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  هاي ابداعات فلسفي مالصدرا در باب نفس زمينه

  *رضا هنري احمد

 چكيده

صدرالمتالهين در چهارچوب حكمت متعاليه ابداعات و نوآوري هـاي شـگرفي را   
از جملـه ايـن   . ساختار و مباني فلسفي وي استعرضه كرد كه مبتني بر تحول در 

بـا تامـل در بيانـات    . نوآوري ها را مي توان در مباحـث مربـوط بـه نفـس يافـت     
صدرالمتالهين در اين مباحث مي توان دريافت كـه ابـدعات و نـوآوري هـاي وي     

است » تشكيك وجود«و » حركت جوهري«مبتني بر مباني مهم فلسفي او از جمله 
لذا اصالت وجود را مي . قرار دارد» اصالت وجود«آنها مبناي مهم  كه در راس همه

توان مبنايي دانست كه مالصدرا بر اساس آن چهارچوب فلسفي جديـدي را ارائـه   
اي يك ساختار مرتبط با گذشته و آينده دارد البته با توجه به اين كه هر نظريه. نمود

هاي اين ابداعات را مي تـوان  و هيچگاه در خأل شكل نمي گيرد، ريشه ها و زمينه 
با توجه به اهميت اين مساله ، اين مقالـه در صـدد   . در آثار گذشتگان پيگيري نمود

است تا زمينه ابداعات صدرا را در آراء حكماي پيشين و در آراء و مبـاني اشـراقي   
 .الدين سهروردي تحليل و بررسي نمايد شهابشيخ 

صـالت وجـود، تشـكيك وجـود، حركـت      ابداعات مالصدرا، نفس، ا :ها كليدواژه
  .جوهري، آراء و مباني اشراقي

  
  مقدمه. 1

مباحث نفس در فلسفه اسالمي تطوراتي را پشت سر گذاشته و در انديشه مالصدرا به اوج 
در . يكي از آن تطورات را مي توان در جايگاه مباحث نفس پيگيري نمود. خود رسيده است
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از طرفـي نفـس داراي   . گانه نسبت به نفس وجود داردنزد مشائيان و ابن سينا رويكردي دو
 شـفا  ارزنـده  مجموعـه  در. ذاتي عقالني و از طرف ديگر داراي حيثيت تعلقي به بدن است

عمده مباحث نفس در طبيعيات و اندكي در الهيات به تناسب بيان اقسام جوهر و همچنـين  
مطرح شده است كه عمده  ترتيب صدور موجودات از مبدا اول و همچنين معاد و بقاء نفس

شيخ در اين رابطه تصريح مي نمايد كه بحث از نفس بحث . مباحث با رويكرد تعلقي است
از ارتباط آن با ماده و بدن است به همين جهت مباحث نفـس در طبيعيـات اسـت وگرنـه     

) 10- 9/نفـس 2ط،ج1404:ابن سـينا .(بحث از ذات نفس را در جاي ديگري بايد مطرح كرد
نيز مباحث مختصري پيرامون معاد مطرح مي شود كه مي توان آن را بـه حيثيـت   در الهيات 

عمده مباحـث نفـس در نمـط     االشارات و التنبيهاتدر مجموعه . ذاتي نفس مربوط دانست
با اينكه نمط سوم را جزء طبيعيات . سوم و مباحثي نيز در نمط ششم وهفتم بيان شده است

. پيرامـون ذات نفـس اسـت    اشـارات مباحث نفس محسوب مي كنند اما رويكرد غالب در 
نفس در حكمت مشاء جايگاهي محوري ندارد؛ در فلسفه مشاء سير مباحث بگونه اي است 
كه موضوع فلسفه شناخت عالم و جهان اسـت و همانگونـه كـه عـالم هسـتي در مراتـب       
مختلف خود مورد بررسي قرار مي گيرد نفس نيز به عنوان يـك جـوهر و بـه عنـوان يـك      
موجود در كنار ساير موجودات مورد بحث و بررسي واقع مي شود چون علت نفس همان 
علت ساير موجودات و صور عالم جسماني است كه همان عقـل فعـال يـا واهـب الصـور      

اما در حكمت اشراق جايگاه نفس از طبيعيـات بـه الهيـات    ) 10- 1:ط1404ابن سينا،.(است
زمره انوار قرار مي گيرد و سلسله انوار مجـرد از  به لحاظ وجودي نفس در . ارتقاء مي يابد

هر چند در نورشناسي . نوراالنوار شروع شده و با نور مدبر يا انوار اسفهبديه خاتمه مي يابد
حكمـت  ) 62: 1394كمـالي زاده، .(اشراقي، سرآغاز نظام نوري حقيقت نور اسفهبديه اسـت 

يعنـي حكمـت   . دآگاهي اسـت اشراق حكمتي نور محور است و اين نور رمز آگاهي و خو
اشراق بدنبال نيل به معرفت اشراقي است كه از مبداء نور يعني نوراالنوار افاضه مي شود و 

در معرفت شناسي اشراقي، علم و خودآگاهي ذاتي نفس، نـه  . وسيله دريافت آن نفس است
ن بنـابراي . حاصل انتزاع است و نه صورت عين خارجي ونه از سنخ علم به كليـات منطقـي  

معرفت شناسي اشراقي چنانكه در ادراكات حسي و خيالي به شهود و اشراق نفـس منتهـي   
لذا شناخت نفس در شـناخت پيـام اشـراقي    . مي شود، ادراك عقلي اشراقي نيز چنين است

نقشي اساسي دارد و علم النفس طريقه درك ايـن حكمـت و بـاب ورود بـه نـور شناسـي       
بحـث اشـراقي سـهروردي بـه شـمار مـي       اشراقي است و همين بحـث شـاخص تـرين م   
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در نگاه مالصدرا نيز اين جايگاه ويژه حفـظ مـي شـود و    ) 45- 43: 1392كمالي زاده،.(رود
وي با قائل شدن به حركت جوهري تحولي شگرف در مباحث فلسفي . بلكه ارتقاء مي يابد

لحـدوث  جسمانية ا«بر طبق اين اصل وي قائل به اصل . از جمله مباحث نفس ايجاد مي كند
بر طبق نظر وي بدن در آغاز مرتبه . گرديد و به دوگانه نفس و بدن پايان داد» و روحانية البقا

وي  به تبع . نازله نفس است و نفس در نهايت در سير تكاملي به مرتبه عقل ارتقاء مي يابد
رويكرد وجودي به امور و پديده ها طبق اصل اصالت وجود، نـه فقـط بحـث نفـس بلكـه      

  . ح نمودبحث حركت را نيز در الهيات طر
در مقاله حاضر به منظور تحليل و بررسي نوآوري هاي مالصدرا پيرامون مبحث نفـس  
چند مورد كليدي انتخاب شده و با توجه به نظريـات ابـن سـينا و سـهروردي و مالصـدرا      
بررسي گرديده است و زمينه هاي اين نوآوري ها در آثـار دو فيلسـوف برجسـته پـيش از     

  .صدرا ارائه خواهد شد
  

 تعريف نفس .2

چنانكه بيان گرديد از نظر ابن سينا نفس حيثيتي دوگانه دارد يكي به لحاظ تعلق بـه بـدن و   
آنچه كه به عنوان تعريف نفس بيان گرديده در حقيقـت مربـوط بـه    . ديگري به لحاظ ذات

آمده است، اما آنجا كه بحث از حيثيت ذاتي  شفاهمين حيثيت تعلقي است كه در طبيعيات 
از نظر وي اسم نفس . تعريفي براي نفس وجود ندارد - مانند مباحث اشارات – نفس است

به لحاظ جوهر و ذات به او اطالق نمي شود بلكه به لحاظ اضافه و حيثيت تـدبيري اسـت   
 هى نحدها التي فالنفس« پس تعريف . كه به بدن دارد؛ و لذا بدن در حد نفس قرار مي گردد

به لحاظ حيثيت تعلقي و اضافه به بـدن  »  الحياة أفعال يفعل نأ له آلى طبيعى لجسم أول كمال
  ) 10- 2/9ط،ج1404ابن سينا، .(است و اين تعريف حقيقت نفس را نشان نمي دهد

آثاري با رويكرد مشـائي   - باتوجه به اينكه آثار سهروردي به دو دسته قابل تقسيم است 
. در نتيجه، رويكرد به مباحث نفس نيزدر آن ها متفاوت اسـت  - و آثاري با رويكرد اشراقي 

در اين  –. است كه بيشتر به صبغه مشائي نگاشته شده است پرتونامهاز جمله اين آثار رساله 
 جسم نه است جوهرى كه آنست ناطقه نفس حد و« : ره حد نفس مي گويدكتاب وي دربا

ــم، در نـــه و . »كـــرد توانـــد معقـــوالت ادراك و كنـــد تـــدبير را جســـم بلكـــه جسـ
اين تعريف به تعريف مشهور مشائي نزديك است هر چند كه )  31/ 3 ج  :1375سهروردي،(

نمي توان آن ها را يكي دانست زيرا شيخ اشراق در اين تعريف هم به جنبه تعلقي نفس، و 
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هر چند . هم با لحاظ كردن ادراك معقوالت به جنبه ذاتي و جوهري نفس اشاره كرده است
  .هنوز نمي توان آن را تعريفي اشراقي دانست

اشراق اصوال نفس را بي نياز از تعريف مي داند زيرا از سويي بـا نظريـه تعريـف    شيخ 
مشائي مخالف است و تعريف به حد و رسم را ممكن ندانسته و اشـكاالتي را بـه آن وارد   
مي كند و معتقد است كه براي شناسايي ماهيت شي بايد به مجموع ويژگي هاي اختصاصي 

از ). 21: 1373سهروردي، (ي نفس ممكن نيست پس تعريف حدي و رسم. آن نظر داشت
سويي ديگر وي نفس را در سلسله انوار مجرده در مرتبه بعد از انوار قـاهر طـولي و انـوار    
عرضي قرار مي دهد و آن را نور اسفهبدي مي نامد كه شامل نفس فلكـي و نفـس انسـاني    

يـرا چيـزي ظـاهرتر و    وي نور را امري بديهي، ظاهر و بي نياز از تعريف مي دانـد ز . است
پس چون نفـس از سـنخ   ) 107: 1373- 106/ 2ج:1375سهروردي،.(آشكارتر از نور نيست

نور است آشكار بوده و نيازي به تعريف ندارد اما مـي تـوانيم برخـي ويژگـي هـاي آن را      
پس نـه جسـم اسـت و نـه     . اولين ويژگي چنانكه گفته شد نور بودن نفس است. برشمريم

اما بدليل ارتباط با بدن، به عالم ظلمـات و اجسـام متصـل    . اشاره حسيجسماني و نه قابل 
  .است، هر چند كه به دليل نورانيت ذاتي از آن منفصل است

ويژگي ديگر نفس را مي توان آگاهي يا خودآگاهي دانست كه الزمه نور بودن آن است 
واقعيت اصـيلي  زيرا در حكمه االشراق نور و ظلمت كاربردي رمزي دارند و نور حاكي از 

است كه همان آگاهي و خودآگاهي است؛ سهروردي پس از تقسيم اشيا به نـور و ظلمـت   
نور را به دو قسم نور قائم به ذات و نور عارض تقسيم مي كند و نور عارض چون وجـود  
مستقلي ندارد بي بهره از خودآگاهي است و خودآگاهي اختصاص به انوار قائم به ذات دارد 

پس نفس چون نور است و نور ظاهر و آشكار اسـت، بـراي   . ن ها نفس استكه از جمله آ
اك و خودآگــاهي اشــراقي اســت خــود ظهــور دارد و ايــن ظهــور و مشــاهده ســبب ادر 

  ) 37- 36: 1392زاده،  كمالي(
چنانكه گفته شد نفس در زمره انوار قـائم بـه ذات قـرار    . ويژگي سوم تجرد نفس است

د لنفسه دارند و از طرفي قابل اشاره حسي نيستند پس مجـرد  دارد و انوار قائم به ذات وجو
آخرين ويژگي نفس مـدبر بـدن   ). 2/111ج:1375سهروردي،.(از جسم و جسمانيات هستند
اگر چه نفس در سلسله انوار قرار دارد اما نه نور قاهر طولي . بودن و تصرف در جسم است

با وجـود اينكـه داراي حقيقـت    سهروردي تصريح مي كند كه انوار . است و نه نور عرضي
مشترك اند و آن نوربودن است اما از وجود يكسان برخوردار نبـوده  و داراي اخـتالف بـه    
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پس نفس وجودي بـه  ) 2/119ج:1375سهروردي،.(شدت و ضعف و نقص و كمال هستند
مراتب ضعيف تر از انوار قاهر طولي و عرضي دارد و اين ضعف ناشي از تصرف و تـدبير  

پس مي توان گفت در انديشه اشراقي سهروردي نفس نور مجـرد خودآگـاه و    .جسم است
مدبر بدن است و به عبارتي ديگر، نور مجـرد متصـرف در بـدن انسـاني اسـت كـه همـان        

  ) 48- 47: 1392زاده، كمالي. (انسان است» انائيت«
 شيخ اشراق نفس را از سنخ عقول مشائي خارج ساخت هر چند كه آن را در زمره انوار
نگاه داشت و با ارتقاء دادن جايگاه نفس و تاكيد بر جنبه نوري بودن، تجرد و جنبه معرفتي 
نفس توانست دوگانه انگاري نفس و بدن را كم رنگ تر كند هر چند كه هنـوز ايـن تمـايز    

اين مساله زمينه اي را ايجاد كرد كه مالصدرا بتواند نفس را در ابتداي وجود به . وجود دارد
  . اني هبوط دهد و ارتباطش را با بدن به نحو شايسته اي تبيين نمايدعالم جسم

 لجسـم  أول كمال النفس أن فظهر «: تعريف مالصدرا از نفس همان تعريف مشهور است
 هـذا  فـي  التي النفس بل لألرض ال و للنار كماال النفس ليست إذ  طبيعي جسم كل ال و طبيعي
 الحيـاة  أفعـال  علـى  بهـا  يسـتعين  بـĤالت  الثانيـة  كماالتـه  عنه يصدر طبيعي لجسم كمال العالم

عريـف صـورت را بـه دو قسـم تقسـيم      وي در توضيح اين ت» اإلرادية الحركة و كاإلحساس
صورتي كه فعل او بدون واسطه در ماده است مانند صور عناصر و صورتي كه بـا  : نمايد مي

واسطه در ماده عمل مي كند و بدين لحاظ برتر از سنخ ماده است و اين شان نفـس اسـت   
جسم طبيعي كه با استخدام ) كمال(پس هر قوه . زيرا از تجرد هرچند اندك برخوردار است

همچنـين  . ست و اين تعريف شامل همه انواع نفوس مي شودقوه ديگر كار مي كند نفس ا
در تعريف فوق اعضاء بدني نيست بلكه قواي نفس همچون غاذيـه، ناميـه،   » آلت«منظور از 

اما آنچه كه نظر صـدرا را از نظـر   ) 8/16،ج1981صدرالمتالهين، .  (است... حس و خيال و
وي نه تنها اضافه نفـس  . ه بدن استديگران متمايز مي كند ديدگاه وي درباره اضافه نفس ب

به بدن را امري عرضي نمي داند بلكه معتقد است كه اضافه بـه بـدن جـوهر و ذات نفـس     
است و نمي توان براي نفس غير از حيثيت تعلق تدبيري به بـدن حيثيـت ديگـري در نظـر     

اضافه به بدن نحوه وجود خاص نفس اسـت و  )  11- 8/5،ج1981صدرالمتالهين، . (گرفت
مي توان نفس را بدون نفس بودن در نظر گرفت مگر بعد از اينكه در سير تكاملي خود به ن

با توجه به اين مطلب، تعريفي كه براي نفس بيان شده بيـانگر  . جوهر مجرد تام تبديل شود
بنابراين در فلسفه مشائي . حقيقت نفس است نه اينكه فقط بر حسب وجود تعلقي آن باشد

نبه تعلقي آن است و در حكمت اشراق ويژگي هاي حقيقـت نفـس   تعريف نفس بيانگر ج
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بيشتر مورد توجه قرار مي گيـرد و نهايتـا در انديشـه صـدرا نفـس حيثيتـي دوگانـه نـدارد         
  .وحقيقت نفس همان جنبه تعلقي است

  
  حدوث نفس. 3

ابـن  . حدوث نفس و قدم آن: درباره پيدايش نفس همواره دو نظر عمده وجود داشته است
شيخ اشراق و مالصدرا همگي به حدوث نفس قائل اند اما در كيفيت اين حدوث بـا   سينا،

از نظر ابن سينا نفس همراه با حدوث بدن حادث مـي شـود يعنـي    . يكديگر اختالف دارند
همزمان با حدوث بدني كه شايسته ابزار بودن براي نفس است نفس نيز توسط مبادي عاليه 

پس بدن مرجح حدوث بدن است و حدوث بدن . ي گيردخود ايجاد شده و به بدن تعلق م
) 2007/97 - 199- 2/198ط،ج 1404ابـن سـينا،   .( مشروط به حصول مزاج مناسـب اسـت  

منظور از جسمي كه مستعد حدوث نفس و بي واسطه محل تصرفات آن است روح بخاري 
و اين  همچنين از نظر وي نفس به تعداد بدن ها متعدد و متكثر است. است نه بدن ظاهري

ابـن  .( نوع كثرت ناشي از ماده است؛ بر خالف ساير مجردات كه نوع منحصر به فرد دارند
 )331- 233- 232- 199- 33/نفس2ط، ج1404سينا، 

سهروردي نيز همچون ابن سينا نفس را حادث با حدوث بدن مـي دانـد امـا در بحـث     
ا مجرد  و فرض سومي از نظر ابن سينا موجود يا مادي است و ي. تجرد با وي اختالف دارد

پس از نظر او نفس در ابتداي وجود امري مجرد است و از سنخ عقول مـي  . متصور نيست
)  125ص:1375 - 408ص:الف1404ابن سينا،.(باشد با اين تفاوت كه متصرف در بدن است

اما سهروردي در يك نظام تشكيكي مي انديشد يعني موجود يا مادي است و يا مجرد تام و 
البته هرچند وي به اين سه گانه تصريح ندارد اما از بيانات . درجاتي از تجرد استيا داراي 

با توجه به اختالف تشكيكي انوار و اينكه وي نفـس را در آخـرين   . وي قابل استنباط است
مرتبه سلسله انوار قرار مي دهد نتيجه مي شود كه نفس حـادث بـا حـدوث بـدن و داراي     

  )25 /3 ج:1375دي،سهرور.(درجه اي از تجرد است
و نظريـه وي   –با قرائت وجودي  - مالصدرا با تاثير پذيري از نظام تشكيكي سهروردي

در مورد ارتقاء انوار مدبره به مرتبه انوار قاهره طـولي و عرضـي در سلسـله انـوار اشـراقي      
وكثرت عقول قاهره اشراقي با الحاق انوار مدبره؛ اصل حركت جوهري را ارائه نمود كه در 

جسمانية الحدوث و روحانية «اقع حركت وجودي مد نظر وي است؛ و بر اين اساس نظريه و
طبق اين نظريه اينگونه نيست كه نفس از ابتدا مجـرد بـوده   . بودن نفس را اثبات نمود»  البقا
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از . وقبل از بدن موجود باشد و يا همراه با آن حادث شود و سـپس بـه بـدن ملحـق گـردد     
نفس مخصوص به خود را داراست كه به وسيله همان زمينـه مـادي    ديدگاه صدرا هر بدني
بنابراين نفس در ابتـدا وجـودي جسـماني و مـادي دارد و در اثـر      . بدني بوجود آمده است

وجود استعداد و رشد و تكامل به سمت تجرد پيش مي رود تا به سرحد تجرد تـام برسـد   
و مادي آغاز گشته و بـه تجـرد    يعني نفس يك وجود ذو مراتب دارد كه از وجود جسماني

ــود   ــي ش ــتم م ــي خ ــام عقالن ــدرالمتالهين،. (ت - 331/ 3ج - 347- 343- 8/340ج:1981ص
1363/536(  

وي در ابتدا حرف مشائيون را مي پذيرد و مي گويد كـه نفـس بواسـطه اسـتعداد مـاده      
حادث مي شود و استعداد ماده به خاطر حصول مزاج مناسب و مزاج مناسب علـت معـده   

يعني نفـس در يـك   . اما در چگونگي حدوث نفس از مشائيون فاصله مي گيرد. تنفس اس
زمينه مادي كه همان بدن است حادث شده و در ابتداي وجود نيز خود صـورتي معـدني و   
مادي است كه در ادامه حيات خود به سوي تجرد پيش مي رود تا جايي كـه در بقـا ديگـر    

 - 223- 1360/221 - 9/12ج -  33/ 8ج:1981صـــدرالمتالهين،.(نيـــازي بـــه بـــدن نـــدارد
بنابراين در يك روند نزولي نفس از تجرد تامِ ابتداي حدوث در نزد ابـن  ) 393- 1361/235

سينا به وضعيت تجرد ضعيف تر در انديشه سهروردي و نهايتـا بـه حـدوث جسـماني در     
 مالصدرا مي رسد كه الزمه دو وضعيت اول حدوث به همراه بدن است چون امر مجرد نـه 
مي تواند علت مادي و جسماني داشته باشد و نه حال در جسم باشد پس در وضعيتي است 
كه همراه با حدوث بدن توسط مبادي عاليه كه عقل فعال مشائي و روح القدس يا جبرئيـل  

اما از نظر مالصـدرا نفـس صـورتي    . اشراقيون است حادث شده و در بدن تصرف مي كند
پس بدن زمينـه اي اسـت كـه    . استكمالي، مجرد مي شودجسماني است كه با طي فرايندي 

  .نفس در آن رشد و استكمال مي يابد
  

  ، تكامل و ذو مراتب بودن نفساشتداد. 4
در اين بحث پرسش از اين است كه آيا نفـس نيـز هماننـد سـاير پديـده هـاي ايـن عـالم         

حركـت و   دستخوش تغيير و تحول مي شود يا خير؟ به عبارت ديگر آيـا نفـس نيـز داراي   
استكمال است؟ چنانكه گفته شد از نظر ابن سينا نفس از همان ابتداي وجود جوهري مجرد 
است و ذاتي عقالني دارد و چون نه در جواهر و نه در مجردات تغييـر و تحـول راه نـدارد    

از لـوازم  ) 1/98ج:ط1404ابـن سـينا،  .(پس نفس نيز تغيير و تحول و دگرگوني ذاتي نـدارد 
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ت كه نفس يك كودك و يك فرد بالغ به لحاظ جوهرشان هـيچ تفـاوتي   سخن وي اين اس
البته ابن سينا در عباراتي تصـريح  . ندارد و تفاوت آنها تنها در اعراض نفس مانند علم است

مي كند كه نفس انساني مستعد نوعي از استكمال ذاتي است و آن بر حسب دو قـوه عقـل   
آنها عقل هيوالني است و با رشد و تكامل  نظري و عقل عملي است كه پائين ترين درجات

- 428- 208- 198- 186 - 185/نفس2ط،ج1404ابن سينا، . (به عقل مستفاد تبديل مي گردند
برخي از اين عبارات ناظر به استكمال خارج از ذات اسـت امـا از ظـاهر    ) 85: 1375- 435

ا اين مطلب بـا  برخي چنين بر مي آيد كه شيخ متمايل به استكمال ذاتي نفس بوده است؛ ام
لذا بايد آن را به اعراض . مباني شيخ در تضاد است و شيخ مباني الزم آن را در اختيار ندارد

از شواهدي كه مي تواند اين مطلب را تاييد كند، بحث علم و اتحاد علم، عالم و . ارجاع داد
 14040، ابن سينا.(از ديدگاه ابن سينا علم عرض و از جمله كيف نفساني است. معلوم است

يعني وقتي ما به چيزي عالم مي شويم در ذات و جوهر نفسمان تغييري حاصل ) 140الف، 
همچنين وي اتحاد علم و عـالم  . نمي شود بلكه به اعراض نفس چيزي اضافه گرديده است

و معلوم را نمي پذيرد و اين مويد همين مطلب است كه علوم ما همچون تابلوهايي بر روي 
دخل و تصرفي در اصل ديوار ندارند بلكه يك زينت براي آن محسوب مي ديوار هستند كه 

شوند و اين يعني تغييرات علمي ما در سطح اعراض است و نفس در همـه ي ايـن مـوارد    
ثابت است بگونه اي كه اگر ما نفس يك عالم و جاهل را مقايسه كنيم اگر علم را كه عرض 

. ر هـيچ تفـاوتي ندارنـد   س بـا يكـديگ  است در نظر نگيريم ايـن دو بـه لحـاظ جـوهر نفـ     
  )213- 2/212ط،ج 14040  سينا،  ابن(

شيخ اشراق موضع متفاوتي نسبت به ابن سينا دارد كه مي توان آن را در مقابل ابن سـينا  
وي با ارائه نظريه تشكيك در مقابل تباين ذاتي مشائي راه را براي هر گونه تغيير و . قرار داد

پيش از اين بيان گرديد كه سهروردي انوار را داراي درجات  .استكمال در مرتبه ذات گشود
متفاوت شدت و ضعف و نقص و كمال مي داند؛ كه هميشه نور سافل نسبت به نور عـالي  

لذا نفس نيز به مبادي عاليه و همچنين نوراالنوار عشق و محبت دارد و . عشق و محبت دارد
نمي شود مگـر بـا رفـع حجـاب هـا و      مي خواهد كه به موطن حقيقي بپيوندد و اين ميسر 

ايـن اجمـالي از   ) 223 - 136- 135: 1373سـهروردي، . (شواغل بدني، رفع نقصان و تكامل
آراء و مباني اشراقي سهروردي است كـه زمينـه را بـراي ارائـه تفصـيلي آن در چـارچوب       

  . وجودي توسط صدرا فراهم مي سازد
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را در پرتو نگـاه وجـودي و ارائـه    تشكيك مراتب انوار، بستري را فراهم كرد تا مالصد
وي بر خـالف  . نظريه حركت جوهري، سير تكاملي و اشتدادي نفس را تبيين و ارائه نمايد

ابن سينا نفس را داراي تحوالت جوهري مي داند كه از ابتداي خلقت و در مرتبه مادي اين 
تـام  حركت استكمالي شروع گرديده و با طي درجات و مقامات مختلف به سـمت تجـرد   

. حاكي از اين مطلـب اسـت  » جسمانية الحدوث و روحانيةالبقا«پيش مي رود چنانكه عبارت 
بنابراين نفس موجودي است با وجودي تدريجي، كه در طول زمان بـا حركـت اسـتكمالي    

وي در آثار خويش بطور مكرر به اين مطلب . جوهري مراتب مختلف آن متحقق مي گردد
- 375- 245- 223- 150- 148- 147- 133- 8/38،ج1981ن،صـدرالمتالهي ( تصريح مي نمايد

وي عالوه بر بياناتي كـه در ايـن   ) 1361/235 - 1360/234 - 559- 1363/510 -  393- 378
وي ثبات جـوهري و  . زمينه دارد صراحتا نظر ابن سينا را رد كرده و آن را مردود مي شمرد

لـذا  ) 329- 245/ 8ج،1981صـدرالمتالهين، . (ذاتي نفس را نظريه اي بسيار سخيف مي داند
درگفتگوي بهمنيار و ابن سينا درباره تبدل ذات كه شيخ آن را نفي مي كند،از نظـر بهمنيـار   

نفـس بـه دو   : دفاع مي كند و برجهت استمرار و تجدد نفس  به دو وجه استدالل مي كنـد 
همچنين اين امـر بـديهي و وجـداني    . تعلق دارد) مبدا و مقصد وجود( طرف هيولي و عقل

كه هر كسي كه به خود رجوع كند خود را متفاوت از گذشته مي يابد و ايـن تفـاوت   است 
بـر  ) 1360/230صـدرالمتالهين، .(تنها در اعراض نيست بلكه تفاوتي ذاتي و جوهري اسـت 

همين اساس وي انسان را داراي مقـام معلـوم و مشخصـي در وجـود ندانسـته و بـراي او       
) 347- 8/343،ج1981صـدرالمتالهين، .(اسـت  مقامات و درجات گوناگوني در وجود قائـل 

اما اين مساله . بنابراين طبق مباني شيخ الرئيس فقط استكمال عرضي نفس قابل توجيه است
در سير خود با توجـه بـه توسـع در مبـاني توانسـت بـه حـوزه ذات راه پيداكنـد چنانكـه          

الي مسـاله  سهروردي با بيان اصل تشكيك و نقصان نفس و شوق مراتب سافل به مراتب ع
استكمال ذاتي نفس را مطرح ساخت و زمينه اي رابراي صدرا فراهم ساخت تـا بتوانـد بـا    

  .تحول شگرف در مباني اين مساله را تبيين برهاني نمايد
  

  تجرد نفس و قوا. 5
چنانكه اشاره گرديد در نگاه ابن سينا نفس از همان ابتداي پيدايش ذاتا مجـرد اسـت و بـه    

عقول مي باشد و تفاوتش با ساير عقول در اين است كـه آن هـا در    لحاظ وجودي از سنخ
جسم تصرف ندارند اما نفس تعلق به بدن داشته و نيازمند آالت بدني و جسـماني اسـت و   
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ابـن سـينا،   . ( لذا گفته شده كه نفس در مقام ذات مجرد بوده و در مقام فعـل مـادي اسـت   
ــيخ  )1379/374- 196- 2007/183- 3/260،ج1375 - 187- 37- 31- 2/13ط،ج1404 شــــ

الرئيس نفوس نباتي و حيواني را مادي مي داند زيرا آن ها ذات خود را تعقل نمـي كننـد و   
 )82- 80/ت1404ابـن سـينا،   . (اگر هم ذات خود را ادراك كنند در حد ادراك وهمي است

قوه ابن سينا چنانكه نفوس نباتي و حيواني را مادي مي داند قواي مربوط به آن ها از جمله 
خيال و ادراك خيالي را نيز مادي دانسته و براي هر كدام جـايي را در بـدن مشـخص مـي     

بنابراين فقط نفس انساني  )1375/335ابن سينا، - 37- 35- 34- 2/33ط،ج1404ابن سينا،.(كند
 .و قواي آن يعني عقل عملي و نظري مجرد هستند و حالت ديگري وجود ندارد

روردي نفس را در انتهاي سلسله انوار قرار داده و با در حكمت اشراق از اين امر كه سه
توجه به اختالف تشكيكي انوار آن را داراي نقص مي داند، بر مي آيد كه در نظر وي نبايـد  

البته . نفس تجردي تام همچون عقول داشته باشد بلكه از تجردي ضعيف تر برخوردار است
الم مثال متصل و تبين تجرد مثالي نفـس  وي با طرح عالم مثال منفصل زمينه را براي بيان ع

در مورد قوا نيـز وي همـان   )  3/23ج:1375سهروردي،.(توسط مالصدرا فراهم نموده است
تقسيم بندي پيشين را مي پذيرد و همچون ابن سينا قواي نباتي و حيواني را مادي دانسته و 

) 2/214ج- 3/26ج:1375سـهروردي، . (براي هر يك جايگاهي را در مغز در نظر مـي گيـرد  
سهروردي با مجرد غيرتام در نظر گرفتن نفس و همچنين قائل شدن به عالم مثال زمينـه را  

  .براي طرح دقيقتر و منسجم تر تجرد مثالي نفس توسط مالصدرا مهيا نمود
مالصدرا با تاثيري كه از سهروردي پذيرفته است و بر خالف ابن سينا، هـر سـه قسـم    

نحوه تجردي كه مالصدرا مي گويد با تجردي كه ابـن سـينا در   اما . نفس را مجرد مي داند
تجردي كه مالصدرا از آن در مورد نفس نباتي و . مورد نفس انساني مي گفت متفاوت است

 - 278- 8/48،ج1981صــدرالمتالهين، . (حيــواني صــحبت مــي كنــد تجــردي تــام نيســت 
ه بطور مشـهور در بـاب   در مورد نفس انساني نيز ابتدا وي مي گويد داليلي ك) 1360/213

تجرد نفس ذكر شده و به تجرد نفس از طريق ادراك معقوالت استناد مي كند، فقط شـامل  
بعضي از نفوس مي شود و عام و فراگير نيست چون تجرد عقلي براي اكثر مـردم حاصـل   

پـس در مـورد   . نيست و اكثر نفوس تنها مجرد از اجسام طبيعي هستند نه از صـور خيـالي  
ي باتوجه به مبناي جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا مي تـوان گفـت كـه آن در    نفس انسان

ابتدا مادي و جسماني بوده و سپس بوسيله تحوالت جوهري به سمت تجرد تام پيش مـي  
رود البته مجرد شدن نفس به اين معنا نيست كه چيزي به عنوان تجرد به آن اضافه مي شود 
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صــدرالمتالهين، . (دادن وجــود تعلقــي اســت بلكــه بــه معنــاي ضــعيف شــدن و از دســت
لذا همـه نفـوس انسـاني در تجـرد از درجـه يكسـاني       )  389- 283- 268- 8/265،ج1981

از طرفي چون تعداد كساني كه به تجرد تام مي رسند نيز بسيار كم اسـت  . برخوردار نيستند
ي اسـت كـه   اكثر مردم تجردي پائين تر از مرتبه تجرد عقالني دارند كه همـان تجـرد خيـال   

پس از نظر وي مي توان موجود را يا مادي دانست و يا . حيوانات نيز در اين امر مشترك اند
مجرد تام و يا نيمه مجرد كه همان تجرد خيالي است و اين همان نحوه تجردي اسـت كـه   

درباره نفس انساني قائل بود هـر   - با توجه به اختالف انوار در نقص و كمال  –سهروردي 
ه آن تصريح نكرده است؛ با اين تفاوت كه مالصدرا اين نحوه از تجرد را به نفوس چند كه ب

پس در حقيقت صدرا نظريه شيخ اشراق را در اين باب . حيواني و نباتي نيز تعميم مي دهد
  .توسعه داده است

مالصدرا در رابطه با قوا در برخي از آثار خود همان ديدگاه مشائي را بيان مي كنـد امـا   
كه در آخر عبارت خود اضافه مي كند بيانگر اين است كـه نظـر او   » بحسب المشهور «قيد 

وي عباراتي را ذكر مي كنـد كـه در آن بـه    ) 1354/244صدرالمتالهين، . (چيز ديگري است
ــد         ــواني مجردنـ ــس حيـ ــه نفـ ــواي مدركـ ــه قـ ــد كـ ــي كنـ ــان مـ ــراحت بيـ . صـ

صدرا با اينكه ايـن  مال) 1363/553 - 299- 270- 214- 205- 8/161،ج1981صدرالمتالهين،(
قوا را مجرد دانسته اما آنچه كه مشائيون به عنوان محل براي اين قوا مشخص كرده اند را به 

. ي آنهــــا مــــي پــــذيردعنــــوان ابــــزار و نقــــش اعــــدادي و اســــتعدادي بــــرا 
  .)510- 1363 - 8/205،ج1981  صدرالمتالهين،(

  
 نفس با بدن ةرابط. 6

ابن سينا مي توان ذكر كرد اين است كه وي نفـس را  اولين مطلبي را كه در اين باب از نظر 
موجود مجرد مستقلي مي داند كه منطبع در بدن نيست و اصوال به دليل تجـردش مكانمنـد   

اين حكم اختصاص به نفس انساني دارد و چنانكه گفته شد از نظر او نفس نباتي و . نيست
ــي ب    ــدن و جســم م ــع در ب ــت منطب ــين عل ــه هم ــوده و ب ــادي ب ــواني م ــن . (اشــندحي اب

با توجه به اينكه نفـس همـراه بـا حـدوث بـدن حـادث       )  1379/317- 107/ت1404سينا،
گرديده و بدن مرجح وجود آن است پس مي توان بين نفس و بدن بـه گونـه اي از عليـت    
قائل شد بدين صورت كه بدن علت بالعرض وجود نفس است نه علت حقيقي؛ چون علت 

بدن نه علت فاعلي نفس است نـه علـت مـادي و    . تحقيقي منحصر در علل چهارگانه اس
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بنابراين تعلق به بدن همانند تعلـق معلـول بـه علـت ذاتـي      . قابلي، نه علت صوري و غايي
از نظر وي نفس در اصل وجود، نياز و تعلقي بـه  ) 204- 2/202ط،ج1404ابن سينا،. (نيست

ز سنخ اضافه است كه از نظر تعلق نفس به بدن ا. بدن نداشته بلكه به مبادي عاليه تعلق دارد
او ضعيف ترين اعراض است در حالي كه نفس خود جوهري قائم به ذات مي باشـد و بـه   

ــي رود       ــين نم ــافه ، او از ب ــن اض ــتن اي ــين رف ــا از ب ــه ب ــت ك ــل اس ــين دلي ــن .( هم اب
شيخ بدن را آلت و ابزار نفس مي دانـد و تعلـق   ) 186 - 2007/101- 2/205ط،ج1404سينا،

از سنخ تعلق استفاده كننده ابزار به ابزار مي شمرد يعني همانطور كه استفاده نفس به بدن را 
كننده ابزار، تعلقي به ابزار جز استفاده از آن براي رفع نياز خود ندارد نفس نيز همين گونـه  

ابــن . (اســت و تنهــا تعلــق او بــه بــدن اســتفاده از آن بــراي رفــع نيــاز هــاي خــود اســت
ق نظر وي مي توان نفس را صورت و بدن را قابل ناميد امـا  طب) 196- 100- 2007/97سينا،

نه به معناي حال و محل كه صورت حال در محل باشد بلكه قابل به ايـن معنـا كـه محـل     
يعنـي نفـس بـه خـاطر رفـع      ) 2007/198ابن سينا،.(تصرف يعني بدن، تصرف را مي پذيرد

. اده از آن بايد آن را تدبير كنـد نيازهاي خود ناچار است كه بدن را به كار گيرد و براي استف
با توجه به آنچه گفته شد از گفته هاي ابن سينا بر مي آيد كه وي قائل بـه دوگانـه انگـاري    

كـه آن  - نفس و بدن مي باشد زيرا از طرفي نفس يك وجود مجرد مستقل است كه با بدن 
ي عرضي براي ارتباط دارد و از طرفي اضافه نفسيت امر - نيز يك وجود مادي مستقل دارد

  .نفس است پس مي توان گفت كه معيت بين آن ها يك معيت غير ضروري است
اين نگاه دوگانه انگارانه در سهروردي نيز ادامه مي يابد زيرا چنانكه قبال گفته شـد وي  
نفس را در ابتداي حدوث مجرد و در زمره انوار مي داند؛ از طرفي از نظر او بدن كه جسـم  

زء برازخ مي باشد و اين دو تناسبي با يكديگر ندارند؛ لذا نفس بـي  است جوهر غاسق و ج
واسطه در بدن تصرف نمي كند بلكه تصرفش به واسطه جسم لطيفي است كـه در سراسـر   

وي آن را روح حيواني مي نامد كـه نسـبتي بـا    . بدن حضور دارد و حامل قواي بدني است
. د و ايـن دال بـر اعتـدال آن اسـت    نفس ناطقه نوراني و نسـبتي نيـز بـا بـدن ظلمـاني دار     

روح حيــواني همـان روح بخــاري ابــن  ) 51: 1392كمــالي زاده، - 206: 1373سـهروردي، (
با وجود اينكه سهروردي مساله تشكيك را مطرح ساخت اما چـون هنـوز تبيـين    . سيناست

امـا  . منقحي از آن صورت نگرفته بود در اين بحـث فراتـر از نظريـه مشـائي نرفتـه اسـت      
ا با اخذ اين نظريه و تبيين آن در پرتو نگاه وجودي به اصول ديگري دسـت يافـت   مالصدر

  . كه موفق شد اين مبحث را نيز ارتقا دهد
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از طرفـي او  . در نگاه مالصدرا رابطه نفس و بدن خيلي عميق تر و پيچيده تر از اين است
نحـوه وجـود آن    نفس را جسمانيه الحدوث  دانسته و از طرفي اضافه نفسيت را ذاتي نفس و

مي داند پس معيت آن ها نمي تواند صرفا يك معيت اتفاقي باشـد بلكـه يـك نـوع تـالزم و      
 - زيرا كه نه نفس مي تواند بدون بـدن موجـود باشـد    . معيت ضروري بين آن ها برقرار است

و نه بدن مي تواند بدون نفس وجود داشته باشد زيرا كه در آن  - مگر اينكه ديگر نفس نباشد 
وي تعلق نفس بـه بـدن را در   . رت ديگر بدن نيست بلكه جسمي است مانند ساير اجسامصو

به خاطر . وجود و تشخص مي داند كه البته اين امر مربوط به مرحله حدوث نفس است نه بقا
همين احتياج نفس و بدن به يكديگر است كه مالصدرا نوع تالزم بين نفس و بدن را از نـوع  

و در برخي موارد به صراحتا ذكر مي كند كه نفس صورت . ت مي داندتالزم بين ماده و صور
  ) 1354/349- 9/3،ج384- 382- 8/326،ج1981صدرالمتالهين،. (كماليه براي بدن است

برخي قائل اند كه چنين كاربردي از باب مجاز و به اعتبار مشابهت هـاي بـين نفـس و    
وعي صـورت بدانـد وگرنـه همـان     بدن با ماده و صورت است نه اينكه او حقيقتا نفس را ن
  :اشكال وي به فيلسوفان پيشين به خود او نيز وارد است

اعتقاد به اينكه  نفس نوعي از صورت است با اعتقاد به اينكه در تقسيم جوهر به انـواع  
چنانكه خـود در ضـمن   . اوليه اش، نفس نوعي در عرض صورت است سازگار نيست

اعتقاد به اينكه نفس نوعي از عقـل اسـت بـا    : يداستدالل سوم به اين فيلسوفان مي گو
اعتقاد به اينكه در تقسيم جوهر به انواع اوليه اش، نفس نوعي در عـرض عقـل اسـت    

يكـديگر در حكـم    بنابراين بهتر است بگوييم نفس و بدن نسـبت بـه  ... سازگار نيست
  )3/353،ج1391عبوديت،(صورت و ماده اند 

رت و  انقسـام آن بـه دو قسـم مـادي و مجـرد و      با عنايت به آراء صدرا در بـاب صـو  
همچنين تصريحات وي بر صورت بودن نفس واذعان به اتحاد نفس و بدن همچون رابطـه  

، مي توان بـه ايـن نتيجـه دسـت     )9/107ج - 8/250،ج1981صدرالمتالهين،(ماده و صورت
يافت كه طبق نظر وي نفس صورت است براي بدن؛ صورتي مادي كه بـا فرآينـد حركـت    

اگر چنين نباشد پس نفس چه نسبتي با بدن . جوهري به يك صورت مجرد تبديل مي شود
دارد؟ از طرفي تركيب اتحادي چگونه قابل تبيين است و تشكيل نـوعي طبيعـي از تركيـب    
نفس و بدن، چگونه تبيين مي گردد؟ لذا به نظر مي رسد كه مي توان در تقسيم بندي مزبور 

به دو بخش مادي و مجرد تقسـيم كـرد و نفـس را از سـنخ     تجديد نظر نمود و صورت را 
ممكن است اشكال شود كه با توجه به حركت جوهري نفـس ابتـدا   . صورت مجرد دانست
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صورتي مادي است و سپس به تجرد مي رسد و الزم مي آيد كه نفس تـا يـك مرحلـه اي    
تـوان   طبق نظر صـدرا مـي  . جزء صورت مادي باشد و در مرحله ديگر جزء صورت مجرد

گفت، نفس در ابتدا صورتي مادي است در حقيقـت در ايـن مرحلـه، نفـس نيسـت بلكـه       
صورت معدني مادي است و بالقوه نفس نباتي است و پـس از آنكـه بالفعـل نفـس نبـاتي      

از طرفي از نظر مالصدرا نفس در تمامي مراحل نبـاتي،  . گشت به آن نفس اطالق مي گردد
لذا مي توان نفس را تحت صـورت مجـرد   . از تجرد است حيواني و انساني داراي نحوه اي

  .داد، البته تجرد به معناي عام قرار
بنابراين بدليل تركيب اتحادي نفس و بدن، انسان به منزله سكه اي اسـت كـه دو وجـه    
دارد يك وجه نفس است و ديگري بدن و اين دو با اختالفي كه دارند يك وجود واحـد را  

با توجه بـه مطالـب   ) 1354/279- 9/99ج- 8/134،ج1981صدرالمتالهين،(. تشكيل مي دهند
گفته شده از نظر مالصدرا نفس داراي حقيقتي ذو مراتب و داراي وحدت جمعيه اسـت و  
بدن نيز يكي از مراتب نفس و سايه اوست و بر خالف آنچه كه جمهور فالسفه پذيرفته اند 

ــابع نفــس اســت   ــدن ت ــدن و ب ــل ب - 99- 49- 9/47،ج1981لهين،صــدرالمتا. (نفــس حام
از نظر مالصدرا بدن حقيقي كه مرتبه اي از مراتب نفس و سايه و پرتـو  ) 353- 1354/308

وجود نفس است موضوع تصرف و تدبير نفس مـي باشـد و آن غيـر از ايـن بـدن و جثـه       
ظاهري است؛ بدن حقيقي بدني است كه در آن نور حيات بالـذات سـريان دارد و آن روح   

در مورد روح بخاري بايـد  ) 308- 1354/250 - 9/99،ج1981صدرالمتالهين،(. بخاري است
گفت كه اين بحث بر مبناي طب قديم مطـرح شـده  و علـم پزشـكي امـروز وجـود روح       
بخاري را تاييد نمي كند كه البته به جنبه فلسفي بحث لطمه اي نمي زنـد؛ زيـرا بـه لحـاظ     

ود داشته باشـد كـه بـا هـر دو طـرف      فلسفي بايد بين موجود مجرد و مادي واسطه اي وج
تناسب داشته باشد لذا بر مبناي طب قديم روح بخاري مي توانسـت مصـداقي بـراي ايـن     

  .واسطه باشد
  

  رابطه نفس و قوا. 7
). 1379/388ابـن سـينا،  (از نظر ابن سينا نفس علي رغم قواي متعدد، داراي وحدت اسـت  

قوا با نفس چه رابطه اي دارند آيا جزئـي  آنچه در اين جا قابل تامل است اين است كه اين 
از ذات نفس هستند و يا امري خارج از ذات؟ با توجه به آنچه قبال گفته شد قواي نبـاتي و  
حيواني از نظر وي مادي بوده و هر كدام جاي خاصي را در بدن دارنـد پـس نمـي تواننـد     
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نفس جزء آن نيز نمي رابطه اتحادي با نفس مجرد داشته باشند و از طرفي به علت بساطت 
در حقيقت اين قوا و همچنين عقل نظري و عملي هويتي غير از هويت خاص نفس . باشند

ابــن ســينا، .(دارنــد چنانكــه خــود ابــن ســينا نيــز آن را بطــور صــريح بيــان كــرده اســت 
و همچنـين از قـوا بـه    » منبع و مجمـع قـوا  «وي از نفس به ) 1375/82 - 2/185ط،ج1404

اين تعبيرات به نظر شيخ اشراق نزديك مي شود اما بـا توجـه بـه    . كندياد مي » فروع نفس«
: 1375 - 227- 224/نفس2ج:ط1404ابن سينا،. (مباني شيخ همچنان با آن فاصله زيادي دارد

82(  
چنانكه قبال بيان گرديد شيخ اشراق نيز همچون ابن سينا قواي نباتي و حيواني نفـس را  

ي هر يك مكاني را در مغز مشخص مـي كنـد بـا ايـن     مادي و منطبع در بدن مي داند و برا
تفاوت كه مانند نظر ابن سينا بين نفس و قوا مباينت نبوده و قوا صـرفا ابـزار نفـس نيسـتند     
بلكه اين قوا همگي به يك اصل بر مي گردند و در آن جمع مي شوند و آن نفس است؛ به 

- 213: 1373سـهروردي، .(دعبارتي ديگر قوا سايه هاي نفس و ظهور آن در بدن مـي باشـن  
215 .(  

هـاي  سهروردي در گامي فراخ رابطه قوا و نفس را نزديكتر نموده و زمينه را براي گـام 
- هرچند وي اختالف تشكيكي مراتب انوار را طـرح مـي  . فراختر صدرا فراهم ساخته است

ند اما كنمايد و دراحوال السالكين، مراحل سير و سلوك و تكامل نفس را به تفصيل بيان مي
هنوز مباني الزم را براي ذومراتب دانستن نفس در اختيار ندارد و لـذا گامهـاي بعـدي ايـن     

بـا توجـه بـه     .نمايدمسير را مالصدرا در پرتو اصول و مباني فلسفي خاص خود تكميل مي
اينكه مالصدرا نفس را واقعيتي ذو مراتب و قواي آن را مجرد مي داند لذا قائـل اسـت كـه    

ذو مراتب بودن داراي وحدت جمعيه اسـت و هـر يـك از قـوا مرتبـه اي از       نفس در عين
مراتب نفس است كه رابطه اتحادي با نفس دارد بگونه اي كه قوا وجـودي غيـر از وجـود    
نفس ندارد و در حقيقت خود نفس است كه در مراتب مختلف حضور دارد و اين جـز بـا   

- 234- 225- 150- 136- 8/135،ج1981صدرالمتالهين،.(ذو مراتب بودن نفس سازگار نيست
اين مطلب دقيقا همان است كه درباره رابطه ذات و صفات ) 554- 1363/508 - 228- 1360

خداوند بيان مي شود كه صفات در عين اختالف مـاهيتي و مفهـومي، موجـود بـه وجـود      
در مـورد  . واحدند كه همان وجود ذات خداوند است و مصداقي جز ذات خداوند ندارنـد 

كند؛ قواي نفس نيز با نفس اتحـاد داشـته و بـه يـك وجـود      همين بيان صدق مي نفس نيز
در تحليل و بررسـي ايـن مطلـب سـه     . موجودند اما وجودي كه داراي مراتب متعدد است
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فرض قابل تأمل است، نخست آنكه سه نفس جداگانه وجود دارد كه هر كدام متصدي يك 
و نفس حيواني نيز حس و حركت بـاالراده و   نفس نباتي افعال نباتي. سري از افعال هستند

فرض دوم اينكه همه افعال مستند به يك نفـس  . نفس انساني نيز متكفل تفكر و تعقل است
واحد بوده وهمه ي افعال مستند به اوست لكن برخي افعال را بالذات و برخي را به واسطه 

واني و نباتي را بـه واسـطه   فعل بالذات او تعقل و تفكر است و افعال حي. قوا انجام مي دهد
پس در حقيقت قوا مبدا حقيقي افعال نيستند بلكه نقـش ابـزار و واسـطه را    .انجام مي دهد 

بر طبق فرض سوم نيـز همـه   ). است مشائيون و الرئيس شيخ نظر با مطابق فرض اين(دارند
امـا   افعال چه انساني چه حيواني و چه نباتي مستند به نفس است و نفس فاعل آن ها است

نه بدانگونه كه برخي را بالذات و برخي را بواسطه قوا انجام دهد بلكه همه آن هـا بالـذات   
فعل اوست كه طبق نظر صدرا در ذو مراتب بودن حقيقت هر فعلي از افعال مستند به مرتبه 

  .)72- 8/71،ج1981صدرالمتالهين،. (اي از مراتب نفس است
  

  نتيجه و ماحصل كالم. 8
لبي كه مورد بحث و بررسي قرار گرفت، به نظرمي رسـد ريشـه ابـداعات و    با توجه به مطا

نوآوريهاي فلسفي مالصدرا در ساحت هاي متعددي از مباحث نفس كه اساسـا بـه لحـاظ    
بـويژه شـيخ   مبنايي با نظرات فالسفه پيش از وي تفاوت دارد را بايد در آراء پيشـينيان وي  

  .اشراق جستجو نمود
اضافه نفسيت است بر خالف ابن سينا » ذاتي بودن«قائل به  در بحث حد نفس وي 1.8

اين نظريه ابداعي صـدرا مبتنـي بـر مبنـاي وي در بـاب      . كه آن را امري عرضي مي دانست
حدوث نفس يعني جسمانيت الحدوث و روحانيه البقا بودن نفس است كه بر مباني حركت 

گام نخست متعلق به شيخ اشراق البته در اين راه . جوهري و تشكيك در وجود استوار است
است كه با ارتقاء نفس به مرتبه سلسله انوار مجـرده زمينـه را بـراي ارائـه و تبيـين نظريـه       

  .حدوث جسماني مالصدرا فراهم ساخت
در بحث حدوث نفس مالصدرا بر خالف ابن سينا قائل به جسمانيت الحـدوث و   2.8

. روحانيه البقا بودن نفس است كه اين مطلب نيز جز با حركت جوهري امكان پذير نيسـت 
زمينه اين بحث نيز در آراء اشراقي سهروردي قابل بررسي است ، طبق نظريـه تشـكيك در   

ين مرتبه سلسله انوار هر چند مجرد محض نيستند امـا  سلسله انوار، انوار مدبره در پايين تر
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در سير تكاملي به انوار مجرده محض ملحق شده و در زمره آنها قرار مي گيـرد لـذا تعـداد    
و مالصدرا نيز بـا پـذيرش   . طولي در حكمت اشراق قابل افزايش است) انوار قاهره( عقول

را از ماده تا عقـل مجـرد    نظريه تشكيك مراتب وجود و حركت جوهري، سير تكامل نفس
 .محض ترسيم نمود

لذا در بحث اشتداد و تكامل نفس نيز همانطور كه گفتـه شـد ابـن سـينا قائـل بـه        3.8
تغييرات عرضي براي نفس بود نه جوهري بر خالف صدرا كه نفـس را ذاتـا متحـول مـي     

بناي حركت دانست كه در مسير اشتداد و تكامل جوهري قرار دارد و اين مطلب نيز جز با م
در اينجا نيز شيخ اشراق بر خالف ابن سينا قائل به تكامل نفس بود . جوهري سازگار نيست

  .و افزايش تعداد عقول فعاله را با تكامل انوار مدبره تبيين نمود
ابن سينا در بحث تجرد، موجود را يا مادي مي داند و يـا مجـرد و فـرض سـومي      4.8

اني و قواي مختص آن مجرد بـوده و نفـوس نبـاتي و    وجود ندارد به همين لحاظ نفس انس
شيخ اشراق در اينجا بـا قائـل شـدن اخـتالف     . حيواني و قواي مختصشان همگي مادي اند

تشكيكي بين انوار فرض سومي را بطور ضمني مطرح سـاخت و آن موجـود نيمـه مجـرد     
. مـي سـازد  خيالي است كه طفره را از جهانشناسي و معرفت شناسي فلسفه اسالمي مرتفع 

مالصدرا نيز با نگاه تشكيكي به وجـود و پـذيرش عـالم مثـال، تجـرد خيـالي را نيـز مـي         
موجودات عالم مثال يا خيال امور غير مادي اند كـه واجـد شـكل و مقـدار و رنـگ      (پذيرد

، و لذا مالصدرا نفس حيواني و قواي آن را نيز مجرد مي داند اما نه )موجودات مادي هستند
بلكه مجرد خيالي و حتي نفوس نباتي را نيز مجرد دانسته اسـت كـه قطعـا     مجرد تام عقلي

كه همه اين امور بر مبناي تشكيك . درجه تجردش از نفس انساني و حيواني پائين تر است
  . در وجود استوار است ومالصدرا  اين نظريه را نيز وام دار شيخ اشراق است

از سهروردي اسـت زيـرا وي قـوا را از    در بحث رابطه نفس و بدن نيز صدرا متاثر  5.8
 .مباينت كامل با نفس به سايه و ظهور نفس در بدن ارتقاء داد

با تامل در بيانات صدرالمتالهين در اين مباحث مي توان به چند مبناي مهم دست يافت 
كه عبارتند از حركت جوهري و تشكيك وجود ، كه هر دو بر مبناي مهـم اصـالت وجـود    

اصالت وجود را مي توان مبنايي دانسـت كـه مالصـدرا توانسـت بوسـيله آن      لذا . استواراند
بايد توجه داشـت كـه در بحـث تشـكيك     . چهارچوب فلسفي جديدي را طرح ريزي كند

صدرا متاثر از شيخ اشراق است كه براي نخستين بار اين نظريه را مطرح نمود هر چنـد در  
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وجه به نگـاه وجـودي خـود تشـكيك را در     سلسله انوار، و ابتكار صدرا در اين بود كه با ت
لذا مي توان رمز نوآوري هاي مالصدرا را در همين امر جستجو نمود بدين . وجود قرار داد

صورت كه وي با قائل شدن به اصالت وجود توانست به دو مبناي ديگر يعني تشـكيك در  
ر ابداعات مباني به سايوجود و سپس به نظريه حركت جوهري دست يازد و با حصول اين 
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