالي نيز وجود ندارد؛ اما اين، تمام مطلب نيست

و سازگار مباني را پذيرفته است؟ مباني اي كه گاه با متون ديني مورد اعتقاد وي هماهنگ

و  هر مالصدرانيست و سازگار كند. به سعي تمام كرده است آنها را با متون ديني هماهنگ

و اينكه اين عقل صدرالمتألهينا حال اينكه چر با وجود پذيرش وجود عقل فعال در انسان

مي فعال، وجودي مستقل از نفس دارد، آن را مرتبه كه اي از نفس تلقي كند، مطلبي است

تواند كليدواژة فهم اين برداشت صدرايي بوده، ما را به علت واقعي اين نگاه فهم آن مي

 برساند.

و فالس.4  فه يونان باستانصدرالمتألهين
به مالصدرا 2دارد. ارسطوو افالطون، سقراطژهوي توجه خاصي به فالسفة يونان باستان،

مي خطاب مي*»افالطن الهي«را افالطونمعموالً مالصدرا و خود را موظف داند كند

 
از» الهي افالطون«لقب مالصدرارسد به نظر مي* مي افالطونبه افلوطينكه» حكيم الهي«را كرده خطاب

و حسن ظن شديد  از افالطونبه مالصدرااست، كسب كرده است قابل توجهةاست. نكت افلوطيننيز ناشي

كه اين است كه مرحوم آخوند فكر مي -سطواريعني-افالطوندر واقع همان شاگرد افلوطينكرده است

 است كه چنين لقبي را به استاد خود داده است.
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و ايرادها را از آن دفع كند:  مذهب او را برهاني
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مي اين متن، نمونه  افالطوندهد مرحوم آخوند احترام فراواني براي اي است كه نشان

نيز حكيمي الهي افالطونو حكمتي الهي است افالطونقائل است. به اعتقاد وي حكمت

و اين موضوع خاص مبحث  و ايرادها را از آن دفع كرد است كه بايد براهينش را محكم

و طبيعتاً شاگرد وي نيز در جهت استاد خود كوشيده است-ارسطويعني-مُثُل تنها نيست

 هاي استادش ارائه كند. آموزهةحكمتي الهي بر پاي

مي مالصدراكه در زمان اما مطلب قابل توجه اين است 3شده است كتاب اثولوجيا تصور

بر افلوطينست؛ در حالي كه بعدها معلوم شد اين كتاب متعلق به ارسطومتعلق به است.

و با توجه به اين استناد اشتباه،  هرجا اختالفي بين مطالب كتاب مالصدرااين اساس

و مطالب  مي ارسطواثولوجيا مي مشاهده د اشكاالت را مرتفع نموده، ديدگاه كوش كند، بسيار

از-راافلوطين اثولوجياي با مطالب مربوط به4-است افالطونكه مطالبش نوعاً متأثر

و در مواردي كه اساساً اين دو نگاه قابل جمع نيستند، ارسطو و سازگار كند هماهنگ

5كند. مطالب يكي را حمل به رمزگويي مي

ق و ممكن است اين بيان مورد اشكال رار گيرد كه مرحوم آخوند همة آنچه را بيان كرده

را پذيرفته است، مطابق مباني اي بوده است كه خود از پيش پذيرفته است؛ اما اين موضوع

و جمع بين نظريات  نبايد از نظر دور داشت كه مرحوم آخوند به دليل آن استناد اشتباه

مي-، اثولوجياارسطو آن افالطونو-پنداشت متعلق به ارسطوست كه و اين مباني را اختيار

با توجيهات را بيان كرده است. حال اگر وي متوجه مي  ارسطوشد كه اثولوجيا هيچ ارتباطي

ها وجه جمع بيابد؟ آيا مطابق اصل اصيل كرد ميان اين ديدگاه ندارد، آيا همچنان سعي مي
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از اصالت وجود صدرايي، مي و تمام عالم مجردات به پايين توان گفت يك وجود مجرد تام

و غيره شده است؟ آيا مرحوم  و علقه و تبديل به نطفه آمده، تغيير ماهيت داده، مادي شده

با گرديد، همچنان ديدگاه وحدت آخوند اگر متوجه اين استناد مي انگارانة خود در ارتباط

وا«عبارتي مانند: كرد؟ بيان نفس را ارائه مي نشان» ايم رد شدهما از بهشت خدا به اين دنيا

از مي دهد كه وي تا به آخر نتوانسته است از مسئلة وجود نفس يا به عبارت بهتر، روح قبل

و هم در فلسفة شاگرد بدن صرف نظر كند؛ مسئله اي كه هم مورد تأييد متون ديني است

 وضوح قابل فهم است.به-ارسطويعني-افالطونشاخص 

وخمي كه طي شده بود تا مباني شد راه پر پيچ به هر حال در اين نوشته تالش

به-هاي افكار صدرايي دربارة نفس النفس صدرايي شكل گيرد يا به اصطالح، ريشه علم

و ابعاد-زعم نگارنده ترسيم شوند، به اميد آنكه راهگشايي براي شناخت بهتر انسان

لنفسي كه مرحوما النفس بشود؛ علم وجودي آن بوده، موجب پويايي هرچه بيشتر علم

و پويايي آخوند خود بحق بزرگ  اش داشته است. ترين تأثير را در رشد

 گيري نتيجه
النفس صدرايي بيان گرديد تا نشان داده شود اين نگرش از چه آرائي مطالب مربوط به علم

نفس اين بسترةدربار صدرالمتألهينمتأثر بوده است. با شناخت منابع تأثيرگذار بر آراي 

مي براي و دقيق شود كه با نگاهي عميق محقق ايجاد هر تر تر به رأي صحيح دست بيابد. به

مي حال نتايج زير را با توجه به مطالب ارائه  توان به دست آورد. شده

اينكه انسان اين قابليت را دارد كه درجات طولي رشد را تا وصول به عقل فعال بپيمايد،.1

ميموضوعي است كه مورد تأييد فلسفه،  و متون ديني باشد؛ اما اين امر، اهميت عرفان

و اين موضوع را كه انسان متشكل  وجود عقل فعال ارسطويي يا روح مذكور در روايات

و بدن است، تحت و البته الشعاع قرار نمي از سه جوهر مستقل، يعني روح، نفس دهد

-يا روح الهي اين موضوع در جاي خود تبيين شده است كه بدون وجود اين عقل فعال

نفس-اند كه در روايات به عنوان حجت دروني در قبال حجت بيروني كه انبياي الهي

و پيمودن اين مراتب طولي كمال را نخواهد داشت.  انسان توان سير
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و منابع تأثيرگذار بر اين نگاه در مورد نفسةهدف اين نوشته ارائ.2 زواياي نگاه صداريي

و االّ بيان و روح-اثباتي تعدد نفسةادل انسان بوده است در انسان نيازمند-تعدد نفس

و متون ديني، اعم از قرآن هاي فلسفه، روان كاري مستقل در حوزه شناسي، علوم تربيتي

و روايات ائم  است كه بايد در جاي خود تبيين گردد.(ع)اطهارةكريم

كه بيان شد. اسناد اشتباه تر از آن است النفس صدرايي بسيار عميق تأثير اثولوجيا بر علم.3

النفس صدرايي شده است. هاي جدي ديگري براي علم سبب چالش ارسطواين اثر به 

ميةها عموماً از عدم توجه به مسئل اين چالش و روح ناشي و تمايز نفس كه تعدد شوند

تجرد نفس، رسيدنةمرحوم آخوند به عنوان فيلسوفي مسلمان با آنها مواجه است. مسئل

و ورود روح به بدن انسان، موارد ديگريةمرتببه  اند كه نيازمند بازنگري نفس انساني

و پژوهش مي كامل  باشند. هاي تطبيقي

هانوشتپي
به طور مبسوط تحقيـق احمد سعيديو آقاي فياضياي به قلم استاد مسئلة حدوث يا قدم نفس در مقاله.1

در تقريباً همه استدالل«اند: اله چنين نتيجه گرفتهو تحليل گرديده است. نويسندگان در پايان مق هـايي كـه

و مباني از جملـه-وبـيش توسـط خـود فالسـفه اي هستند كـه كـم اين مقاله نقل كرديم، مبتني بر اصول

مي مورد نقد قرار گرفته-شيخ اشراقو ملّاصدرا و به نظر توانند حـدوث كدام از آنها نمي رسد كه هيچ اند

ص روشن است كه نقـد ادلّـة«و بعد از آن چنين ادامه داده شده است:» ورت يقيني اثبات كنندنفس را به

رو بـراي ويژه با استقراي ناقص ما، به معناي بطالن قول به حدوث نفس نيسـت. از ايـن حدوث نفس، به

و ارزيـابي ادلـه حال، ما در مقـام بررسـي قبول تقدم نفس بر بدن، بايد به دنبال داليل اثباتي باشيم؛ با اين

و فقط به ذكر اين نكته اكتفـا مـي و عقلي تقدم نفس بر بدن نيستيم كنـيم كـه ادلـة نقلـي در مـورد نقلي

نه"حدوث نفس پيش از بدن" نه"همراه يا پس از بدن"ـ آن قديم"و ــ از لحـاظ سـند در حـد"بودن

ن و يا اجمالي) هستند. پس اگرچه از لحاظ داللت، نص (معنوي و تنها ظهور دارند، اما ظـاهراً تواتر يستند

ف(ر.ك»نظر از اين ظواهر نقلي نداريم دليل محكمي براي صرف سعياضي: ش1387ي،ديو ،22(.

و بزرگي به فالسف.2 وةبسياري از كتب معتبر اسالمي نگاهي توأم با احترام  مالصدرايونان باستان دارند

مينبوده است؛ برا تاثيربيها نيز از اين نگاه در شود:ي نمونه به چند مورد اشاره  القلوب محبوبديلمي

كهاست روايتي نقل كرده و دربار)ص(مردي خدمت پيامبر اكرم«:به اين مضمون طرفدارانةرسيد

و بالفاصله بعد از نام ارسطوطاليس گفت: لعنت خدا بر او! پيامبر اكرم فرمود: ارسطوسخني گفت
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ر.ك:» سپس قومش او را نشناختند،پيامبر بوديسارسطاطالساكت باش اي عمرو! (براي اطالع بيشتر،

).��������������،شيخ بهائي/المهموم في تاريخ علماء النجومِ فرج،طاووس سيدبن توحيد/،مفضل

و دارد جايگاه ويژهاياثولوجكتاب.3 ااي بين فيلسوفان مسلمان داشته به»ايتئولوگ«كتاب معربني. نام

كهةپيش از اين در ميان فالسفاست.»اتيااله«اي»ياولةفلسف«يمعنا  اسالمي اعتقاد بر اين بوده است

رانيا و لذا به دليل اهميت مباحثش،نوشته ارسطوكتاب هم است عهيمابعدالطبكتاب مهمفيرد آن را

كسكردنديمريو تفس خواندنديم اي. تنها نونيكه در و امروزه بود.نايس ابن،آن شك كردةسنديكتاب

ا مشخص شده ويآزاد از انئادهاينقلو بلكه ترجمه،ستين ارسطوةنوشت،كتابنياست كه چهارم

و ششم  ماةاز او در كتب فالسفيبدون آنكه نامنيفلوطنياست. بنابرانيفلوط تاسوعاتاز پنجم

ايدر آرا،باشد و بومةحضور چنان است كه فلسفنيآنان حضور دارد و ينوافالطونيا را رنگ

ميا به گونه؛دهديم جر توانيكه وئبه ازيت ةبر فالسف لسوفيفنيموثرتر افالطونو ارسطورا پس

.دينام مسلمان

است؛ افالطونةمهم مكتب نوافالطوني، كمي بيش از حد متأثر از فلسفةبه عنوان نمايند فلوطين.4

راةكه فلسف چنان و«خود ميةرموز فلسفتفسير اشارات او»داند افالطون اسرارةدانند«را افالطون.

و به تفسير آنها افالطوناي به جمالت گانه خود اشاره54داند. وي در بيشتر رسائلمي» مقدس دارد

مي افالطونچنان شيداي فلوطينپردازد. مي تا است كه حتي آراي جديد خود را هم به او نسبت دهد؛

سه هاي خود اقنوم نيز در يكي از نامه افالطونجايي كه معتقد است  گانه را مورد توجه قرار داده هاي

كه  در فلوطيناز ديد افالطوناست. بايد توجه داشت يك حكيم االهي است، نه يك حكيم سياسي. او

كه تنها رساله-توجه دارد تيمائوسبيشتر به رساله افالطونميان آثار  و افالطوناي در آن به تبيين جهان

 مرد سياسي، جمهوريدر رسائل افالطونو از آراي سياسي-كند نقش صانع در ساخت عالم اشاره مي

مي چشمقوانينو مي پوشي نه را يك عارف تفسير مينافالطو، فلوطينتوان گفت كند. به نوعي كند،

(افلوطين،  ).781ص،نيدوره آثار فلوطيك مرد سياسي

اشتباه گرفته است كه به چند مورد از آنها ارسطورا با آراي افلوطينآراي مالصدرادر موارد بسياري.5

هوو المعلومات صور بارتسام تعالى علمهأن األول الفيلسوف مذهبأن المشهورأن«شود: اشاره مي

ءشي فعل أراد إذا فإنه الباري فأما منه العاشر الميمرفي قال أثولوجيافيبه التصريح منه وقعما خالف

الو األشياء يبدعأن قبلءشي يكنلم ألنه منه صنعة خارجة يحتذيالو نفسهفي أوال يمثلال فإنه]ما[

.» يتمثلال فالمثالءشيكل مثال ذاتهألن ذاتهفي يتمثل /55-56ص،1360(صدرالمتألهين، ...

ر.ك: ص2ج،1368همچنين براي نمونه ص6جو 427ص،3جو 357، ،8جو 308ص،8جو 277،

ص1360و 357ص .)246و 173-172ص،
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و مĤخذ  منابع
 قرآن كريم..1

.1363؛ قم: انتشارات رضي، فرج المهموم في تاريخ علماء النجومموسي؛بن علي،طاووسبنا.2

جمجموعه آثار افلوطينافلوطين؛.3 .1366، تهران: انتشارات خوارزمي،1؛ ترجمه محمدحسن لطفي؛

از؛ ترجمهدرباره نفسارسطو؛.4 عليمراد داوودي؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، تجديد چاپ

.1389انتشارات حكمت، 

.1384،؛ ترجمه شرف خراساني؛ تهران: انتشارات حكمتمابعدالطبيعهارسطو؛.5

.Rodier؛ يادداشت روديه)X117-118( اخالق نيكوماخوســـــ؛.6

�5: شرح دعاء الهالل؛���� ����������حسين؛ بهائي، محمدبن.7d{  إلحياء التراث،(ع) البيتآل

ق.1410

و دررالكلممحمد؛ تميمي آمدي، عبدالواحدبن.8 ؛ قم: انتشارات دفتر تبليغات تصنيف غررالحكم

.1367اسالمي،

.]تابي[(ع)؛ قم: مؤسسه انتشارات باقرالعلوممهر تابانطباطبايي، سيدمحمدحسين؛.9

تالقلوب محبوب؛ علي، محمدبنديلمي.10 و حامد صدقي؛ قم: دفتر نشر ميراث؛ صحيح ابراهيم ديباچي

.1378مكتوب، 

و روح«دفتري، عبدالعزير؛.11 و تعدد نفس شآيين حكمت؛»ارسطو ،12،1392.

ف.12 ، تهران: انتشارات1ج؛ ترجمه سيدجالل الدين مجتبوي؛ تاريخ فلسفه؛ ردريك چارلزكاپلستون،

و فرهنگي، .1388علمي

و مطالعات فرهنگي، مجموعه مصنفاتالدين؛ سهروردي، شهاب.13 ؛ تهران: پژوهشگاه علوم انساني

1380.

(صدرالمتألهين)، صدرالدين محمد؛.14 ���شيرازي���� �� !"� #$ �����%&�� �&'��� ��(�چ دوم، �" ؛

.1368المصطفوي، *'%(�قم:

چ دوم، مركز نشر دانشگاهي، ��.+�-� ��,)+)��ـــــ؛.15 .1360؛

.1380؛ قم: دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم، المبدأوالمعادـــــ؛.16

و تصحيح غالمحسين آهني؛ تهران: انتشارات مولي، عرشيهـــــ؛.17 .1341؛ ترجمه

و فلسفه ايران،؛ خواجوي تصحيح؛ اسراراآلياتـــــ؛.18 .1360تهران: انجمن اسالمي حكمت

.]تابي[؛ قم: انتشارات بيدار، شرح حكمت اشراقمسعود؛ الدين محمدبن شيرازي، قطب.19
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.1388؛ تهران، انتشارات هرمس، سير حكمت در اروپافروغي، محمد علي؛.20

سعي،اضيف.21 و احمد و مباني«؛يديغالمرضا ،يمعرفت فلسف؛»نظريه حدوث نفس ارزيابي ادلّه

.1387زمستان،22ش

و ارشاد اسالمي، توحيد مفضلعمر؛بن مفضل.22 ؛ ترجمه محمدباقر مجلسي؛ تهران: وزارت فرهنگ

و انتشارات، .1379سازمان چاپ

جتاريخ فلسفه غربملكيان، مصطفي؛.23 و دانشگاه،1؛ .1377، قم: دفتر همكاري حوزه



��

هار
ب

13
92

ارة
شم

/
53/

ري
دفت

زيز
دالع
عب


