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  چكيده
هاي فلسفي افلـوطين و مالصـدرا وجـود دارد؛     موارد تشابه بسياري بين ديدگاه

بررسـي ميـزان   هدف ما در ايـن تحقيـق   . يكي از اين موارد مباحث نفس است
اشتراك ديدگاه اين دو فيلسوف بزرگ در خصوص احوال نفس در سـه مقطـع   

تحليلـي    ــ   توصـيفي شـيوة  نفس قبل از بدن، با بدن، و بعد از بدن است كه با 
  .شود انجام مي
از  پـيش  وجـود نفـسِ  بـه   ي اندكبا اختالف يلسوفهر دو ف مقطع اولين در

كنشي بـين   در دومين مقطع نظر افلوطين اين است كه با وجود هم. ندا قائلبدن 
اما مالصـدرا نفـس را در مقـاطعي    ، نفس و بدن نفس ماهيتاً با بدن بيگانه است

سبب حركت اسـتكمالي جـوهري    به از نظر اوحال   با اين .داند با بدن متحد مي
در سـومين مقطـع بـه     .كند گيرد و با مرگ آن را كامالً رها مي از بدن فاصله مي

امـا   ،گـردد  نظر افلوطين نفس بعد از خروج از بدن به جايگاه اصلي خود بازمي
راه دارد و به نظـر   تخيالت و تصورات اين دنيايي را در ادامة حيات خود به هم

هـاي مثـالي و اخـروي     ترتيـب در بـدن   كند و بـه  مالصدرا نفس بدن را رها مي
اين دو فيلسوف در اين عمدة اختالف . دهد ساخته به حيات خود ادامه مي خود
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  مقدمه. 1
كـه   كيستم؟ آيـا چنـان  » من«كه  ترين پرسش بشر پرسش از خويشتن خويش است و اين مهم

فقـط  » من«: اند گونه كه برخي ديگر گفته من فقط اين بدن مادي هستم؟ يا آن: اند برخي گفته
تركيبي از مـاده و معنـا هسـتم؟ آيـا     » من«؟ آيا نيستمام و مابقي جز استخوان و ريشه  انديشه

است يا من متحول و متغير هستم؟ اگر حقيقت ثابتي دارم قبل از بدن كجـا   حقيقت من ثابت
گيـري   زمان با بدن يا پس از شكل يا در عالم عقل؟ اگر هم ،ام؛ در عالم مثال، در عالم ذر بوده

دهم؟ اگر متغير هستم هويت  ماند يا تغيير ماهيت مي ثابت مي» من«ام، حقيقت  بدن ايجاد شده
يا تغييرات من سطحي است؟ اگر متغير هستم مبدأ و معاد من چيست؟ از من در تغيير است 

تـأثير  ام، آمدنم به چه سبب بوده است، و پس از اين زندگي به كجا خواهم رفت؟  كجا آمده
چگونه است و چـه معنـايي دارد؟   » من«در اين تغييرات در چه حد است؟ مرگ » من«خود 

باقي اسـت  » من«ي نيست؟ اگر هست چه چيز  »من«هستم يا ديگر » من«آيا پس از مرگ باز 
جا هم حيات متنوع و متغيري  و يا در آن ،به چه نحو است، موقت است يا دائم» من«و بقاي 

خـود  گذشـتة  به » من«قبل از مرگ چگونه است؛ آيا » من«پس از مرگ با » من«دارم؟ نسبت 
  گونه است؟مرتبط هستم يا با آن قطع ارتباط خواهم كرد و اين ارتباط چ

انـد و ماحصـل    عقلي به مبحث نفس پرداختهنظر كساني از  بار چه كس يا  كه اولين اين
نفـس يكـي از دو مبحـث    امـا   ،خوبي روشن نيسـت  بهآنان چه بوده است  /هاي او انديشه

كالسيك بوده است كه بعد از بحث از مبدأ ركن مباحـث فلسـفي   فلسفة عقالني و اصلي 
كـه در اختيـار ماسـت،     ،نفـس  بـارة تـرين متـون فلسـفي در    كهن. آمده است حساب مي به

و ارسـطو از يونـان باسـتان و     ،، سـقراط، افالطـون  فيثاغورثهاي فيلسوفاني چون  انديشه
ها به جهـان اسـالم نيـز راه يافـت و بخـش       اين انديشه. نوافالطونيان از روم باستان است

مسلمان را تحت تأثير خـود  سفة فالهاي عقالني مربوط به نفس  درخور توجهي از انديشه
  .قرار داد

پرداز  كردن بيان احوال نفس از ديدگاه دو متخصص و نظريه قصد ما از اين نوشته روشن
انتخـاب ايــن دو  . اسـت  ،)م 979 د(و مالصـدرا  ) م 270 د) (Plotinus(فلسـفي، افلـوطين   

 700بـا فاصـلة    ،بلكه از اشتراك اين دو فيلسوف ،فيلسوف براي مقايسه اتفاقي نبوده است
تـوان   ها را مي هر يك از آن. 1: اند از شود كه عبارت مي ناشيدر شش ويژگي اساسي  ،سال

افلوطين بعد . عصارة يك نظام فلسفي و به تعبير ديگر انتهاي سير يك سنت فلسفي دانست
هـاي خـود را در    رد و انديشهو ارسطو ظهور ك ،از فيلسوفان بزرگي چون سقراط، افالطون
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 ،سينا ها به ميراث گذاشت و مالصدرا بعد از فالسفة بزرگي چون فارابي، ابن گانه يا نه انئادها
جمـع كـرد؛    اسفار اربعـه هاي خود را عمدتاً در  و سهروردي پا به ميدان گذاشت و انديشه

انديشة جامعة خـود   هاي سال بر ها سال نظريات هر دو با شرح و تفسيرهاي شاگردان آن  .2
تـر بـه شـرح     بعدي بيش ةفالسفطوري كه   به ،سايه افكند و بر آنان تأثير جدي گذاشته بود

هـر دو  . 3آراي ايشان پرداختند و از ابداع و نوآوري اساسي در انديشة آنان عاجز ماندنـد؛  
و هاي بعضاً متهافت پيشـين خـود نـوعي همـاهنگي      اند كه بين فلسفه فيلسوف سعي داشته
اشـراقي بـر    ــ   در هر دو فيلسوف گرايش به سبك و سياق عرفـاني . 4وحدت ايجاد كنند؛ 

افلوطين فلسفة يوناني را با عرفان . عقالني صرف غلبه داشت گرايش به مشرب استداللي و 
عربي و مولوي را با فلسفة مشاء و اشراق تلفيق  هاي عرفاني ابن توأم كرد و مالصدرا انديشه

. گـرا بودنـد   شدت وحدت عرفاني به ـ  هاي ديني و فيلسوف تحت تأثير انديشههر د. 5كرد؛ 
تـر فيلسـوف    چون افلوطين، به يگانگي هستي توجه داشت و كم تر فيلسوف يوناني، هم كم

يكـي از مباحـث   . 6كردن فلسفة خـود داشـت؛    مسلماني چون مالصدرا سعي در توحيدي
. بـوده اسـت  » خودشناسـي «يا » شناسي نفس«كليدي در نظام فلسفي هر دو فيلسوف بحث 

اي  اهتمام به موضوع نفس دستگاه فكري اين دو را از فلسفة ذهني و نظري محض به فلسفه
  .است كردهگر و كاربردي مبدل  يتهدا

داشـت و چـون در زمـان او     آثولوجيـا كتاب نويسندة صدرالمتألهين ارادت خاصي به 
كـرد كـه    اب افلـوطين اسـت او تصـور مـي    هنوز مشخص نشده بود كه نويسندة ايـن كتـ  

هـاي او   سينا از نقـد ديـدگاه   صدرالمتألهين در عين ارادت به ابن. نويسندة آن ارسطو است
هـاي   كرد حتـي در مـوارد نگـرش    ارسطو غالباً سعي مي /افلوطين بارةدراما  ،ابايي نداشت

او در هشت جلد از نه . هاي خود تفسير كند نحوي سازگار با ديدگاه بهمتفاوت با او آن را 
ي افلوطين استفاده كرده است و چون اين كتاب را از ارسطو آثولوجيااز  اسفارجلد كتاب 

» مثُـل «هاي افالطون و ارسطو در باب  دانست در پاسخ به كساني كه از تعارض ديدگاه مي
ون ديدگاهي مشابه استاد خـود افالطـ  آثولوجيا معلم اول در كتاب : گويد اند مي سخن گفته
 .)59، 2ج  :الـف  1380مالصدرا، ( نيستها  بنابراين در اين زمينه اختالفي بين آن ،داشته است

مطلـب اسـت كـه     قدر پر اين اثر عجيب آن :نويسد مي آثولوجيامقدمة جالل آشتياني در 
توجـه   ياسـالم  يحكمـا ديگـر  از  يشرساله ب ينبه ا مالصدراو كند  مي حيرانآدمي را 

 دانسته است سينا را براي شرح آن كافي نمي تعليقات قاضي سعيد و ابنو حتي است كرده 
  ).سه : 1356افلوطين، (
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 :الـف  1380مالصـدرا،  ( »ربـوبي  كتاب« چون عناويني هم با آثولوجيا از مالصدرا بارها
 :ج 1383 مالصـدرا، ( »المفارقات علم و الربوبيه معرفه« و )119، 3ج : ب 1383 ؛378، 2  ج

 :1382 ،مالصـدرا ( »الفيلسوف« چون تعابيري با آن نويسندة از و است برده  نام) 360 ،8ج 
 »المعظم الفيلسوف« ،)376و  371، 5ج : الف 1381 مالصدرا،( »االعظم الفيلسوف« ،)93، 9ج 

ــدرا،( ــوف« ،)213 ،8ج  :ج 1383 مالص ــرم الفيلس ــدرا،( »االك  ،)140 ،9ج  :1382 مالص
 الحكمه معلم« ،)264 ،6ج : 1381 ؛119، 3ج : ب 1383 مالصدرا،( »اليونانيه الفالسفه  معلم«

 )121، 9ج : 1382 مالصـدرا، (» امام المشـائين «و  ،)360، 8ج : ج 1383 مالصدرا،( »العتيقه
دانـد و   ارسطو را از جملة پنج اسطوانة حكمت مطلـق يونـاني مـي    /او افلوطين. كند مي ياد
 مالصـدرا، (» بركاتهم و دعائهم صالح في اهللا اشركنا و نفوسهم اهللا قدس«: گويد مي ها آن بارةدر

معـاد   دربـارة  ارسـطو / افلـوطين  سخنان بيان پي در صدرالمتألهين). 343، 5ج : الف 1381
ـ  ينانسان در ع يبقا يفيتعلت و ك بهدرست ارتباط معلول  يفيتك ،يجسمان او  يتبدل ذات
  :كند يم يلتجل گونه ينانسان كامل ا ةنمون منزلة به ارسطو/ يناز افلوط ،خود يمعنو يگاهاز جا

پـذير   درك اين مطالب دقيق بدون مكاشفة باطني و مشاهدة اسرار و معاينة وجودي امكـان 
. گونه مطالـب نيسـت   نيست و قواعد بحثي و مفاهيم ذاتي و عرضي كافي براي كشف اين
وري شـديد از خلـق و   اين مكاشفات و مشاهدات بدون رياضت و جهاد نفس و انزوا و د

قطع عالقه از اغراض دنيوي و شهوات باطل و آرزوهاي وهمي و كاذب حاصـل نخواهـد   
اكثر كلمات اين فيلسوف اعظم داللت بر مكاشفات نوري باطني و قرب منزلت او نزد . شد

او از اولياي كامل بوده است و احتماالً اشتغال به امـور دنيـوي و تـدبير خلـق و     . خدا دارد
او پس . ها انجام گرفته است دنبال اين رياضت بهوسيلة او  بهبندگان و آباداني شهرها  اصالح
اي از  كه نفس خود را كامل ساخت و ذاتش تمام گشت و وجودش به چنـان درجـه   از اين

داد، وي جمـع بـين دو    الشعاع قرار نمي كمال رسيد كه هيچ شأني از او شأن ديگر را تحت
و به نيت تقرب به رب عباد، به تعليم و تعلم آدميان و تهذيب  رياست مادي و معنوي كرد

  ).147 - 146 ،9 ج :1382 مالصدرا،(اخالق و ارشاد مردم به راه رشاد كرد 

هـاي ايـن دو فيلسـوف و ارزيـابي      موضوع كنكاش ما در اين نوشته مقايسه بين انديشه
الـنفس   خودشناسي يا علـم ميزان مشابهت ديدگاه صدرالمتألهين و آراي افلوطين در مبحث 

اين منظور ابتدا  به. شده استتحليلي انجام ـ   اين مطالعه با استفاده از روش توصيفي. است
هاي هـر يـك از    سپس ديدگاه ،شود ها پرداخته مي فلسفي هر يك از آن  به دستگاه اًمختصر

ها و نقـد و بررسـي    آراي آن ةمقايسنهايت به   كنيم و در احوال نفس بيان مي بارةها را در آن
تا اوالً نقاط اشتراك و افتراق آن دو مشخص شود و ثانياً ميـزان   پردازيم مينظريات هر يك 

  .هاي مالصدرا در اين زمينه برجسته شود پذيري و نيز نوآوري اثر
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  نظام هستي و جايگاه نفس در منظومة فكري افلوطين. 2
 هستيكلي معتقد است  يو در نگاهافلوطين يك دستگاه فكري هرمي منسجم و ساده دارد 

او وجود و  از نظر). 914 ،2ج  :1366 افلوطين،( جاست همه در آن تمام است، يكي كه آن با
ايـن وحـدت عـين    . داشـتن  چيزبودن يعني وحدت يكند، پس ا ديگر مساوق وحدت با يك

 در اين مراتب، هـر چيـزي  . ندا مراتب وجود خود درجات وحدت كثرت نيز است و سلسله
در هـرم افلـوطين   . عكس هبتري دارد و  باالتري از وحدت داشته باشد وجود قوي ةدرجكه 

او اصلي است كـه همـة   . به همين سبب فوق همة مراتب است ،بسيط مطلق است» واحد«
چون فـوق   ،اصول به او متكي است و او در وجود خويش محتاج به هيچ توضيحي نيست

مراتب وجـود داراي نـوع مشخصـي از     هر مرتبه از سلسله. او فوقي نيست تا مبين آن باشد
  ).685 - 684 ،2ج  :1392اميلسون، (وحدت با واحد است 

 بنـدي  تقسـيم  يـك  در او ؛بينـد  مي دوگانه وحدت عين در را جهان افالطون چون هم او
). 936 ،2 ج: 1366 ين،افلـوط ( كنـد  مـي تقسيم  »شدن« و »بودن« كلي بخش دو به را جهان

او در . هسـتند » شـدن «و نفس و اجسام از جـنس  » بودن«از جنس  يو ازل يموجودات ابد
» معقـول «عالم . كند يم يمتقس» محسوس«و » معقول«عالم را به دو بخش  يگرد بندي تقسيم

 »احـد « وا نظـر  از؛ )255 ،1 ج: همـان ( شود يم» نفس«، و »عقل«، »واحد«شامل سه جوهر 
او از جـوهر  ). 216 ،1 ج: همـان ( است »نفس« وجود مصدر »عقل« و »عقل« وجود مصدر

 يفلسـف  يشـة كه سـه ركـن اند   يسه اقنوم. كند يم ياد» پدر« يا، »احد«، »واحد«اول با عنوان 
 فـردي منحصـربه  هاي ويژگي يكاحد، عقل، و نفس، هر  يعني شوند يمحسوب م ينافلوط
 ي،صفت ثبوت يچچراكه ه ،است يبرتر از هست يا» برتر از باشنده« »احد« يا اول جوهر: نددار

بلكـه   يستخود موجود ن» واحد«. يستكننده هستند، بر او قابل اطالق ن جا كه محدود از آن
و  يافرينـد خود توجه كنـد تـا او را ب   يدةبه آفر يداوالً با ينندهموجود از اوست، چون هر آفر

چـون   يسـت، ن گونه ينا» احد«را دنبال كند، اما  يد هدف و مقصودخو ينشدر آفر يدبا ياًثان
هـدف و مقصـود داشـتن     يـاً و خروج از وحدت اسـت و ثان  ييراوالً توجه واحد مستلزم تغ

» احد« ينشپس آفر). 668 ،2 ج: همان(ها منزه است  آن ياست كه او از هر دو يازمستلزم ن
 افلـوطين . او نباشـد  يازمنـدي ن ياكرد كه مستلزم خروج از وحدت  يهتوج اي گونه به يدرا با
چون واحد كامـل و   گويد يرا مطرح كرده است و م يضف موضوعدو مشكل  ينرفع ا براي

گفت كـه   توان يم يباًتقر يستن يزيچ يازمندندارد و ن يزيو چ جويد ينم يزيپر است و چ
 كاپلسـتون  نظـر  بـه ). 681: همـان ( آيـد  يم يدپد يگرد هاي يزچ يزيلبر يناست و از ا يزلبر

 هـيچ  بـدون  و اسـت  نـوراني  خود كه خورشيد شبيه. است »احد« پراكني خود نوعي فيضان
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 معتقـد  افلـوطين ). 538 - 537 ،1 ج: 1368كاپلسـتون،  ( اسـت  دوبرابر آينه برابر در فعاليتي
 پديد را چيزهايي بلكه ماند نمي خود در شد پر كه هرچيز كه است عمومي قانون اين است
 ابديت از را ذاتي خاصيت اين ها آن و دارد وجود نيز ديگر موجودات در قانون اين. آورد مي

 چيـزي  لبريـزي  ايـن ). 716 ،2 ج: 1366 ين،افلـوط ( كنند مي تقليد اول علت نيكي و وجود
. مشك بوي و برف، سردي آتش، گرمي چون هم تابد؛ مي كه درخشش از اي هاله شبيه است
 اي آيينـه  برابر در گويي شود نمي كم »احد« از چيزي فيض و لبريزي با كه داشت توجه بايد
 اولـين  .)669: همـان ( شـود  مـي  محو آن  جلوة رود كنار آن برابر از اگر كه است گرفته قرار
 »پسر« عنوان با »عقل« از افلوطين. است »نفس« آن تصوير دومين و »عقل« احد تصوير لبريز
 »نباشـنده « افلوطين نظر به كه احد برخالف. كند مي ياد احد »ةنو« عنوان با »نفس« از و احد
  .هستند هستي يا ،وجود ،»باشنده« نفس و عقل يعني اخير جوهر دو هر است

شناسـد؛ در او   عين وجود و چيزي است كه وجود يا ذات را مي» عقل«اقنوم دوم يعني 
اقنـوم سـوم، يعنـي    . عاقل و معقول يكي استشناسا، شناسنده و موضوع شناخت يا عقل، 

تري است كـه هنـوز امتـداد مـادي را      همان عقل است ولي با انقسام و انبساط بيش» نفس«
  ).255 - 251 ،2ج  :1374بريه، (نپذيرفته است 

: 1366 ين،افلـوط (بـرد   نيز نـام مـي  » هيولي«يا » ماده«، »نباشنده«با نام افلوطين از چيزي 
تدريج تـارتر   شود و به كند كه از مركز صادر مي واحد را به نوري تشبيه مي؛ وي )216 ،1  ج
نفسه است فقدان نور  رسد و اين تاريكي تام كه مادة في شود تا به تاريكي تام مي تارتر مي و

محل صـور، مقـوم، و از لـوازم    . نظر او وضعي دقيقاً مقابل واحد دارد بهماده يا هيوال . است
  ).540 ،1ج  :1368كاپلستون، (احد خير مطلق و ماده اصل شر است و. اشياي مادي است

احـد  . 1: مراتب وجود از نظر افلوطين از باال به پايين چنـين اسـت   اجمال سلسله پس به
نفوس منفرد و (نفس جهان . 4؛ )كلي(نفس . 3هاي افالطوني؛  ايدهـ  عقلـ  وجود. 2؛ )خير(

). 686 - 682 ،2ج  :1392اميلسـون،  (ها و ماده  بدن. 6؛ )ها ارگانيسم(ها  واره اندام. 5؛ )جزئي
احد است نبايد با نفس جزئي متعلق به هيـولي   ةنوادكه مولود عقل و را نفس كلي افلوطين 

نظر او شـامل    به ،يعني نفوس مدبر عالم محسوس ،»نفس جهان«. و مدبر ماده اشتباه گرفت
» نفـس كـل  «هـايي از آن   ستارگان و نفوس انساني است كه هـر يـك تكـه   » نفوس جزئي«

وجودي موجودات  ةدرجبه نظر بريه افلوطين به پيروي از رواقيون بين . شوند محسوب مي
گويد بين اجزاي يك تودة شن يا افـراد   كند و مي ها نسبت مستقيمي برقرار مي و وحدت آن

. بين اجزاي عالم وحدت اتحادي برقرار است اما ،ضمامي برقرار استيك لشكر وحدت ان
كنندة وحـدت موجـودات    ايجاد. رسند موجودات با ازدياد درجة اتحاد از جسم به روح مي
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تري  هاست و خود او هم وجود و وحدت خود را از وحدت كامل نفسي است كه حاوي آن
  ).246 - 245، 2 ج: 1374 بريه،(» عقل«يعني از دارد كه فوق اوست 

  
  نظام هستي و جايگاه نفس در منظومة فكري صدرالمتألهين. 3

چه منشأ اثر است و عينيت دارد  دهد و آن چه واقعيت عالم را تشكيل مي در نظر مالصدرا آن
وجود بما «به نظر صدرا ). 47 ،1ج  :1383صدرا، مال(است » هستي«يا » وجود«فقط و فقط 
اسـت، يعنـي   » بسـيط «وجود صـرف و  » واحد«ت و اين امر اس» وحدت«مالزم » هو وجود

چـون غيـر    ،چيزي غير از وجود با آن مخلوط نشده و مركب از وجود و غير وجود نيست
افلوطين قائل به وصف سلبي  مانندمالصدرا نيز . وجود جز عدم نيست و عدم تحقق ندارد

ضرورت آن ازلي ضروري است و » حقيقت وجود«گويد  است و مي» حقيقت وجود«براي 
حقيقـت  «كـه در برابـر    ؛ چـرا )63 - 60 ،1 ج: الف 1383مالصدرا، (چون علت ندارد  ،است
 تركيبـي نيسـت و   هسـتي  حقيقت .چيزي جز عدم نيست تا بخواهد علت آن باشد» وجود

يـك از   هيچ» وجود حقيقت« .ندارد يو اعتبار ،عقلي خارجي، ذهني، اجزاي از اجزايي اعم
. كليت و جزئيت وصف ماهيات اسـت . و عقلي را هم ندارد ،انواع كلي اعم منطقي، طبيعي

  .حد و ماهيت هم ندارد» حقيقت وجود«
است و در عـين وحـدت در شـدت و ضـعف وجـود      » بسيط» «واحد«نظر صدرا نيز  به
ت كـه  بلكه حقيقتي داراي مراتب كمال و نقص و شـدت و ضـعف اسـ    ،دست نيست يك

شبيه نور كه ). 16 ،6ج  :ب 1381مالصدرا، (ها به وجود است  اختالف و اشتراك مراتب آن
و نور ضعيف چيز ديگري مثل ظلمت با نور مخلـوط نيسـت، نـور     ،نور قوي، نور متوسط

وجود هم با غير وجود يعنـي عـدم آميختـه    . ضعيف تركيب نور و غيرنور يا تاريكي نيست
  ).80 ،1ج  :الف 1383مالصدرا، (نشده است 

از وجودات است كه هر مرتبـه از آن قـوامش    اي  بنابراين به نظر صدرا نيز عالم سلسله
به مرتبة باالتر خود است تا برسد به مبدأ هستي كه از نظر شدت وجود نامتناهي و محـيط  

در ادبيـات  ). 83: همـان (بر همة مراتب امكاني و مقوم وجود همة آن مراتب مادون است 
گفتـه  » خـدا «يا » الوجود واجب«هاي آن است  به وجودي كه مبدأ هر وجود يا جلوه صدرا
. دانسـت  افلوطين هم احد را فراباشنده مي. افلوطين قابل انطباق است» احد«شود كه بر  مي

د او وصـف باشـنده   چرا بايد به خو ،هستي واحد استمنشأ گويد اگر  گويي مالصدرا مي
  .را اطالق نكنيم
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نام دارد و نوعي » الوجود ممكن«است » الوجود واجب«مالصدرا هرچه مادون در ادبيات 
 ،ممكنات يا ماهيات برخالف واجب وجـود مسـتقلي نـدارد   ). 114 :همان( داردمحدوديت 

واحـد از نظـر افلـوطين از    ). 93: همـان (بلكه وجود آنان عين ربط به واجب وجود اسـت  
و امكـان شـناخت حقيقـت و    ) 16: 1363ياسپرس، (دسترس عقل و فهم بشر خارج است 

). 138 - 133 ،1ج  :الـف  1383مالصـدرا،  (الوجود نيز از نظر صدرا منتفي است  كنه واجب
صـورت و  (جسـم  و موجودات را بـه عقـل، نفـس،     چون افلوطين سلسلة مالصدرا نيز هم

  ).457 - 348: همان(كند كه همه از نظر او قابل شناخت هستند  تقسيم مي) هيولي
اي شبيه به افلوطين دارد و از مفهـوم فـيض    در تبيين خلقت موجودات مالصدرا نظريه

حث حـدوث  در ب دليلبه همين  ،كند و جعل استفاده مي ،)تصوير(، جلوه و تجلي )لبريزي(
  :كند گونه تجليل مي ارسطو از او اين /هاي افلوطين عالم پس از نقل ديدگاه
راهان اهل يقين و صاحبان بصيرت در حكمت و دين، آيـا هـيچ حكـيم و     بنگريد، اي هم

تـر از او در مـورد حـدوث عـالم و      متكلمي بعد از او توانسته است كالمي محكم و متـين 
اي از جانـب او، بـر زبـان آورد     ارتباط آن با مبدأ حق، بدون تغييـر در ذات، اراده و اضـافه  

  .)378 ،5ج  :الف 1381 مالصدرا،(

افلوطين است و » عالم عقل«يا همان » عقل منبسط«صدرا اولين جعل يا پرتو واحد نزد 
كرد  تعبير مي» نفس كلي«كه افلوطين از آن به » عقل فعال«يابد تا برسد به  اين فيض ادامه مي

  .در عين تجرد فعال است اما ،كه مدبر هيچ بدني نيست
 ،تفاوت جدي وجـود نـدارد   ولدر قوس نز افلوطين و صدرابين  ،كه مالحظه شد چنان

كردن حركت جوهري يا حركت ذاتي توانست بسياري از مشكالت قـوس   صدرا با وارد اما
 ،كه از شديد به ضعيف در جريـان اسـت   ،در نظام فلسفي او نور وجود. صعود را حل كند

تر شد و بـه انتهـا يعنـي بـه      وقتي پرتو آن ضعيف و ضعيف. كند چون بومرنگ عمل مي هم
تـدريج بـا پـذيرش     شـود و بـاز بـه    شده در او آزاد مـي  رسيد تازه قوه و انرژي ذخيره هيوال

  .گردد هاي گوناگون به جايگاه اصلي خود باز مي صورت
از نظر مالصدرا هر صورتي از طبيعت را نفسي است و داراي حيات و نوعي شعور كه 

ر است و نفس كمال اول چنان كه مشهو كند، نه آن دائماً جاي خود را با نفس بعد عوض مي
به نظر مالصدرا . بلكه جسم طبيعي هم به نظر او داراي نفس است ،شود جسم طبيعي تلقي 

همة موجودات هوشمندند و در حد سعة وجودي خـود داراي همـة كمـاالت وجودنـد و     
  :گويد صراحت مي به بنابراين ،جويند هشيارانه كمال باالتر خود را مي
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قدرت و ساير صفات كمالي حقيقت وجـود اسـت بـا ايـن     وجود هر چيز عين علم و 
منـدي او از وجـود اسـت     تفاوت كه شدت و حد ايـن صـفات در او بـه ميـزان بهـره     

  ).11: الف 1391مالصدرا، (

نيست كـه موجـودي مثـل نفـس از عـالم مجـردات و از        شدني اين براي صدرا توجيه
و مكان نسبتي ندارد، دست  ،حقيقت ذاتي خود و مرتبة وجودي برترش كه با حركت، زمان

و مكان  ،بردارد و در كنار امر مادي قرار بگيرد كه داراي مرتبة وجود ضعيف، حركت، زمان
پيشين نفـس   ةفالسفچون  هممالصدرا  دليل،به همين ). 291 ،8ج  :1383مالصدرا، (است 

دانـد   مـي  بلكه نفس را نحوة وجود خاص يا كمال بـدن  ،داند را در ابتدا عارض بر بدن نمي
  .شود كه در سير تطور ماده پديدار مي) 113 ،9 ج: 1382 مالصدرا،(

  
  نفس قبل از بدن از نظر افلوطين. 4

بـه   ؛اسـت » نـوس «يـا   ،»عقل«، »واحد«به نظر افلوطين مخلوق يا مجعول يا صادر اول از 
عقل نيز بـه نظـر افلـوطين    . منعكس است» عقل«در » احد«بسياري از صفات دليل، همين 

ذاتي يگانه دارد كه تمـامي هسـتي اسـت    » الواحد ال يصدر عنع اال الواحد«براساس قاعدة 
، يعني »وجود«در اصطالح افلوطين او هم عقل است و هم ). 724، 2ج : 1366افلوطين، (

  .بودن عالم است در عين هست
 ايـن . نـام دارد » نفـس «تابد و در عين حال به عقل پيوسته اسـت كـه    چيزي از عقل مي

دهنـدة   اي عقـل و نمـايش   اي واحد اسـت، تصـوير آينـه    كه تصويرِ آينه ،چون عقل» نفس«
گيرد و اگر نفس جهان يكي  نفس من و تو از نفس جهان سرچشمه مي: گويد او مي. اوست

اگر نفس مـن از كـل نفـس، كـه يكـي بـيش نيسـت،        . است نفس من و تو هم يكي است
جا ما با  پس در اين). 653 ،1ج  :همان(اشند گيرد پس همة نفوس بايد يكي ب سرچشمه مي

ي ئجزيك نفس مجرد كلي كه مدبر هيچ بدني نيست و يك نفس  ،يميرو دو نوع نفس روبه
گويي وقتي نور نفس به پايـان  . شود و در آن حادث مياست كه به ماده يا بدن مرتبط شده 

اگر تـن نباشـد روح بسـط    كه  آورد تا بتواند بسط يابد؛ چرا رسد نفس كلي تني پديد مي مي
چه تولد يافت طبيعتي است  آن. آفريند نفس صورت مكاني و تني را مي ،رو از اين . يابد نمي

آيـد و از او نظـم    مـي  كند و تحـت تسـلط او در   زيبا و آراسته كه خود را به نفس عرضه مي
  ).493 ،1ج  :همان(گيرد  مي

ماده استعداد قبول . محض استماده آخرين جلوة وجود پيش از ظلمت حاصله از عدم 
شر مطلق و منشأ شـرور در  . صورت يا حفظ آن را ندارد، فاقد هر گونه صفت ثبوتي است
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 امـا  ،كـه سـاية وجـود اسـت     مـاده بـا ايـن   ). 258 ،2ج  :1374بريه، (عالم محسوس است 
تر است؛ چون واقعيـت مسـتقل متشخصـي نـدارد،      اش از فاصلة سايه با وجود بيش فاصله
ناپـذير، و فقـر كامـل اسـت      استعداد و تمايلي از وجود است، و نياز محض و سيريصرفاً 

ماده فقر معرفت . ماده الوجود و فقر كامل و شر محض است). 135 ،1ج  :1366افلوطين، (
ماده اصل بدي اسـت،  ). 218: همان(و فضيلت و زيبايي و شكل و صورت و كيفيت است 

آن مسري است، نفس در پيوند با ماده است كه بـد   رود و چون بدي شمار مي بهبدي اصلي 
 ،آميزد و آن را كدر، ضـعيف  آيد با تاريكي خود مي ماده روشنايي را كه از نفس مي. شود مي

نفس تا زماني كـه بتوانـد از مـاده    . و سقوط نفس است» هبوط«اين حالت . كند و فاسد مي
توان گفت كـه از نظـر    پس مي). 147: همان(جدا شود با فساد دست به گريبان خواهد بود 

كلـي دو  » نفـس «سـازد و   كلي را از خود متجلي مي» نفس» «عقل«و » عقل» «احد«افلوطين 
  .راي ئجز» نفس«را و از طريق آن خود يا » ماده«به كمك عقل : كند چيز را ايجاد مي

  
  از بدن از نظر مالصدرا قبلنفس . 5
چهـار   اسـالمي  در ميان انديشمندان بدن بااز پيوند  پيش وضعيت و احوال نفس بارةدر

 اين احتمال اول .احتمال پيرواني داشته است اين چهار مطرح بوده و هر يك از احتمال
 بـا  و مانـد  مـي  جسـماني  هـم  همواره است، پديدارشدن جسماني هنگام نفس است كه
» البقـاء  جسمانيه و الحدوث جسمانيه« نفس اصطالح و به شود مي نابود هم جسم نابودي
 كنـد  مـي  رد را ديـدگاه  ايـن  نفـس  تجـرد  اثبات براي دليل يازده آوردن با مالصدرا. است

  ).356 -309، 8ج : ج 1383 مالصدرا،(
احتمال دوم اين است كه نفس حقيقتي غيرجسـماني يعنـي روحـاني اسـت كـه در بـدن       

» انيه البقاءروحانيه الحدوث و روح«در اين نگرش نفس . شود و همواره باقي است حادث مي
از اين احتمال، كه نظر همة فالسفه قبل از مالصدرا اسـت، تفاسـير متفـاوتي صـورت     . است

و قديم است  ،گرفته است؛ مطابق تفسير افالطوني نفس قبل از بدن حقيقتي مجرد، غيرمادي
  ).387: همان(كند و در استكمال خود نيازمند بدن و ماده است  و در بدن حلول مي

هـا   ند ولي حدوث همـة آن ا بلكه حادث ،برخي متكلمين، نفوس قديم نيستندبر قول  بنا
جا مشخص  ها در همان بوده است و سرنوشت آن» ميثاق«يا » عالم ذر«جا قبل از بدن در  يك

و رقم زده شده است، ولي زماني كه بدن جنين در شكم مادر به حدي از رشد رسيد نفـس  
  ).386: همان(گيرد  مخصوص او به بدن تعلق مي
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او . كشـد  هـا را بـه نقـد مـي     دانـد و آن  ها را سـخيف مـي   اين ديدگاه يمالصدرا هر دو
صورت نفـس مثـالي و    بهصورت عقل مجرد و چه  بهگويد وجود نفس قبل از بدن، چه  مي

پذير نيست؛ چون اوالً الزمة اين سخن اين است كه امـر مجـرد،    چه حدوث در بدن امكان
نيست تغيير بپذيرد و از جايگاه خـود جـدا شـود و بـه بـدن تعلـق        جايي كه ذاتاً قابل جابه

ثانياً نفس مدبر بدن قبل از بدن، از فعل تدبير، كه الزمة ذاتي اوست منسـلخ اسـت و   . بگيرد
ثالثاً ميان نفس مجرد و ). 223: 1360 مالصدرا،(باطل است  ةشود كه هر دو الزم تعطيل مي
 ،شـود  كيب اعتباري يا تركيب انضـمامي حاصـل مـي   تر ،كه از دو سنخ وجودند ،بدن مادي
كه تركيب نفس و بدن تركيبي حقيقي است، شبيه تركيب دو مـاده اسـت كـه از آن     حال آن

كه يكي از عالم ابداع و ديگري از عالم  ،تعلق تدبيري بين دو چيز. شود مادة سومي حاصل 
. دگرگـوني وجـود نـدارد    چه از عالم ابداع اسـت تحـرك و   در آن. امكان ندارد ،ماده است

). 272، 9ج : 1382مالصـدرا،  (جايي كه ماده و مدت نيست حدوث و تعلـق هـم نيسـت    
احتمال سوم اين است كه نفس در اصل حقيقتي غيرجسماني يعني روحاني داشته باشـد و  
به جسم ملحق شود و به مرور چنان تحت تأثير جسم قرار گيرد كه به رنگ جسم درآيد و 

در ايـن نگـرش بـه اصـطالح     . شود نهايت همراه با نابودي جسم نابود و درشود  جسماني 
 چه در اين ديدگاه، كه ديدگاه معتقـدين  آن. است »البقاء جسمانيه و الحدوث روحانيه« نفس

 ات وارد جسـم شـده و  نفس از عالم مجـرد ه اين است كه فرض شد، مسلم به تناسخ است
در ايـن  . رده اسـت پيدا كو تناقض  تنزلديگر بدن تعلق به  ادوباره بولي  ،يافته استتكامل 
ي ديگر، ممكـن  جسم ةصورت نوعي بهتنزل از تجرد يعني  ،به بدن ديگرگرفتن  تعلقنگرش 

تبدل امر اما  پذيرفتنيبالفعل به امر بالقوه اين در حالي است كه تبدل امر  فرض شده است،
  .محال استالقوه بالفعل به امر ب

 روحانيـه  و الحـدوث  جسـمانيه «عكس احتمال سوم است يعنـي نفـس    احتمال چهارم
در اين احتمال نفس امر ابداعي نيست و از باال نزول نكرده است و قبل از بدن . است »البقاء

ولي  ،شود نفس در طبيعت و در بستر ماده ايجاد مي. نفس وجود نداشته است منزلة بهچيزي 
بـه تعبيـر   . دهد تدريج در اثر استكمال از جسمانيت به روحانيت و تجرد تغيير ماهيت مي به

سـپس   ،كند پيدا ميحرارت  ،شود قرمز ميكم  ي كه در تماس با آتش كمغالمالصدرا شبيه ذ
 1383مالصدرا، (شود  ساطع مينور او گاه از  شود و آن و درخشان مي نورانيمبدل به شيء 

وجود نفس از آن نظـر   ،كه نظر مختار مالصدرا است ،بر احتمال چهارم بنا). 173 ،8ج  :ج
اگر نفس قـديم  . 1كه نفس است مجرد و مدبر بدن است، پيش از بدن منتفي است؛ چراكه 

توانـد بـه    باشد نوع منحصر به فرد و داراي تشخص خواهد بود و موجود متشخصـي نمـي  
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كثرت بعد از وحـدت از خـواص   . م و تكثر متحد شودابدان كثير تعلق گيرد و با عالم انقسا
موجود مجرد كامل است و نقص و قصوري ندارد تـا بـه   . 2مقدار و عوارض مقدار است؛ 

نفس مجرد اگـر بخواهـد   . 3ابزار و آالت نياز داشته باشد و از طريق آن استكمال پيدا كند؛ 
اگر فاعـل باشـد   . فعل است  قبل از بدن موجود باشد يا فاعل است و داراي فعل و يا بدون

فعل باشد نفس نيست چون نفـس يعنـي مـدبر بـدن و در      بدني ندارد كه تدبير كند، اگر بي
  ).266 - 264: الف 1391مالصدرا، (جهان هستي تعطيلي فعل محال است 

قبـل از بـدن   جزئـي  شكل  بهصورتي كه  بهرا نيز » عالم ذر«مالصدرا وجود نفس در 
ارسطو بـراي   /افلوطين /كند، اما همگام با افالطون شدة فوق رد مي يادباشد با همان ادلة 

تعبيـر  از وجود اسـت كـه از آن بـه كينونـت عقلـي       اي  نفس، قبل از بدن، قائل به نحوه
كينونت عقلي وجود علمي يا علي يا ربوبي نفس در نـزد خـداي واحـد اسـت     . كند مي

كه معناي نفس قبل از بدن بـه ايـن   بايد توجه داشت ). 401، 8ج : ج 1383مالصدرا، (
بلكه عين وجود معلول در علت فاعلي خـويش   ،شكل غير معناي نفس مدبر بدن است

خيت چـون قـانون سـن    ،كند چون تا معلول در علت نباشد معلول وجود پيدا نمي ،است
 .شود بين علت و معلول نقض مي

. ي هويـت مسـتقل نـدارد   لحاظ وجـود  بهنفس قبل از بدن، اگر بتوان آن را نفس ناميد، 
و چنين وجودي به نفـس  ) 419: همان(جاست عقل است نه نفس  چه در آن حقيقت، آن   در

و جمادات نيز در علت فـاعلي خـود وجـود     ،ندارد، نفس حيواني، نباتياختصاص انساني 
چـه مالصـدرا    دارند و به اين معنا تمام اشيا كينونت عقلي و ربـوبي خواهنـد داشـت و آن   

  .گويد مطابق نيست ارسطو مي /چه كه افلوطين با آنگويد  مي
متكلمـين و   مطابق بـاور » عالم ذر«وجود نفس قبل از بدن در  ةنحوقبول اين سخن كه 

بودن نفس مطابق باور امثال فلوطين همان چيـزي اسـت كـه مالصـدرا در خصـوص       قديم
چراكه مالصدرا اصرار دارد بگويد كه وجود قبل  ؛گويد موجه نيست حيات پيشين نفس مي

ارسطو، همان وجود معلول در علل فاعلي است و از ايـن   /از طبيعت نفس به نظر افلوطين
ايـن اصـرارورزيدن از    .نيسـت افلوطين هيچ اختالف نظـري   /حيث بين افالطون با ارسطو

گفت  مي بنابراينو است، از ارسط آثولوجياكرد كتاب  جا ناشي شده كه مالصدرا تصور مي آن
كه ارسطو جاي ديگر در نفي مثل افالطوني گفته است يا بايد حمل بر رمز كـرد  را سخناني 

ارسطو نزد صدرا مبرا از حـب رياسـت بـوده؛     /و يا حمل بر حب رياست و چون افلوطين
چنين نوشت كه سخنان ارسطو در نفي مثل افالطوني بيان رمزي و سخن مطابق ذوق عوام 

  ).65 - 59، 2ج : الف 1380مالصدرا، (ه است نه نظر واقعي خود وي بود
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  نفس با بدن از نظر افلوطين. 6
 امـا  ،نفس قبل از بدن حقيقت واحدي است كه به نظر افلوطين مدبر هيچ بـدني نيسـت  . 1

همـة نفـوس در ابتـدا از     ،به اعتقاد وي. شود يابد و مدبر بدن مي زمان تعلق به بدن تكثر مي
جسـم   نفوس در آن جهان واحد و نامنقسم هستند، بي. شوند هاي زميني مي ارد بدنآسمان و

شـوند و از   هـا مـي   ها نيست، ولي در جهان ماده وارد تن اي ميان آن و با هم هستند و فاصله
. شوند؛ زيـرا اقتضـاي ماهيـت نفـوس ايـن اسـت كـه تقسـيم شـوند          اين طريق تقسيم مي

گزيننـد   شـوند و در تنـي جـاي مـي     كه از خود جدا مـي ها به اين نحو است  شدن آن تقسيم
  ).468 ،1ج  :1366افلوطين، (

بلكه مركب از دو بخش نفس و كالبـد   ،به نظر افلوطين آدمي حقيقت بسيطي نيست. 2
دهد نفس غيرمادي است و از  چه حقيقت اصلي آدمي را تشكيل مي البته آن. جسماني است

  .گرفته استت ئنشمشاء است،  ةفالسفنفس كلي، كه مشابه عقل فعال 
 بنـابراين  ،تواند علت همان چيز باشـد  به نظر افلوطين، برخالف صدرا، فاقد چيزي نمي

پس نفس نه جسـم و نـه حـالتي    . تواند سبب پيدايش نفس روحاني باشد تن جسماني نمي
شدن اجسام، حركت اجسام، زندگي اجسام همه . جسماني، بلكه فعاليت و آفرينندگي است

بـودن و جـاودانگي اسـت، عـين       اين در حالي است كه خود نفس ذاتاً عين. نفس استاز 
نفس يگانه ذات معقول متعلق بـه عـالم علـوي    ). 630 - 615: همان(حركت و حيات است 

، حلقة ارتباط بين عالم فوق محسـوس  )473: همان(است كه در كنار بدن قرار گرفته است 
  .است) طبيعت(و عالم محسوس ) نوس(

افلوطين با وجود دوگانگي بين نفس و بدن سعي دارد نوعي وحـدت بـين آن دو را   . 3
ناپذير با ذاتي كه قابل تقسيم در  گويد به قول افالطون ذات تقسيم مي بنابرايننيز حفظ كند؛ 

). 477: همـان (آيـد   هاست به هم آميخت و از آميزش آن دو جوهر ذات سوم پديد مي بدن
عبارتي هم تقسيم شده  بهو  شدهئي برين و جزئي فرودين تشكيل اين ذات سوم نفس از جز

كـه تقسـيم شـود     آن بر تن در هر نقطة كيهان بي عالوهنفس ). 468: همان(و هم نشده است 
  ).924 ،2ج  :همان(موجود است 

دارد و هر نفسي  نفس عالَم براي هر كدام از نفوس مقري متناسب با ماهيت آن مقرر مي
شود مدبر جسمي است كه مقـر آن اسـت    ن كه به حكم نظام اشيا معلوم ميدر مدتي از زما

بلكه  ،شود ضابطه وارد تن نمي پس به نظر افلوطين نفس بي). 260 - 259 ،2ج  :1374بريه، (
بـر    تك موجودات بنا تك. شود يگانه كالبدي كه قابليت اخذ نفس را دارد صاحب نفس مي
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كنند و كالبـدي كـه بـا نفـس پيونـد       ميزان قابليت خود نفس خود را از نفس واحد اخذ مي
  ).924 ،2ج  :1366افلوطين، ( يابد ميبا نفس پيوند ش تظرفييابد به ميزان  مي

اسـتعداد دارد  را چـه   چون خدا نبايد در خود بماند بلكه بايـد آن  كه نفس هم نظر به اين
. پردازد كار مي  در بدن به) 646 ،1ج  :همان(مند سازد  ال بهرهآشكار كند و ديگران را از كم

يـا   ،وجود و حيـات بخشـيدن گيـاه، حيـوان    : نفس در اجسام سه چيز است تأثيركاركرد و 
اما هنگامي كه بر فراز خـود   ،نفس عقل نيست. كردن اجسام بخشيدن، و مديريت انسان، نظم
دارد و  كنـد خـود را زنـده نگـاه مـي      رو ميانديشد و هنگامي كه به خود  دوزد مي چشم مي

انـواع   .)643: همـان ( آرايـد  مـي  و كند مي منظم را آن كند توجه خود تر پايينهنگامي كه به 
همه از منشأ . ندا و انسان همه علت حيات زندگي آن موجودات ،نفوس از گياهان، جانوران

  .هاست اند و حيات و زندگي جزو ذات آن واحدي برآمده
) نه عـرض (و جوهرند  ،)مجرد(جسماني  غير ،)بسيط(ناپذير  كه تقسيم در عين اين نفوس. 4

ايـن  مالصـدرا  ). 653: همـان (در عين وحدت در همة قواي خود منتشـرند   ،)634: همان(
افلوطين بودن نفس در تن را . نشان داد» القوا كل وحدتها في النفس«خود را در قاعدة نگرش 

ناپـذيري و   جـاي تـن هسـت و تقسـيم     ههميعني نفس در  ،نددا صورت كل و بتمامه مي به
پـذيري   پذيري نفس انفعـال  تقسيم). 914 ،2ج  :همان(بساطت ذات نفس نيز محفوظ است 

پذيري نفس به اين معناست كه وقتي در چيـزي جـاي گزيـد، در همـة      تقسيم. نفس نيست
اصطالح بساطت نفس بـدين معناسـت    ناپذير نفس و به تقسيم. شود اجزاي آن جايگزين مي

خـود او   ،عبـارت ديگـر   به. گيرد نه جزء نفس كه در همة اجزاي آن چيز تمام نفس قرار مي
شود چون تمام خود در نزد خودش حاضر است و فقط به اعتبار اجسام تقسـيم   تقسيم نمي

). 475 ،1ج  :همـان (پذيري انفعال جسم اسـت نـه انفعـال نفـس      از اين رو تقسيم ؛شود مي
وري جهان محسوس از آن ذات علوي بدين معنا نيست كه آن ذات از خود جدا  اصوالً بهره

ند كه وارد آن ذات ا واقع اين موجودات فرودست  بلكه در ،ي فرود آيدشود و به جهان خاك
افلوطين وحدت در عين كثـرت و  ). 928 ،2ج  :همان(برند  مي  شوند و از آن بهره علوي مي

كل حاوي كثير اسـت  «: گويد داند و مي نفس هم جاري مي بارةكثرت در عين وحدت را در
شود كه كثير در او باشد و  ه كل است مانع از آن مينه واحد ك... و كثير در كل حاضر است 

ند  ا جدايي و با هم پس اجزاي نفس از هم جدا هستند بي: نه كثير مانع از وجود واحد است
گويـد ايـن    كه مالصدرا نيز مـي  چنان). 915: همان(» كه از خودي خود چشم بپوشند آن  بي

عكـس و بـدن محمـول     بـه ه قضيه بلك ،شود بدن حامل نفس است اشتباه است كه گفته مي
  ).99: ب 1391مالصدرا، (نفس است 
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به تعبيـر  . آفرين است؛ در جوهر نفساني نوعي حركت و آفرينندگي هست نفس خود. 5
آفريند بلكه طبيعت را كه تصوير اوسـت در حـالي    خود افلوطين نفس در حال سكون نمي

نگرد از عقـل   و را آفريده است ميچه ا نفس در حالي كه به آن. كند آفريند كه حركت مي مي
تصوير خود روح  منزلة بهرود  كه در جهت مخالف عقل پيش مي  شود، ولي همين آكنده مي

  ).682 - 681: 2، ج 1366افلوطين، (آورد  حيوان و روح نبات را پديد مي
شدن نفس به اين معنا نيست كه تمام نفس از جهان باال جدا شـود،   به نظر افلوطين تقسيم

شـود؛ فقـط    آيـد و تقسـيم نمـي    ماند و به جهان نمي جا مي كه همواره جزئي از آن در همانبل
عقلـش كـامالً در بنـد    دليـل،  به همين ). 468، 1ج : همان(خورد  بخشي از آن به تن پيوند مي

به تعبيـر بريـه، بـه نظـر     ). 539، 1ج : 1368كاپلستون، (گيرد  تأثرات و انفعاالت ماده قرار نمي
يا هر شيء ديگـري بـه    ،حيوان، نبات. كوشد تا به اسوة معقول تأسي كند طبيعت ميافلوطين 

همان نسبت كه دربارة اسوة معقول خود تأمل و تأسي كنـد و آن كمـال مطلـوب را در خـود     
نفـس از  ). 247: 2، ج 1374بريـه،  (كنـد   به همان اندازه قبول صورت كمالي ميكند منعكس 

تن به اقتضاي طبيعتش از نفس . با طبيعت و تن سروكار دارديك سو با عقل و از سوي ديگر 
كنـد كـه    افلوطين توصيه مي. تواند تحت تأثير تن قرار گيرد ولي در عين حال او مي ،جداست

دست تن سپارد و تابع تصورات آن شود و از عقل  بهنفس بايد مراقب باشد مبادا عنان خود را 
به نظر او نفـس در تـن عصـمت اوليـة خـود را از      . )674، 2ج : 1366افلوطين، (بيگانه شود 
دهد و از توانايي فرمانروايي به عالم باال كه هنگام پيوستگي با نفـس جهـان داشـت     دست مي

نفس از يك سو خدايي است و از سوي ديگر فروترين ). 644، 1ج : همان(ماند  نصيب مي بي
چيزي از ذات خـود بـه   . يه استمقام را در جهان معقول دارد؛ زيرا با طبيعت محسوس همسا

بخشد و اگر در اثناي ادارة طبيعت محسوس اعتماد به نفس خـويش را حفـظ    اين طبيعت مي
رانـد فـرو    چه فرو مـي  نكند و با روح جهان كامالً پيوستگي خود را حفظ نكند و در درون آن

ه در جهان كشـيد بـه   هايي ك پذيرد؛ و اگر بر اثر تجربه و رنج رود، ناچار از آن طبيعت تأثير مي
ارج و علو جهان معقول پي برد و با مقايسة اين جهان و آن جهـان نيـك حقيقـي را شـناخته     

  ).647 - 646: همان(جا صعود كند  تواند دوباره راه جهان واال را پيش بگيرد و به آن باشد، مي
خطـر   تواند از ايـن  كه چگونه ممكن است نفس از بدن تأثير بپذيرد و چگونه مي اين. 6

بـه نظـر   . اسـت  دادنـي  و اعتال پيدا كند با نگاه به دستگاه فكري افلوطين پاسخ جويددوري 
گونـه كـه در جهـان     به اين معنا كه احد عقل و نفس همان ،افلوطين انسان كون جامع است

عيني وجود دارد در انسان نيز منعكس است گويي انسـان مينيـاتوري از عـالم كبيـر اسـت      
را، كـه  » عدالت«و » معرفت«او به كمك عقل دو فضيلت عقالني يعني . )674 ،2ج  :همان(



  هاي نفس ويژگي دربارةمقايسة ديدگاه افلوطين و مالصدرا    34

به نظر او نفس آدمـي  . آورد استعداد آن در او به وديعه نهاده شده است، از قوه به فعل درمي
نفسي كه به مرتبة كمـال  . است» نفس كلي«ذاتي الهي و واال دارد و ماهيتش همانند ماهيت 

ين نفس براي انديشـيدن نيـازي بـه آلـت جسـماني نـدارد       ا. رسد عقل را در خود دارد مي
 عقـل  علـت  چنين هم دارد، خود در بالفطره را آن بلكه ،انديشد عدالت نميعقل به ). همان(

 نفـس  .كه استعداد آن را دارد موجود است ما و آن يدوم فطر ي»او«چون  يباًتقر خدا، يعني
). 675 ،2ج  :1366افلوطين، (انديشد  انديشد و گاه نمي انديشنده گاه به عدالت و زيبايي مي

 ،مانـد  نفس انسان داراي سه كشش و تمايل است يكي هميشه نزد عقل مي ،به نظر افلوطين
و سومي در ميـان ايـن    ،دومي روي در جهان محسوس دارد و با اين جهان در ارتباط است

موجودي كه به ديگري دل ببنـدد و در او بـه چشـم سـتايش     ). 258 ،1ج  :همان(دو است 
دانـد   تر از محبوب مي كه خود را كم بنگرد و سر در پي او بنهد همين اعتراف اوست بر اين

كه نفـس بـه حقيقـت خـويش دل ببنـدد يـا بـه         بسته به اين ،به نظر افلوطين). 661: همان(
شود كه به  شود و همان مي وب خود يگانه ميتمايالت نفساني خود، با همان مطلوب و محب

هنگام نگريستن و انديشيدن با دقت و توجه تمام فرد ديگر  :گويد وي مي. بسته است  آن دل
موضوع نظاره و انديشة خـودش و همـان    همتوجبلكه همة فعاليتش  ،متوجه خودش نيست

 ششاختيار موضوع نگر او خود را در. انديشد اش مي نگرد و درباره چيزي است كه آن را مي
نفـس  ). 529: همـان (در آن دم او صرفاً بالقوه خود است . گذارد تا او به وي شكل دهد مي
دست تمايالت مخالف عقل داد و اسير شـرور ايـن دنيـايي شـد      بهدر تن عنان خود را  اگر

 و» معرفـت «توانـد   او زماني مي .وري از فضيلت نيست ديگر قادر به دريافت معرفت و بهره
 ).632 - 631: همان(را ببيند كه به خود خويش بازگردد » عدالت«

. دهـد  حيات عقلي و شهودي حيات برتر نفس است كه او را به عقول مفارق پيوند مـي 
دهد كه نه عقل است و نه شهود بلكه اتحـادي بـا مبـدأ اول و     گاه حالتي به نفس دست مي

اين حالت قابل بيان نيست و به لفـظ  . دهد ندرت به برخي افراد دست مي تجرد است كه به
خودي و خلسه است كه به گفتة فرفوريوس افلوطين خود چهار بار آن  آيد، حالت بي درنمي

  ).1122 ،2ج  :همان(را تجربه كرده بود 
  

  نفس با بدن از نظر مالصدرا. 7
كـه   آن اند حـال  اند كه نفس را كامالً شناخته كرده فالسفة گذشته تصور مي به گفتة مالصدرا

رفته است كه عوارض ادراكي و تحريكي بـدن را   دانش گذشتگان از نفس از اين فراتر نمي
آنان از احواالت نفـس در ايـن حـد آشـنا     . داللت به لزوم وجود نفسي براي بدن بدانند
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تر است و نفـس الزم اسـت    از حيوانات افزونتحريكش بودند كه نفس انسان ادراك و 
چون نفس محل علوم است و علم  ،بعد از بدن باقي خواهد بودمجرد باشد و امر مجرد 

پذير نيست و محل غير قابل تقسيم خود غير قابل تقسيم است؛ بنابراين نفس امر  تقسيم
آيـد كـه مركـب از     چون در غير اين صورت الزم مي ،امر بسيط فنا ندارد. بسيطي است

فرض بساطت نفس اسـت  قوة وجود و عدم و فعليت وجود و عدم باشد و اين خالف 
گذشتگان غالباً معتقد بودند كه نفس روحانيه الحدوث و ). 399 ،8 ج: ج 1383مالصدرا، (

) هاي پيش روي اين نظرية خود توجه نداشتند كـه الـف   آنان به چالش. روحانيه البقاء است
مرتبط آيد تا به بدن  امر متعال از مرتبة خود فرود نمي) شود؛ ب امر بسيط الذات حادث نمي

امر بسيط با صحت و مرض يا لذت و ) بساطت با تكثر در ابدان سازگار نيست؛ د) شود؛ ج
به نظر مالصـدرا  . شود دانيم نفس با تغييرات تن متغير مي كه مي شود، حال آن درد متأثر نمي

اي منكـر بقـاي    اي منكر تجرد نفـس، عـده   ها باعث شد عده ناتواني آنان از حل اين چالش
كـه او   اي هاي ويـژه  مالصدرا مدعي است با ديدگاه. ضي متمايل به تناسخ شوندو بع ،نفس
). 401 - 399: همـان (نفس كشف كرده قادر است همة مشكالت يادشده را حل كند  بارةدر

يعني اصالت وجـود، وحـدت تشـكيكي     ،به نظر مالصدرا مشكالت فوق بدون مباني او
ممكـن نيسـت    ،تحقق مبـدأ و غايـت  و باور به  ،وجود، حركت جوهري، اشتداد وجود

به نظر مالصدرا اشتباه عمدة گذشتگان اين بود كه نفس را از ابتـدا تـا انتهـا    ). 386 :همان(
  ).382: همان(پنداشتند  و جوهر واحد و ثابت مي ،ذات، حقيقت

تبع او افلوطين عالم طبيعت را عالم خروج و شـدن و متحـرك در جـوهر     بهافالطون و 
بـر سـنت    اما از زمان ارسطو تا زمان مالصدرا بنا). 248 ،3ج  :1380افالطون، (دانستند  مي

ارسـطو   زيـرا  ؛پذيرفته شده بود نـه در جـوهر   ارسطويي حركت صرفاً در سطح موجودات 
در هر صورت ثبات ). 218: 1389ارسطو، (» حركت از حيث جوهر وجود ندارد« :گفت مي

)being ( طبيعت ميراثي پايدار شد و تقريباً همة فيلسوفان جهان، و نفي حركت در نهاد عالم
اين براي ). 116 - 114 ،3ج  :1383مالصدرا، (ازجمله فيلسوفان مسلمان به آن ايمان آوردند 

اي از  بلكـه نحـوه   ،چون به نظر او حركت از سنخ ماهيات نيسـت  ،مالصدرا قابل قبول نبود
حركت خروج ثبوت اسـت  . رام استوجود است و وجود طبيعي عين حركت و نهادي ناآ

ناآرامي، سيالن ). 82 - 81: همان(و حقيقت طبيعت عين سيالن و تجدد است ) 113 :همان(
بـر ايـن   ). 107: همـان (و تحول، نحوه و حالت خود وجود و ذات موجودات طبيعي است 

ينا و س تقسيم كرد و گفت فلسفة ابن» شدن«و » بودن«توان فلسفه را به دو فلسفة  اساس، مي
  .است» فلسفة شدن«و فلسفة مالصدرا » فلسفة بودن«فارابي و ديگران از نوع 
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هاي جسماني كه ذات  نخست، طبيعت: كند مالصدرا مخلوقات را به سه دسته تقسيم مي
هـا ابـداعي و    ها مادي و جسماني است؛ دوم، عقـول مفـارق كـه ذات و فعـل آن     و فعل آن

رخالف اين دو كه حقيقـت ثـابتي دارنـد حقيقـت     روحاني است؛ موجود سوم يعني نفس ب
ثابتي ندارد و حاالت او متحول و متطور است و حركت جوهري و اشتدادي در آن جريـان  

نفس در حدوث و تصرف در اجسام جسماني است و در ادراك جزئيـات از اجسـام   . دارد
ي عمـل  در بقا و تعقل خويش و تعقـل جاعـل خـود روحـان     اما ،پذيرد منفعل استكمال مي

  ).403 - 402 :همان(نياز است  كند و از اجسام بي مي
مجبور بودند كه تعلق و ارتباط  اما ،كه بين نفس و بدن تمايز قائل بودند گذشتگان با اين

. ضعيف و موقتيِ بين آن دو را بپذيرند مثل ارتباطي كه بين نجار و ابزار كار او وجـود دارد 
و قـواي مـادي او بـه ابـزار درسـت نيسـت و چنـين        به نظر مالصدرا، تشبيه نفس به نجار 

آيد هر ملواني بتواند در هر كشـتي وارد   چون در اين صورت الزم مي ،ارتباطي محال است
شود و آن را تدبير كند و هر نفسي درون هر بدني قرار گيرد و در اين صورت نفـس يـك   

هـد داشـت   اش هـيچ ترجيحـي نخوا   پيامبر بر نفـس يـك فـرد عـادي تـا انتهـاي زنـدگي       
كنشي  از نظر مالصدرا رابطة نفس و بدن رابطة تنگاتنگي است و اين رابطة هم). 291  :همان(

دوگانگي نفس و بدن كه دكارت بر آن اصـرار داشـت در عصـر    . تر شده است امروزه بديهي
اي را بر آن داشت تا دوگانگي نفس و بـدن   گري مورد انتقاد شديد قرار گرفت و عده روشن

بدانند و حقيقت مجردي چون نفـس و روح را نيـز    ناپذير ها، توجيه كنشي آن ود همرا، با وج
كـه  ) Jnlien Offray de la Mettrie, 1709-1751( المتـري  ژولـين افـره دو   امثال. منكر شوند
كردند كه فقط تأثير تب بسيار شديد بر روي يـك بيمـار را بنگريـد، غالبـاً هـذيان       اظهار مي

راستي وجودي جداگانه  اگر ذهن به. شود تي است كه عارض انسان ميشكلي از ديوانگي موق
بـه  ). 57: 1383دان، (داد  رخ نميچنين اتفاقي  ،و ايمن از تأثير يك تب جسماني داشته باشد

اي  تصوير زنـده . كند نظر او بدن انسان ماشيني است كه فنرهاي خودش را خودش كوك مي
بـدون  . بخشـد  انگيزد تداوم مي را كه هيجان برمي هايي تغذيه حركت. از حركت دائمي است 

نفس شـمعي اسـت كـه    . ميرد و مي ،افتد شود، از توان مي رود، ديوانه مي غذا نفس تحليل مي
هـايش عصـارة    امـا تغذيـة بـدن در رگ   . گيـرد  پيش از خاموشي گُـر مـي   اي  اش لحظه شعله

شود، گويا كه  ها نيرومند مي آن گاه نفس نيز مانند ريزد و آن بخش و مايع نيروبخش مي زندگي
كـرده  وادارش و چون سربازي كه آب بـه فـرار   كند   ميآميز مسلح  خود را به شجاعتي غرور

رود؛ بنابراين يـك   سوي مرگ مي بهها  و با شور و شوق به صداي طبل ،شود باك مي بي ،باشد
  .كند  ميدارد و آب سرد او را آرام  مي نوشيدني داغ خون را به حركت تند وا
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ديگـر مالحظـة   ! كشـاند  به تعبير المتري، گرسنگي المروت ما را به چه كارهايي كه نمي
كنيم  پاره مي ها را تكه حريصانه آن. كنيم مان را هم نمي اخالقيات حتي پدر و مادر و فرزندان

داريم؛ و در بحبوحة خشم، خشـونت اختيـار را از مـا     ها برپا مي و ضيافت وحشتناكي با آن
  ).58: همان(شود  تر مي قوي ةطعمتر  ربايد و ضعيف مي

كنشي بين نفس و بـدن را در سـه دورة كلـي يعنـي دوران      در هر صورت مالصدرا هم
نفس در مرحلة جنـين از  . كند جنيني، دوران بلوغ صوري، و دوران بلوغ معنوي خالصه مي

صرفاً به اعتبـار آينـده و    »نفس نباتي«به اين . رسد مي» نفس نباتي«به مرتبة » جمادي«درجة 
» نفـس حيـواني  «زماني كه كودك از مادر زاده شد مبدل به . گوييم مي» نفس حيواني«بالقوه 

در ايـن مرحلـه نفـس بالفعـل     . ادامـه دارد » بلوغ صوري«اين مرحله تا رسيدن به . شود مي
ي بهره اگر نفس از عقل نظر. است» نفس انساني«است با وجودي كه بالقوه » حيوان بشري«

كار گرفت و كماالت باطني  طور عقل عملي را به برد و اشيا را درك كرد و انديشيد و همين
او در . رسـد  مـي » بلوغ معنـوي «سالگي به  40و اخالقي خود را استكمال بخشيد در حدود 

مالصدرا، (است » شيطان«يا » ملك«كه بالقوه يا  است با اين» انسان نفساني«اين مرتبه بالفعل 
پس نفس در بدو حـدوث، در مرحلـة جنينـي و نبـاتي، طبيعتـي      ). 158 - 157 ،8ج  :1383

عنصري است و صورت مادي و عنصري دارد و نوع تعلق او به بدن عين تعلق صورت بـه  
. دار اسـت  و جهت ،دار ، مكانپذير هاي مادي تقسيم صورتي كه چون ديگر پديده. ماده است

و قوة او عين فعليت آن  ،ثبات آن عين تجدد عين كثرت، تشوحدوجود واحدي است كه 
تـدريج   كنـد و بـه   مـي  تدريج تجرد پيدا  نفس در اثر حركت جوهري به). 383: همان(است 

تـدريج از ذات   كند و سـپس بـه   در ابتدا تصورات حسي و خيالي پيدا مي. شود روحاني مي
صوري تعلق نفـس   بعد از بلوغ). 382: همان(دهد  جسميت به ذات مجرد تغيير ماهيت مي

شود،  گاه جدايي حاصل نمي شود ولي بين اين دو، تا قبل از مرگ، هيچ تر مي به بدن ضعيف
تواند عقـل   تدريج مي عقل منفعل به. نفس تا نفس است ذاتاً نوعي وجود تعلقي به بدن دارد

در ايـن  ). 432 - 431: همـان (بالفعل شود و بعد به مرحلة عقل فعال و مـا فـوق آن برسـد    
دارد، از ماده و لواحق ماده مجرد اسـت،  » نفس ناطقه«بر تعريفي كه مالصدرا از  بنا ،رحلهم

چه نفس به حد عقل بالفعل رسيده باشد يا هنوز در حد نفس متخيله باشد؛ چون نفس متخيله 
با ايـن  ). 512 ،3ج : 1383مالصدرا، (چون عقل در ذات و فعل مجرد از ماده است  بالفعل هم

خيـال فقـط در عـالم آخـرت تجـرد دارد       اما ،عقل در دنيا و آخرت مجرد استتفاوت كه 
بنابراين نفس در هر مرحله اقتضاي آثـار و فعاليـت خـاص    ). 356 ،8ج  :1383مالصدرا، (

  .كند تا نهايتاً براي مراحل بعد از بدن آماده شود خود را دارد و شاكلة خاصي پيدا مي
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از نظر او، عالم طبيعت هـم  . شناسي اوست شناسي مالصدرا هماهنگ با هستي خود
وحـدت اتصـالي آن عـين    . از مراتب وجود است و قوانين وجود بر آن جـاري اسـت  

و تكـاملي در جريـان    ،نحو متصـل، اشـتدادي   بهكثرت آن است و حركت در ذات آن 
به نظر او نفس هم وجود واحدي است و وحدت او نيز وحدت عـددي نيسـت   . است
و وحدت با چنان طيف وسيعي است كه هم شامل ذات و هـم   يهظلّ حقة وحدت بلكه

ترين آن كه عقل  ترين تا قوي   مقامات و مراتبي دارد از ضعيف. شود شامل صفات او مي
). 154: همان(شود  هر اتفاقي براي يكي افتاد ديگري هم متأثر ميدليل، به همين . است

بـه نظـر   . داردر عين وحدت كثرت داند كه د مالصدرا نفس را وجود واحد ناآرامي مي
بين است كه حقيقت نفس را به جنبة جسماني صرف يا جنبـة   او اين خاصيت افراد دو
سـره از   سره نفس را به جسم تشبيه يـا يـك   يعني يا يك. كاهند روحاني صرف فرو مي

مالصـدرا،  (واحد و يگانـه دارد   ينفس حقيقت). 289 - 288: همان(كنند  جسم تنزيه مي
، و در عين حال داراي شئون متفاوت است و در مسير تكامل خويش )73، 9ج : 1382

مراتـب  هـا   گذارد و همة ايـن  را پشت سر مي» عقل«و  ،»وهم«، »خيال«، »حس«مرحلة 
ديگر را  ةخلع و لبس نيست كه يك مرحله را رها كند و مرحل. ستواحيات  گوناگون

يعنـي در عـين    ،د از لـبس اسـت  لـبس بعـ  اصطالح  است؛ بههمه در يك مرتبه  ،بگيرد
نحوي است كـه   بهشود و اساساً همواره مرتبة بعد  داشتن مرتبة قبل واجد مرتبة بعد مي

به تعبير خود صدرا، نفس انسان در ذات خـود هـم   . همة مراتب مادون را با خود دارد
و هـم طبيعـت    ،دهنده، هم محرك بدن  عاقل، هم متخيل، هم حساس، هم رشد و نمو

نفس هم جسم است هـم روح؛ امـا   ). 272: ب 1391مالصدرا، (ر جسم است ساري د
كند و در هر حال جسم و عقل  گاهي جسمانيت و گاهي روحانيت او ظهور و بروز مي

نفس رابط بين بخش جسـماني و  . ست از نفسا مراتب مختلف يك چيزند كه عبارت
س وجود اصـيلي اسـت   نف. كند روحاني است و بين امور متفاوت خود الفت ايجاد مي

و در عقل  ،در خيال عين خيال ،در لمس عين المسه ؛كه عين وحدت و تشخص است
پـذيرد كـه در    البته مالصـدرا مـي  ). 154، 8ج : ج 1383مالصدرا، (با عقل متحد است 

توان جسم را از  هاي ديگر نفس مي به بخش نكردن ظرف اعتبار ذهني و به شرط توجه
ديدگاه  ،مالحظه شدكه   چنانپس . يا نفس ناطقه جدا كرد ،نييا نفس حيوا ،نفس نباتي

چون افلـوطين هـم بـا وجـود      ؛بسيار به هم شبيه استنظر افلوطين و مالصدرا از اين 
كه گويي بـا   بين نفس و بدن چنان ارتباط بين نفس و بدن را قوي گرفته استدوگانة 

  .ديگر متحدند يك
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  نفس بعد از بدن از نظر افلوطين. 8
دانستن نفس، نوعي تغيير در جوهر نفس را از طريـق بـدن مـادي     مجردبا وجود افلوطين، 

امـا   ،نـد يو نفس برين يا نفس كلـي از دگرگـوني مبرا   ،است كه خدا، عقل گفتهو  هپذيرفت 
ــاده دگرگــوني دارد    نفــسِ هــم ــوال و م ــده يعنــي هي ــاريكيِ خــاصِ موجــود زن ــا ت راه ب

جملـه نفـس را     او وحدت در عين كثـرت وجـود از  . )513 - 512، 1ج : 1366  افلوطين،(
اند معمـوالً پـدر    اند و متعلق به آن دهد كه نفوسي كه از آن جهان آمده گونه توضيح مي اين

و ) 661: همـان (شناسـند نـه او را    از اين رو نـه خـود را مـي    ؛اند را از ياد برده ،خود، خدا
از دانش حقيقـي برخـوردار باشـيم بايـد      ما اگر. ايم اصطالح امروزي از خود بيگانه شده به

تنها ما بلكه چيزهـاي   چون نه؛ اما يم نه بدان نحو كه ما در او هستيميكه ما خود اودريابيم 
نتيجـه يكـي هسـتيم      چيزيم و در همهبنابراين ما . ديگر نيز ما هستند پس همة ما او هستيم

كشد به ارج و علـو   در جهان ميهايي كه  نفس اگر بر اثر تجربه و رنج). 941، 2ج : همان(
توانـد   اين جهان و آن جهان نيك حقيقي را بشناسد، ميمقايسة جهان معقول پي ببرد و با 

در اتحاد با واحد، كه غايت نهايي نفس است، دوباره راه جهان واال را در پيش گيرد و بـه  
تدريج، به تماشاي  اما به نظر او نفوس فردي فقط گاه به گاه، و آن هم به. جا صعود كند آن

سوي واحد، كـه همـان    بهنفس با رفتن ). 647، 1ج  :همان(يابند  موجود حقيقي توفيق مي
چيـز در طلـب نيـك     گونه كـه همـه   همان. كند مسير آفرينش را طي مي ،خير و نيك است

هـا   چون نيك همان واحـد اسـت و همـة كوشـش    . چيز در طلب واحد است است و همه
كه خاصيت اصلي ذات و نهاد و  ،هر موجودي در طلب خود خويش. روي در واحد دارد

  ).936، 2ج : همان(كند  ماهيت خود اوست، سير مي
شـدن از تـن،    يعني جدا ،ح و پرداختن به اين مسئله كه نفس بعد از مرگافلوطين با طر

كـه از غايـت خيـر روي برگردانـده      كه غايت خير را پيموده و آن كجا خواهد رفت، بين آن
شدن نفـس از تـن بـه ايـن اسـت كـه تـن ديگـر          بيرون: گويد گذارد و مي است تفاوت مي

شد؛ زيـرا مصـاحبت و مشـاركت اجـزاي     گونه مصاحبت و مشاركتي با نفس نداشته با هيچ
كـه   نفوس آدمي بسته به اين). 929: همان(ديگر تابع نظم و قانون خاصي است  كيهان با يك

انـد، بعضـي در جهـان محسـوس و بعضـي بـه بيـرون از جهـان          در دنيا چه فعاليتي داشته
ر عـالم  هـا كـه د   آن ؛رونـد  سوي ستارگان مي بهشوند  نفوسي كه آزاد مي. روند محسوس مي

هر نفسي روي . اند يا در سطح خورشيد يا در سيارات و ستارگان ثابت قرار دارند محسوس
گيرد كه آن ستارگان  متناسب با اخالق و نيرويي كه در او فعال بوده است جاي مي  اي ستاره

كه افلوطين، بـه گفتـة شـاگردش     چنان). 355 ،1ج  :همان(كند  ها محافظت مي يا خدا از آن
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كوشم موجود الهي را كه در من است به موجود  مي«: وس، به هنگام مرگ گفته استفرفوري
  ).1100 ،2ج  :همان(» الهي كه در كيهان است بازگردانم

تواند  هيچ موجودي نمي. افلوطين معتقد است كه هر نفسي بايد كيفر اعمال خود را ببيند
شـوند همـة    ز تن جدا مـي نفوس پاك و مجرد وقتي ا. از كيفر اعمال خالف حقش بگريزد

نهنـد   و پشت سر مـي ند كن ميها چسبيده است از خود جدا  را كه هنگام تولد به آندي يزوا
كه  نفوس بدتر با اين. دارند را با خود نگاه ميد يزوادر حالي كه نفوس ديگر زمان درازي آن 

مانند  باقي است باقي ميشوند و تا هنگامي كه منشأشان  را با خود دارند كامالً تباه نميد يزوا
كه هنوز مقداري از تن پيشين را بـا   و اين ،باري، فراموشي سنگين). 635 - 634 ،1ج  :همان(

). 501: همـان (هاست و نيروي كافي براي عـروج ندارنـد    خود دارند مانع صعود نفوس آن
روند كه  دنبال آن تن به محلي بهكيفر چنين افرادي اين است كه در تني ديگر جاي گيرند و 

در اين صورت ميزان كيفر و مدت آن در . آن تن به اقتضاي ماهيتش روي به آن داشته است
جا روي بـه بـاال    زماني كه مدت كيفر به سر آيد، نفس از آن. قانون خلقت معين شده است

در تـن   ،كه هيچ جزئي از تن را چون باري بـدوش ندارنـد   ،البته نفوس ناب و پاك. آيد مي
  ).511: همان(كنند  ت نميديگري سكون

آورد، آيـا همـه    آورد؟ اگر بـه يـاد مـي    آيا نفس بعد از جدايي از تن چيزي را به ياد مي
آورند يا برخـي چيزهـا را؟ هميشـه بـه يـاد       چيز را به ياد مي اند يا بعضي؟ آيا همه گونه اين
تن و كـار قـوة    آورند يا بعضي مواقع؟ به نظر افلوطين يادآوري متعلق به نفسِ مرتبط با مي

يادآوري مربوط به قوة تصور اسـت  . ندا ها ضعيف و برخي قوي برخي حافظه. حافظه است
كنيم، احساسات و عواطف خود را هم تصور  و به نظر او ما فقط انديشة خود را تصور نمي

خـود را در قـوة   و اين چيزي است كه در انديشـة مالصـدرا   ) 518و  512: همان(كنيم  مي
  .دهد يخيال نشان م

  
  نفس بعد از بدن از نظر مالصدرا. 9

دارد كه  ارسطو اظهار مي /دادن خوانندگان به اشتراك نظر خود با افلوطين صدرا با توجه
سوي كماالت و غايات خويش دارند و انسان نيز از ايـن قاعـده    بهاشياي طبيعي ذاتاً رو 

ترين مراحـل بـه    پايينمستثني نيست و در عين حفظ هويت شخصي خويش همواره از 
اسـت  د ايـن  وش جا مطرح مي پرسشي كه در اين. رود باالترين حد ممكن كمال پيش مي

يابـد و چـه چيـز در ايـن جهـان مانـده و        كه در اين سير چه چيز انسان بقا و تداوم مي
  شود؟ مي فاني
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تبـة  توانستند به مر نفوسي كه مي ،چون آدمي دوساحتي بودبه نظر فيلسوفان اسكندراني 
توانستند بـه مرتبـة    عقل بالفعل برسند به نحو روحاني ادامة حيات داشتند و نفوسي كه نمي

امـا بنـابر   . عقل بالفعل برسند پس از مرگ محكوم به ماندن در بدن موجود ديگـري بودنـد  
شدند  ديدگاه فيلسوفان مشاء، كه قائل به تناسخ نبودند، اين نفوس بقايي نداشتند و نابود مي

اديـان الهـي هـر دو    . بودن اعادة معدوم حشري براي آنان متصـور نبـود   ر قاعدة محالو بناب
ها چه خوشبخت و چـه   دانستند و بر اين تأكيد داشتند كه انسان ديدگاه مذكور را مردود مي

  .و چه عالم و چه جاهل باقي خواهند بود ،بدبخت، چه كامل و چه ناقص
چـون وجـود    ،ي خود را تضمين كرده استبه نظر مالصدرا، انسان با حدوث جاودانگ

راه در نفـس  و نيسـتي   ،بنابراين فنـا، عـدم   ؛پذيرد و همواره موجود است گاه عدم نمي هيچ
با اين تفاوت كه بـدن بـاقي بـا     ،داند او مرگ را استمرار همان وجود نفس با بدن مي. ندارد

اگر نفس بخواهد فاني  از نظر صدرا نيز اعادة معدوم محال است و. بدن فاني متفاوت است
آيد كه بين شيء و خود شيء عـدم واسـطه شـود و     شود و بار ديگر محشور شود الزم مي

 ؛بلكه مثـل آن شـيء باشـد    ،شود ديگر خود آن شيء نباشد چه بعد از آن دوباره خلق مي آن
كه الزمة حشر و معاد وجود خود شيء است نه مثل شيء و اگر عدم در بين باشـد   حال آن

  .آمد كه قابل قبول نبود يا دو عدم الزم مي ،يك وجود، دو وجودبراي 
مالصدرا آگاهانه به وجود حلقة واسطة خيال توجه كرد و براي تجرد و درنتيجـه بقـاي   

و به اين طريق هم بـراي همـة   ) 523 - 522، 3ج  :ب 1383مالصدرا، (خيال استدالل آورد 
امكان حشر فراهم شد و معاد جسماني نيز مدلل لحاظ عقلي  بهها و حتي حيوانات نيز  انسان
سينا نفس را قابل انفكاك از نوعي بدن چه برزخي و چه اخروي  چون او برخالف ابن ؛شد
چون نفس كمال اول  ،پس به نظر مالصدرا امكان تفكيك بدن و نفس وجود ندارد. ديد نمي

بدن با نفس . يابد ا ميو حقيقت بدن با نفس معن ،حقيقت نفس بودن با بدن است ،بدن است
  ).439 - 438 ،8ج  :ج 1383مالصدرا، (بدن است و بدون نفس ديگر بدن نيست 

گفتند مرگ طبيعي نتيجة فساد بدن دنيوي است، مالصدرا معتقد  برخالف پيشينيان كه مي
رغبتي و انزجار تدريجي نفس از بدن و اعراض او از حـواس و   است كه در مرگ طبيعي بي

و ملكوت و رسيدن نفس به استقالل ذاتي باعث مرگ و قطع تعلق نفس به بدن  اقبال بر خدا
كه نفس تكامـل يافـت و موجـود     چون زماني؛ )100: الف 1391مالصدرا، (شود  دنيوي مي

ديگر نيازي به اين بدن ندارد و بود و نبود بدن مادي ضرري بـه وجـود    ،مفارق و عقلي شد
سبب ميل و شوقي كه به كمال دارد،  بهنفس ). 450، 8ج : ج 1383مالصدرا، (زند  نفس نمي

متحـول بـه عقـل    . شود سبب او مبدل به وجود ديگري مي بهيابد و  با موجود كامل اتحاد مي
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چيز به نابودي سـبب   نابودي هر .)452: همان(شود   ميشود و با عقل فعال متحد  محض مي
  ).442: همان(شدني نيست  نابودآن است و سبب نفس جوهر عقلي مفارقي است كه 

بلكـه   ،نه بدن مـادي دنيـوي   اماند ا در نگاه صدرا نفوس پس از مرگ نيز باز در بند بدن
. شـود  مثالي هم نوعي تجرد است كـه در خـواب نمايـان مـي    يا تجرد برزخي . بدن برزخي

ا يـ  خود را بدحاالت  دارد وو عمق  ،عرض ،طول ،هم جسمخواب  ردانسان بدن كه  چنان
بـدني  . بدن اسـت برزخ و قيامت از همين سنخ قبر و الم ع ،به نظر مالصدرا. يابد خوب مي

بدني خـالي كـه پـس از     ؛)389: ب 1391مالصدرا، ( كه داراي بعد و احساس استمجرد 
راه است و چون زمان حيات دنيوي سميع و بصير است  سبب قوة خيال با آدمي هم بهمرگ 

يي است، محسوسات غايب را كـه قـبالً احسـاس كـرده اسـت      و داراي قوة چشايي و بويا
  .)103: الف 1391مالصدرا، (كند  ادراك مي

اند و در اثر تبدل جوهري و تكامل وجودي  كساني كه هويت بالفعل عقالني پيدا كرده
كه از رسول خـدا   چنان. شوند ساكنان عالم عقل مي ،خويش به اشرف مقامات دست يافتند

» لـي مـع اهللا وقـت ال يسـعني فيـه ملـك مقـرب و ال نبـي مرسـل         «نقل شده اسـت كـه   
اين عقول در دنياي ديگر هم قادرنـد كليـة حقـايق عقلـي     ). 113، 9ج : 1382  مالصدرا،(

خـود حاضـر    زمان نـزد  آنان را هم ومجرد را تصور كنند و هرگاه بخواهند در آن تصرف 
  ).385: ب 1391مالصدرا، (كنند  مي

به نظر مالصدرا، نفس انساني صورت و سيرت بدن بعد از خود را خود در اين دنيا رقم 
عقـل   ،ودشـ كه در اين دنيا توفيق رفيق راه و صراط توحيـد مسـير وي    در صورتي . زند مي

لفعل خواهـد شـد و اگـر    ، ملَك باكندو قلب خود را از جسمانيات پاك  ،دكنخود را كامل 
شـد و يـا در زمـرة حيوانـات و حشـرات در       عكس آن را طي كرد، شيطان بالفعل خواهـد  

مرگ انتقـال نفـس از مرحلـة طبيعـت     ). 158 - 157 ،8ج  :ج 1383مالصدرا، (آمد  خواهد 
صورت هيئـت صـوري اخـروي، حسـنه يـا سـيئه اسـت كـه          بهدنيوي به مرحلة اخروي، 

يـا خـروج   ) 8 ،9ج  :1382مالصدرا، (شده در دنياست  فعال كسبشده از اعمال و ا حاصل
ايـن فعليـت يـا فعليـت     . اسـت » بـودن «بـه  » شدن«نفس از حالت قوه به فعل و خروج از 

ـ  شقاوتملَكي است يا فعليت  ةمندان سعادت شـيطاني يـا حيـواني درنـده يـا چرنـده        ةمندان
 ).119 ،8ج  :ج 1383مالصدرا، (

به نظر مالصـدرا انسـان مسـتعد    . هويت انسان منحصر به اين سه يا چهار حالت نيست
گويي انسان جنسي براي انواع . شود نهايت هويت است كه به دنياي ديگر منتقل مي يافتن بي

هـا   و تعـداد انـدكي از آن   ،متفاوت انسان است كه برخي انسان طبيعي، برخي انسان نفساني
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 يـز ن يو عقلـ  نفسـاني،  طبيعـي،  هويـت  يعنـي  هويت سه اين از يك هر در. ندا انسان عقلي
از  نـدارد و تعالي جهـش  . است به پيمودن است كه انسان قادر شدنيمرتبه تصور نهايت يب

آدمي تا مرتبـة   ،رو ؛ از اين دشو  ميترتيب انجام  تدريج و به يك موقعيت به موقعيت ديگر به
و تا مرحلة دوم را طي نكنـد   يابد نمياول را طي نكند و مرز آن را نشكند به مرتبة دوم راه 

تـر   تر و برخـي كنـد   البته برخي افراد اين مراحل را سريع. به مرحلة سوم راه نخواهد داشت
ري آدمـي از مبـدأ تـا رشـد صـو     : نويسد تر اين مراحل مي او در توصيف دقيق. كنند طي مي

و بـراي او   ودشـ  ميتر  تدريج وجودش لطيف انساني اول يا بشري و طبيعي است، سپس به
در مرحلـة انسـان   . رسد شود و به مرحلة انسان دوم مي وجود اخروي يا نفساني حاصل مي

گونه است كه برخي مثـل   ند و اين جدايي اينيديگر جدا گانه از يك دوم مراحل حواس پنج
. ترنـد  تر و بـه تجـرد و روحانيـت نزديـك     تر و برخي از آن دور كحس المسه به ماده نزدي

انسـان سـوم   . كنند گذارند و وجود عقلي پيدا مي برخي افراد اين مرحله را نيز پشت سر مي
كند و برخي را نگه دارد بلكه وجود ناقص و ضعيف خـود را بـه    برخي صفات را رها نمي

كنـد و عقـل را بـا خـود      حواس را رها نميانسان عقلي . ندك  ميوجود كامل و شديد مبدل 
 ،بخشـد  و رفعت ميكند  ميبلكه انسان عقلي حواس و ادراكات حسي خود را تكميل  ،ببرد

مالصدرا . برد راه خود به دنياي ديگر مي كند و هم سازد و با خود متحد مي مجرد و عقلي مي
لحـاظ   بـه زشي، وگرنه لحاظ ترتيب وصول است نه ترتيب ار بهدهد كه اين تقسيم  تذكر مي

ها برعكس است؛ يعني انسان سوم برتر از انسان دوم و انسـان   ارزشي و اخروي اهميت آن
  ).138 - 127، 9ج  :1382مالصدرا، (دوم واالتر از انسان اول است 

شـان بـر وجودشـان مقـدم اسـت       از نظر مالصدرا برخالف ديگر موجودات كه ماهيت
زند و تصـميم   كه انسان خود ماهيت خود را رقم مي چرا وجود انسان بر ماهيتش تقدم دارد؛

 ورت يبعد از بدن ماد نفس. تعيين نشده استش تماهيانسان از قبل . گيرد كه چه باشد مي
: ج 1383مالصدرا، ( است يافته تعين فرد خود دست بهاست كه  يآن بدن مجرد و عقل يكمال
حسن و قبح رسـيده   زماني كه نفس به مقام عقل رسيد به مالك تكليف و تميز ).440، 8ج 

اگر در صراط شهوات واقع . وجود دارداثري است و از اطاعت و عصيان در باطن نفس او 
بـه   آن بسته نقطاعشدت و ضعف و دوام و . شود تدريج از صورت انساني خارج مي شد به
در ايـن صـورت نفـس بعـد از     . و ميزان رسوخ صور متجسم از اعمال در نفس است هنحو

كند و خود را در موجي از حيرانـي و   مرگ دفعتاً خود را مستقل از بدن جسماني شهود مي
كند و اگر در مسير طاعت گام برداشته باشـد   سرگرداني و محاط به انواع عذاب مشاهده مي

نفس انسان در صورتي قابـل   ةجاودانتعين حقيقي و . بديا خود را غرق در درياي نعمت مي
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كـه فيلسـوفان مشـاء     اگر چنان اما ،قبول خواهد بود كه جوهر و ذات نفس قابل تغيير باشد
ميزان پاداش و كيفر و جاودانگي آن قابـل توجيـه    ،گفتند، نفس از ابتدا تا انتها مجرد بود مي
سرعت  س عوارض قسري جوهر بودند و بهچون خلقيات و مدركات و اعمال براي نف ،نبود

 يرچراكه تأث آمد؛ يعوارض غالب م بر ذات تام مجرد جوهر به اين دليل كه ؛رفتند از ميان مي
زايـل  صورت عذاب . تيسن يو اكثر يدائم ياست و حركت قسر يعرض بر جوهر قسر

و نظـر صـدرا عـذاب يـا ثـواب       بـه كه  حال آن ،شود و شخص به اصل ذات خود ملحق مي
منزلة عدم جواز انفكاك ذاتيات از  بهاز علت تامه و  علت عدم تخلف معلول بهجاودانگي آن 

  .ندا يو معاند فاقد چنين ذات پاك ،كافر ،ذات است كه منافق
مالصدرا هـر نـوع تناسـخ را محـال و غيـر قابـل قبـول         ،كه قبالً هم گفته شد چنان

پذير نيسـت   يعني به نظر او خروج نفس از يك بدن به بدن منفصل ديگر امكان ،داند مي
  :بودن تناسخ چنين است ترين استدالل او بر محال مهم). 5، 9ج : 1382مالصدرا، (

. با بدن تركيب طبيعـي و اتحـادي اسـت   تركيبش تعلق هر نفس به بدن خودش ذاتي است و 
صورت هماهنگ از قوه به فعل  بههري تكاملي ديگر در حركت ذاتي و جو نفس و بدن با يك

بـر ايـن،    عـالوه . در جريان هستند و محال است كه بار ديگر نفس از فعليت به قـوه بـازگردد  
  ).4: همان(نيز محال است  ،كه يكي بالفعل و ديگري بالقوه باشد ،تركيب اتحادي بين دو چيز

خـود   ةيتناسخ با نظر ربارةد افالطون و ارسطو/ افلوطين امثال سخن است معتقد صدرا
باورنـد   ينبر ا) مانند خود او(يوناني يلسوفانف ينبه نظر صدرا ا. هماهنگ است باره ينا در

مبـدل بـه عقـل فعـال      ،متوسـط در علـم و عمـل    ياكامل  يعني ،متوسط ياكه نفوس كامل 
 يـن از ا يخبطـ  يناسـت كـه امكـان چنـ     يـن مالصـدرا ا  فرض يشپ). 11: همان( شوند يم

تناسـخ   يثـاغورث تناسخ امثال افالطـون و ف : گويد يم بنابراين ،رود يحكمت نم يها استوانه
 يعتشـر  ينبلكه عـ  ،ندارد يمخالفت فقط اسالم آمده نه يعتچه در شر و با آن يستمشهور ن

 مخالفـت  مالصـدرا  احتمـاالً  كـه  ايـن  توجه قابل). 10، 9ج : 1382مالصدرا، (اسالم است 
 قابـل  آمده آثولوجيا در چه آن با را آن و است ديده ارسطو ديگر كتب در را تناسخ با ارسطو
  .است دانسته نمي جمع
 

  تطبيق و تحليل. 10
پـرداز   كردن احـوال نفـس از ديـدگاه دو متخصـص و نظريـه      قصد ما در اين نوشتار روشن

رومـي و   ــ   فلسفي نفس، يعني افلوطين و مالصدرا بود كه اولي در انتهـاي تمـدن يونـاني   
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براي نظم به اين مطالعه حاالت نفس را در سه . ديگري در انتهاي تمدن اسالمي قرار داشت
هـاي   اين مقايسه با مطالعـة دسـتگاه  . نظر گرفتيم  حوزة قبل از بدن، با بدن، و بعد از بدن در

آغاز شد و به اين نتيجـه رسـيد كـه افلـوطين عـالم      ها  آن در نفس جايگاهيك و فكري هر 
كند و مالصـدرا بـه پيـروي از     تقسيم مي» نفس«و  ،»عقل«، »احد«را به سه جوهر » معقول«

كنـد و بـه جـاي     استفاده مي» الوجود واجب«از وصف او يعني » احد«اسالف خود به جاي 
شـدن   و لبريـز  ،او از مفهوم ابداع، فيض. دهد را ترجيح مي» عقل فعال«كلي فعال نام » نفس«

  .كند ز شدن نفس كلي يا عقل فعال از عقل افلوطين استقبال ميعقل از واجب و لبري
گونـه   ايـن آن را باور هر دو فيلسوف است و افلوطين » بسيط الحقيقه كل االشياء«قاعدة 

ارتباط مالصدرا نيز . جاست همه در آن تمام است يكي كه آن با هستي كهاست ده كرمطرح 
 ماننـد  وي. كـرد  مـي تأييـد   را» موجـود  وحدت تشـكيكي «تشكيكي بين سه اقنوم با عنوان 

. شود تا به هيوال برسد قدر تار مي كرد كه آن ميتشبيه افلوطين نظام فلسفي خود را به نوري 
كه چرا ايـن هيـواليي كـه     با اين حال، در دستگاه فلسفي افلوطين توضيح روشني براي اين

افلـوطين و پيـروان او   بـه نظـر   . وجـود نـدارد   گـردد  عين ظلمت است دوباره به نور بازمي
كنـد و از   هم هيولي و هم صورت آن را ايجـاد مـي   عقل فعال /سينا، نفس كلي چون ابن هم

منزلة كمال  به ،مخلوق نفس كلي يا عقل فعال يئجزنفوس . گيرد تركيب آن جسم شكل مي
با اين تفاوت كه از نظر افلـوطين   ؛شوند در پي جسم ايجاد مي ،براي جسم در قوس صعود

به نظر مالصدرا نفس مولود جسم است و تركيب بين نفس  اما ،شود به بدن ملحق مي نفس
تواند در ابـدان متكثـر وارد شـود و     و بدن اتحادي است و نفس كلي واحد بسيط ذاتي نمي

كـه   اين بارةدر. تحت تأثير تغييرات تن از قبيل صحت و مرض يا لذت و الم بدن قرار گيرد
ن كجا بوده است افلوطين معتقد بود كه در نفس كلي و مالصدرا نفسِ مدبر بدن پيش از بد

ارسطو  /گويد كه نفس قبل از بدن كينونت عقلي داشته است و به نظر او منظور افلوطين مي
  .نيز هم از بودن در نفس كلي همان كينونت عقلي است

گويد بـه   ميكند و  را مالصدرا از افلوطين نقل مي» القوا كل وحدته في النفس«قاعدة 
چـون   هـم مالصـدرا  . بلكه حقيقت واحد بسيطي است ،نظر او نفس امري مركب نيست

امـا   ،هرچند نفس به جهت ذات مجرد و قابل تقسيم و تجزيه نيسـت : گويد افلوطين مي
جـزء متفكـر   . تبعِ جسم قابل تجزيه اسـت  بهتا زماني كه به بدن متصل است بالعرض و 

حضور . جزء شهوي نفس غير از جزء غضبي آن است نفس غير از جزء حيواني نفس و
تكـه نيسـت    نحو كامـل اسـت و مثـل خـود اجـزا تكـه       بهنفس در همة اجزاي بدن نيز 

  ).143 -140، 9ج : 1382مالصدرا، (
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كـه  را هاي افلوطين توانسـت بسـياري از غـوامض اعتقـادي      مالصدرا به كمك انديشه
ه نظر افلوطين، يادآوري متعلق به نفس و كار قوة ب. سينا نتوانسته بود توجيه كند حل كند ابن

مالصدرا همين مطلب را از افلوطين نقل كرده است كه نفس ادراكات حواس . حافظه است
به نظر مالصدرا با اين نكته هم معاد جسماني و  .دارد اعضاي متغير بدن را نزد خود نگاه مي

بـا ايـن نكتـه او هـم     . ثبـات كـرد  تـوان ا  جمله نبات و جماد را مي هم حشر همة اجساد از
طور كيفيت بقاي انسان در عين تبدل  ها را و همين توانست كيفيت ارتباط معلول با علت آن

سينا با همـة   ها اموري بودند كه ابن افزايد اين مالصدرا مي. ذات او را در هر لحظه تبيين كند
  ).146 - 145: همان(ذكاوت و شدت فهم و لطافت طبع نتوانست درك كند 

مالصدرا مراحل گوناگون انسان يعني انسان جسماني، انسان نفساني، و انسان عقالني را 
كه  ،انسان را اي  مرتبه وي نظرية سه). 130 - 129: همان(اقتباس كرده است  آثولوجيااز كتاب 

: كند چنين نقل مي آثولوجياالفالسفه از كتاب  معلماز قول  ،انعكاس سه جهان افلوطين است
. ناميده اسـت » انسان بشري«شود كه او نام آن را  انسان ابتدايي و طبيعي از طفوليت آغاز مي

صـدرا ايـن انسـان     .اسـت » انسان نفساني«پذيرد كه  تدريج وجود جديدي مي اين جوهر به
اي چون در قيامت داراي اعض ،داند كه قابليت محشورشدن دارد مينفساني را انسان اخروي 

كنـد و بـه    تدريج وجود عقلي پيـدا مـي   گاهي هم انسان به. نفساني است و انسان دوم است
كه همة اين مراتب در مرتبة عقل بـدون ايـن   ) 272 - 271: همان(شود  ميمبدل انسان سوم 

  ).80: همان(اند  مرزبندي و تفرقه موجود بوده
 ،دومي دغدغة جهان را داشته كه اولي دغدغة انسان و ،افالطون و ارسطوفلسفة تفاوت كلي 

كننـدة   تبيـين و كننـدة سـعادت انسـان     باعث شده است كه امثال بريه فالسفه را به دو گروه تبيين
). 243، 2ج : 1374بريـه،  (شمار آورنـد   جهان تقسيم كنند و افلوطين را جزء گروه اول به

جاسـت؛   همـين  افلوطينتوان گفت يكي از نقاط افتراق صدرا و  نظريه را بپذيريم مي اگر اين
بدين معنا كه مالصدرا در عين عنايت به نجات انسان در هدف نهايي فلسفة خود بـيش از  

 بيـان در جهتي را انسان و نفس  بارةچيز دغدغة تبيين جهان را داشته و مباحث خود در هر
  .كرده است كه به تبيين معاد جهان پرداخته باشد

نفس قبل از بدن و نفس بعد از بـدن ديـدگاه خـود و     بارةدراست كه مالصدرا تالش كرده 
چراكه  ؛عبارات خود افلوطين چنين داللتي ندارداما  ،مطابق هم جلوه دهد هماهنگ ورا افلوطين 

. كمال سبب و علت خود موجـود اسـت   ةواسط بهبلكه  از نظر صدرا نفس قبل از بدن نه مستقالً
معلـول و مسـبب    همواره واجد كمـاالت  علتيگويد چون هر سبب و  ميصدرا  ،به تعبير ديگر

پس  موجود است،علتش  خود است و چون ذات كامل هر معلول و مسبب بالقوه نزد سبب و
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در ) پيش از حيات جسماني دنيـوي آن ( ذات كامل و دور از نواقص مادي و جسماني نفس هم
كه مطابق نظر افلـوطين   حال آن ؛نفس تحقق داشته و موجود بوده است ةسبب ايجادكنند علت و

اشـكال  . موجـود اسـت  ) نه در ضمن علت وسبب خود( مستقالً نفس قبل از بدن بالفعل و
به همان نحو موجـود   سخن افلوطين اين است كه اگر موجودي بعد از وجود يافتن مجدداً

تواند بپذيرد كه افلوطين چنـين اشـتباهي كـرده     تحصيل حاصل است و مالصدرا نمي ،شود
ايـن  ). 401، 8ج : ج 1383  مالصدرا،(به تحصيل حاصل قائل شده باشد  و ناخواستهاست 

و  ،ميـل  ،گويـد نفـس بـه دليـل اشـتياق      صدرا خالف ديدگاه افلوطين است كه مـي  برداشت
چه  راهي روح جهان بر فراز آن گسترد و به هم خواهش آفريدن خود را به جهان محسوس مي

تـك   خواهد تك هر جزئي از نفس كه مي. گيرد كند قرار مي ش ميا بخشد و اداره به آن نظم مي
كلـي   بـه در اين حال، نفس . شود  مياز روح جهان جدا و وارد كالبد آن جزء كند اشيا را منظم 

نفـوس گياهـان،   . دارد بلكه چيزي از خود را بيرون از كالبد نگاه مـي  ،شود متعلق به كالبد نمي
اند و زندگي  ها از منشأ واحدي برآمده ند و همة آنا زندگي و انسان همه علت ،نفوس جانوران

: 1366افلوطين، (ناپذير و غير جسماني و جوهرند  از اين رو همواره تقسيم ؛جزء ذاتشان است
اين در حالي است كه به نظر مالصدرا حاالت نفـس همـواره بـه يـك صـورت      ). 634، 1ج 

  .تواند قاهر بر بدن شود ميتدريج  نيست، نفس ابتدا مقهور بدن است و به
قائل بـه تجـرد هميشـگي نفـس انسـاني، چـه در ناحيـة         پيشينن امتفكركه  به دليل اين

حدوث و چه در ناحية بقا، بودند توان توجيه حـدوث امـر مجـرد و تعلـق آن بـه بـدن را       
بـدني بـه كمـال الزم     ةمـاد اين در حالي است كه مالصدرا معتقد بود هنگامي كه . نداشتند

حدوث به نظر مالصدرا وجود اختصاصي يك . شود د، نفس واقعاً موجود و حادث ميبرس
شدن يك صفت زائد بر وجود نفـس كـه    حاصلگفتند  چه ديگران مي ذات است نه مثل آن
  ).441 ،8ج  :ج 1383مالصدرا، (عارض بر نفس باشد 

ز بـدن هـم   نفـس بعـد ا   بارةنظر مالصدرا، بين ديدگاه مالصدرا و افلوطين در با وجود
شـود و   اش با آن كامالً قطـع مـي   به نظر افلوطين نفس بعد از بدن رابطه .تفاوت وجود دارد

دهند  با اين تفاوت كه برخي اين سير را با تأخير انجام مي. رود سوي نفوس كلي خود مي به
انـد   كـه چگونـه فعـاليتي داشـته     افلوطين معتقد بود نفوس آدمي بسته به اين. و برخي سريع

از نظر وي، نفوس . روند ضي در جهان محسوس و بعضي به بيرون از جهان محسوس ميبع
گونـه   آن اماگردند،  چون باز به وضع جمعي خود بازمي ،بعد از بدن تشخص و تعين ندارند
 ،شكل وجود جمعي نيست بهبقاي نفس بعد از بدن  ،شود كه از عبارات مالصدرا استفاده مي

  ).402 - 401: همان(ماند  بلكه هر شخصي به نحو متعين و مجزا باقي مي
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كند، بايد اختالف اساسـي   كه مالصدرا تناسخ را در نظر افلوطين توجيه مي با وجود اين
ديگر مالصدرا و افلوطين را در همان تناسخ دانست؛ افلوطين نيز معتقد بود كه نفوس بايـد  

تواند از كيفر اعمـال خـالف    ه به نظر او هيچ موجودي نميچراك ؛كيفر اعمال خود را ببينند
به ايـن صـورت كـه در تنـي      ؛حقش بگريزد، اما در نظر وي كيفر نفوس در همين دنياست

. روي به آن داشت تشماهيدنبال آن به محلي رود كه آن تن به اقتضاي  بهديگر جاي گيرد و 
ه است، وقتي كه مدت كيفر به سر در اين صورت ميزان كيفر و مدت آن در قانون معين شد

تـن   كه هيچ جزئي از ،از نظر افلوطين نفوس ناب و پاك. آورد جا رو به باال مي آيد نفس از آن
 ؛)511، 1ج : 1366افلوطين، (در تني سكونت نخواهند داشت  ،دوش ندارنده را چون باري ب

در بحثي مفصل صـريحاً   تبع انديشة اسالمي با ادلة بسيار و بهاين چيزي است كه مالصدرا 
  ).38 - 1 ،9ج  :1382مالصدرا، (كند  رد مي
  
  گيري نتيجه. 11

اي با  حاضر اين است كه مبحث نفس مالصدرا در موارد عديدهمقالة هاي  نتيجة بررسي
اي از مســائل اساســي  نظريــات افلــوطين تشــابه دارد و بايــد اذعــان كــرد كــه در پــاره

هــاي  وجــود هفــت قــرن فاصــله، مشــابهتشناســي بــين ايــن دو فيلســوف، بــا  نفــس
چه او خود در اين خصوص بـه آن تصـريح كـرده اسـت      آن. انگيزي وجود دارد شگفت
  :ند ازا عبارت
  ؛)379 ،2ج  :الف 1380 مالصدرا،( طبيعتو  نفس، عقل، عالم به عالم تقسيم .1
  ؛)120 - 119 ،3ج  :ب 1383 مالصدرا،( جوهري حركت .2
 ؛47 ،1ج  :الـف  1383 مالصـدرا، ( در طبيعـت حيـات   از قبـل  نفس عقلي كينونت .3

  ؛)369 ،8ج  :ج 1383 ؛351 ،5ج  :الف 1381 ؛65 - 59 ،2ج  :الف 1380
  ؛)416 - 412و  409: 8ج  :ج 1383 مالصدرا،(هبوط نفس  .4
  ؛)333 ،8ج  :ج 1383 مالصدرا،( نفس بودن الحقيقه بسيط .5
  ؛)155 ،8ج  :همان(وحدت در عين كثرت نفس  .6
 1383 مالصدرا،(انساني بعد از استكمال علمي و تجردي  ةناطقكينونت عقلي نفس  .7

 ؛)524 ،3ج  :ب

و عقلـي   ،گانة وجود انسان يعني وجود طبيعي، نفسـاني  و مراتب سه ،نشĤت ،اكوان .8
 ؛)129 ،9ج  :1382 مالصدرا،(
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صورت غيرمستقيم بـا مباحـث نفـس در     بهامور ديگري كه او به آن تصريح كرده و 
 :قرارند ارتباط است از اين

 ؛)59 ،2ج  :الف 1380 مالصدرا،(مثل عقليه و ارباب انواع مجرد نوري  .9

 كـل  الحقيقه بسيط«و قاعدة  وجودوحدت  عين در كثرت و كثرت عين در وحدت .10
  ؛)351 ،7 ج: ب 1380 ؛356 و 265 ،6 ج: ب 1381 مالصدرا،( »االشيا

 ؛)460 و 368 ،3ج  :ب 1383 مالصدرا،( معقول و عاقل اتحاد .11

 ؛)334 و 320 ،7ج  :ب 1380 مالصدرا،( اشرف امكان قاعدة .12

 ؛)273 ،9ج  :1382 مالصدرا،( صعود و نزول قوس .13

هـاي   هاي فلسـفي افلـوطين در زمينـه    دهد كه مالصدرا از انديشه اين مشابهت نشان مي
  .جويي شود تر پي ع تخصصيگوناگون بهره برده و الزم است در تحقيق ديگري اين موضو
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