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  دهيچك
: لهين براساس دو نظريه متفاوت از وي قابل تفسير استأالمتدر آثار صدر» جسمانيت نفس«تعبير 
وجود خود امري  ابتدايينفس در مراحل  ،حدوث جسماني نفس است كه براساس آن ،ولا هنظري

نفس داراي  ،است كه طبق آن» اضافه نفسيت«ذاتي بودن  ،ست و نظريه دوما همنطبع و حال در ماد
 همالصدرا گاهي برمبناي نظري. وابسته به ماده است يوجود از لحاظ كون تعلقي بوده و در نتيجه

رسد نظر ميبه. كندميجسماني را بر نفس اطالق  هاي مادي واول و گاهي برمبناي نظريه دوم واژه
هاي ماديت و توان به مفهوم روشني از اطالقات واژهبدون تبيين و تفكيك اين دو نظريه نمي

توان به دو تفسير افزون بر اين، با تفكيك اين دو نظريه مي. جسمانيت نفس در كالم مالصدرا رسيد
رسد هردو مورد نظر ميه بهروحاني نفس نيز دست يافت ك يحدوث جسماني و بقا همتفاوت از نظري
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  مقدمه
 اي كـه گونـه ؛ بـه ستا هسالمي بودا هبحث از تجرد و ماديت نفس همواره يكي از مسائل مهم فلسف

مالصدرا نيـز  . اند القول بودهد به تجرد نفس متفقاقتعا شايد بتوان گفت همه فيلسوفان اسالمي در
امـا  . هاي متعدد به اثبات آن پرداخته اسـت  به پيروي از آنها بر همين امر تأكيد كرده و با استدالل

 1تقـاد بـه جسـمانيت   اع ،كندزمينه متمايز از نظريه فالسفه قبلي ميآنچه ديدگاه مالصدرا را دراين
دغدغه اصلي نوشتار حاضر در واقع پاسخ بـه ايـن سـؤال اسـت كـه      . نفس در عين تجرد آن است

واژه  ،مبنا و معيـار واحـد   اساسآيا مالصدرا بر ؟ستيدقيقاً چ» جسمانيت نفس«منظور مالصدرا از 
نفـس انسـان    هربـار هـا را د گونه واژهيا اينكه وي اين ،كندجسمانيت و ماديت را بر نفس اطالق مي

  ؟ كار برده استهاي متعدد بهبراساس مالك
نظـر  گونـه بـه  بر حدوث جسماني نفس، در ابتدا اينمعروف مالصدرا مبني هبا توجه به نظري

در واقع طبق ايـن   ؛هاي مذكور را صرفاً برمبناي همين نظريه استعمال نموده استكه وي واژهرسد مي
نظريه نفس در بدو پيدايش خود امري منطبع در ماده است كه در ادامه وجود خـود براسـاس تغييـر و    

رو نفس در اين مرحله از حالت ازاين. شودبه امري مجرد تبديل مي ،دهدتحول ذاتي كه در آن رخ مي
امـا بـا    .مادي و جسماني فرض نمـود توان آن را بدين معنا انطباع در ماده خارج گرديده و ديگر نمي

توان به اين نتيجه رسيد كه وي حتي در مراحل تجـرد  هاي مالصدرا ميتأمل بيشتر در برخي گفته
مـادي   يكند كه نفس در اين مرحلـه نيـز صـورت   كار برده و تصريح ميرا به» ماديت«نفس نيز واژه 

نفسـيت  «يعني نحوه  ،اساس نظريه ديگر اورا بر» ماديت نفس«گونه موارد بايد يقين در اينبه. است
بر عالوه ،مذكور كه هردو مربوط به ماديت نفس است هتبيين و تفكيك دو نظري. تبيين نمود» نفس
» روحاني نفس يحدوث جسماني و بقا« هدر تفسير دقيق نظري ،»ماديت نفس«زدايي از معناي ابهام

  . ر دو بخش جداگانه پي خواهيم گرفتاز همين رو بحث از ماديت نفس را د. نيز مؤثر است

  تبيين ماديت نفس برمبناي نظريه حدوث جسماني نفس )الف
اي  بر مادي بودن نفس در مقام حدوث، در واقع در مقابل دو نظريه عمدهديدگاه مالصدرا مبني

نظريه اول مربوط به افالطون است كه معتقد . ستا هاست كه قبل از او ميان فالسفه رايج بود
                                                               

   .رونديكار ممعنا بهيك به  تيو ماد تيمقاله جسمان نيدر ا .1
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كه قبل از  )2357، ص4، ج1367افالطون، (بود نفس جوهري الهي، بسيط، ثابت و متفكر است 
اما پس از آن از مرتبه خود تنزل پيدا كرده و  ؛)514، ص1همان، ج(وجود آمده است پيدايش تن به

اين نظريه بود  ،در واقع آنچه افالطون را بدين ديدگاه سوق داده است. به بدن تعلق گرفته است
يادآوري چيزهايي  ؛)388همان، ص(بلكه تذكر و يادآوري است  ؛يادگيري واقعي نيست ،ه علمك

بر همين اساس بايد گفت نفس پيش از آنكه در قالب . است  كه در زندگي پيشين آن را آموخته
   .)503همان، ص(وجود داشته است  ،تن بيايد

 هاما تنها عد ،خواني بيشتري داردنظريه افالطون اگرچه در ظاهر با برخي متون اسالمي هم
رو  ازاين .)449-450، ص1315الدين شيرازي، قطب(قليلي از انديشمندان جهان اسالم آن را پذيرفتند 

. شدت مخالفت كردندبا اين نظريه به دارد،سينا قرار  مسلمان كه در رأس آنها ابن هفالسف بيشتر
بدن يك موجود بالفعل، مجرد و در نتيجه مغاير سينا، اگرچه نفس هنگام تعلق به  به اعتقاد ابن
بلكه با حدوث  ؛حال پيش از بدن موجود نيستاما درعين ،)659، ص1379سينا، ابن(با بدن است 

ين صورت كه پس از آنكه استعداد پذيرش نفس در دب ؛)108، 1363، همو(شود  بدن حادث مي
، همو(كند  گردد كه آن را تدبير مياز طرف عقل فعال نفسي بر او اعطا مي ،بدن حاصل شد

  .)253، ص1388
مالصدرا براساس مباني فكري و فلسفي جديد خود بر هر دو نظريه خط بطالن كشيده و 

نفس در  ،به اعتقاد وي. يادشده نمود هبار جايگزين دو نظريحدوث جسماني نفس را براي اولين
 ؛قدم يا حدوث آن بحث كرد توان درهنگام تعلق به بدن يك امر روحاني و عقالني نيست تا ب

بدين معنا كه نفس در اوايل خلقت خود صورتي  ؛بلكه نفس در واقع يك حادث جسماني است
تدريج استعداد سلوك و ارتقا به عالم ملكوت نيز در هاي عالم اجسام است كه البته به از صورت

 ؛اني و عقالني برخوردار نيستبنابراين نفس در ابتداي وجود خود از صورت روح. آيد او پديد مي
توان گفت نفس  رو ميازاين .)330- 331، ص3، ج1999، الشيرازي(بلكه صرفاً استعداد آن را داراست 

همو،  ؛95، ص1382، همو؛ 354، ص8؛ ج109، ص6همان، ج(است  »ءلبقااةالحدوث و روحانيجسمانية«

   .)88، ص1375
حركت  هنظري ،كند مذكور به مالصدرا كمك مي هچيزي در تبيين نظري آنچه بيش از هر

ذوات آنها نيز همواره در  ،بر ظواهر اجسامبدين معنا كه عالوه ؛جوهري اجسام و عالم ماده است
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بنابراين نفس انسان نيز كه در مقام حدوث خود از صور اجسام است، در . حال تغيير و تحول است
 همالصدرا بر همين مبنا نظري. پيوندد مجردات مي ادامه وجود خود ذاتاً متحول گشته و به عالم

برخي فالسفه را كه معتقدند نفس از همان بدو حدوث خود از نشئه عقالني برخوردار بوده و تا 
ماند، سخيف دانسته،  به همان صورت باقي مي ،آخر نيز بدون اينكه تغيير و تحول ذاتي پيدا كند

بلكه قبل از آن  ؛)328، ص8، ج1999، همو(عقالني نيست  نفس انسان صرفاً منحصر به نشئه :گويد مي
  . يابد به مرحله عقالني نيز راه مي داراي مراحل متعددي است كه دراثر حركت اشتدادي خود، احياناً

نفس انسان مادامي  ،به اعتقاد مالصدرا. اولين مرحله از اين مراحل، مرحله نفس نباتي است
زيرا نفس  ؛)109، ص1375، همو(در درجه نفوس نباتي است  ،گذراند كه دوران جنيني را در رحم مي

در اين مرحله فقط از تغذيه و تنميه و توليد برخوردار است و داراي حس و حركت ارادي نيست 
كه ساير گياهان  البته تفاوت جنين انسان با ساير گياهان در اين است .)316، ص1382، همو(

اما جنين  ؛يافته و به مرحله ديگري صعود كنند ، ارتقاي كه در آن هستنداتوانند از مرحله نمي
بنابراين جنين انسان  .تواند از درجه نباتي باالتر رفته و به درجه حيواني نائل گردد انسان مي

حيوان بالقوه بودن براي جنين در واقع  .بر اينكه نبات بالفعل است، حيوان بالقوه نيز هستعالوه
  ). 136، ص8، ج1999، همو(ساير گياهان است از فصل مميز او  همنزلانسان به

لهين زماني كه أبه اعتقاد صدرالمت .مرحله حيواني است ،دومين مرحله از مراحل نفس انسان
، 1363، همو(نفس او در اين مرحله قرار دارد  ،شود تا اوان بلوغ صوري طفل از رحم مادر خارج مي

، 1999همو، (رو انسان در اين مقام حيوان بشري بالفعل و انسان نفساني بالقوه است  ازاين .)554ص

در واقع انسان در اين مقام در حد عقل هيوالني است و تفاوتش با ساير حيوانات در . )136ص، 8ج
  . ديگر مراتب وجودي نيز راه يابد تواند به رخوردار است و مياي باين است كه از چنين كمال بالقوه

پس از اين مرحله است كه نفس . ستا همرحله نفس انساني يا همان نفس ناطق ،مرحله سوم
به  .)291، ص1375، همو(گردد  نتيجه واجد ادركات عقلي خالص مي به مرحله عقالني رسيده و در

  .)135، ص8، ج1999، همو(كنند  ها به اين مقام راه پيدا مي عده قليلي از انسان ،اعتقاد مالصدرا
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  مراحل مادي نفس
 يحدوث جسماني و بقا هحركت جوهري و نظري هبرمبناي نظريمراحل متعدد نفس اكنون كه 

گردد اين است كه منظور مالصدرا از مرحله  روحاني نفس روشن گرديد، سؤالي كه مطرح مي
زمينه مالصدرا دراين. حدوث جسماني نفس دقيقاً كدام مرحله است همادي نفس برمبناي نظري

  : گردددو تعبير متفاوت دارد كه در ذيل به آنها اشاره مي
  مرحله نباتي نفس .1

 )1انسان، ( »هل اتي علي اإلنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً«مالصدرا در برخي موارد آيه 
نفس در ابتداي  :گويد عنوان شاهدي بر حدوث جسماني نفس آورده و در توضيح آن ميرا به

 ؛ل و معقول استعاري از هرگونه صورت محسوس، متخيتكون خود همانند هيوالي اولي و 
بايد كه داراي صورت مجرد جزئي و كلي  اما در ادامه وجود خود به فعليتي دست مي

تعريف نفس به  :گويد سپس مالصدرا خودش بر اين مطلب اشكال كرده و مي. گردد مي
زيرا كمال و صورت به يك معنا  ؛معناي صورت بودن نفس نيز هستبه »كمال براي جسم«

توان گفت نفس در اول خلقت خود عاري از  نابراين نميب ؛و تغاير آنها اعتباري است بوده
: دهد كه صورت دو نوع است مي گونه پاسخ  مالصدرا به اين اشكال اين. هرگونه صورت است

معناي  ،هر نوع صورتي منظور از تهي بودن نفس در مقام حدوث خود از. مادي و غيرمادي
ه فاقد هرگونه صورت ادراكي اي است ك گونهيعني نفس در اين مقام به ؛دوم آن است

هنگام حدوث، نهايت صور ماديات و بدايت  بنابراين نفس در. محسوس، متخيل و معقول است
رود  شمار ميآخرين مرحله جسمانيات به ،صور ادراكيات بوده و وجود آن در اين هنگام

كه منظور وي  گردد خوبي روشن مياز اين پاسخ مالصدرا به). 328- 329ص، 8ج ،1999، الشيرازي(
همان مرحله  ،كندبه آن اشاره مي »لحدوثا ةجسماني«از مرحله جسماني نفس كه با واژه 

حال از زيرا اين مرحله است كه آخرين مرحله جسمانيات بوده و درعين ؛نباتي نفس است
  . هرگونه صورت ادراكي نيز محروم است

  مرحله جسميت مطلق تا مرحله نباتي .2
كند كه در آن فاقد هرگونه  اي از نفس اشاره ميبه مرحله مذكورگونه كه طبق آيه مالصدرا همان

در برخي موارد نيز با استشهاد به همين آيه به مرحله جسميت مطلق، يعني  ،صورت ادراكي است
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، ندستهمادي در آن در مرحله هيوالي اولي بوده و فاقد هرگونه صورت مادي  ياي كه اشيامرحله
دهد كه نفس در  مي و بر همين مبنا توضيح  )257، ص1375 همو، ؛53، ص1363، همو(د كن اشاره مي

تمام است كه نزديك چنان ناقص و ناولي قوه محض است و آن ،اين مرحله اگرچه از اعدام نيست
نخست داراي  ،سپس از اين مرحله عبور كرده ).313، ص1302، همو(است از جمله اعدام باشد 

و سپس به صورت جمادي و نباتي كه آخرين  ،پس از آن داراي صورت عنصريصورت مقداري و 
  ).53، ص1363، همو(گردد  شود، نائل مي مرحله جسمانيت او محسوب مي

 ههم ،معروف خود هدر نظري» جسمانيت« هتوان گفت منظور مالصدرا از واژ بنابراين مي
اي از جسم بنابراين اين واژه يك مفهوم عامي است كه هم شامل مرحله. مراحل جسم مادي است

و هم  ،ه را داردصورت جسمي جسماني است و تنها هنوعي است كه در آن عاري از هرگونه صورت
مالصدرا در جاي ديگر . ه را داراستهاي نوعياي است كه نفس در آن يكي از صورتشامل مرحله

 قد علمت ان النّفس االنسانية ترتقي من صورة إلي صورة و من كمال الي كمال فقد«: گويد باره ميدراين

، 1999، همو( »...ة الجسمية المطلقة الي الصور االسطقسية و منها إلي المعدنية و النباتيةأابتدأت في اوائل النش

  ).461، ص3ج
 همعروف خود با واژ هتوان گفت مالصدرا در نظري با توجه به آنچه گذشت مي بنابراين،

حيواني و  هبه مرحل »ءروحانية البقا« هو با واژ ،به مرحله نباتي و قبل از آن »جسمانية الحدوث«
  . )214، ص1389عبوديت، (كند  پس از آن اشاره مي

  »نفسيت نفس«تبيين ماديت نفس برمبناي تعبير  )ب
بخش پس از تبيين ديدگاه مالصدرا به اين نتيجه خواهيم رسيد كه طبق اين نظريه  در اين

نتيجه . امري مادي است ،بردسر ميبرخالف نظريه قبلي، نفس تا زماني كه در نشئه دنيوي به
واژه  ،مالصدرا گاهي برمبناي همين نظريه ،كهحاصل خواهد شد اينبا تبيين اين نظريه مهمي كه 

روحانية « هو واژ ،معروف خود ناظر به تمام مراحل دنيوي نفس هرا در نظري »الحدوثجسمانية «

  . اخروي نفس دانسته است هرا صرفاً ناظر به مرحل »ءالبقا
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    »نفس تينفس « نحوه ديدگاه مالصدرا درباره
قبلي در مقابل ديدگاهي مطرح كرده است كه قبل از وي  همالصدرا اين نظريه را همانند نظري

 هرو براي فهم بهتر نظري ازاين. اند سينا و پيروان وي بدان معتقد بوده حكمايي همچون ابن
  . سينا نيز داشته باشيم نگاهي به ديدگاه ابنمالصدرا الزم است نيم

گويد اين  كند، مي يتعريف م» كمال اول براي جسم«سينا پس از اينكه نفس را به  ابن
به  .بلكه از حيث نفس بودن آن است ؛تعريف، تعريف نفس از حيث حقيقت و ماهيت آن نيست

گردد كه نسبتي با  جهت بر نفس انسان اطالق ميو تعريف مذكور ازآن» نفس«واژه  ،تعبير ديگر
» ابنّ«تعريف  جهت همانندتوان گفت تعريف نفس ازاين بنابراين مي .بدن داشته و مدبر بدن است

در تعريف » بنّا«لحاظ ذات و حقيقت انساني به» ناب« هبديهي است كه واژ. است» سازنده بنا«به 
   .)9، ص1404سينا، ابن(ست ا هدر تعريف آن اخذ شدبنّا بودن بنّا لحاظ بلكه صرفاً به ؛آن اخذ نشده

تدبير بدن و  ،تعبير ديگرو به » نفسيت نفس«توان به اين نتيجه رسيد كه  طبق اين بيان مي 
بلكه اضافه مذكور  ؛تي نسبت به ذات و حقيقت نفس نداردگونه مقومياشتغال داشتن به آن هيچ

 ت مقوم ذات بنّايگونه كه اضافه بنايهمان ،به تعبير ديگر. يك امر عارض بر حقيقت نفس است
است كه نفس پس از ز عوارضي اضافه نفسيت نيز ا ،بلكه امري عارض بر ذات آن است ،نيست

صورت دقيق و فلسفي بهتوان  ميسينا را  ديدگاه ابن. گردد صف به آن ميتماميت وجود خود مت
جوهر مجرد «نفس كه منشأ ماهيت آن است و از آن به  هنفسگونه بيان نمود كه وجود في اين

 »نفسيت نفس«يا  »اضافه نفسيت«غير از وجود لغيره آن است كه از آن به  ،شود ياد مي »عقلي
توان گفت  رو مي ازاين. شود شود و به همين اعتبار نيز جوهر مجرد مزبور نفس ناميده مي ياد مي

سينا بر همين مبنا در  ابن .)191- 192، ص1389عبوديت، (نفس نسبت به بدن وجود رابطي ندارد 
في الوجود  التعلق للنفس«: گويد مي ،خالصه كرده چنينزمينه برخي موارد سخن خود را دراين

  .)383، ص1379سينا، ابن( »بالبدن
عين وجود  ،نفس هنفسوجود في كه معتقد استمالصدرا چنين  ،سينا در مقابل ديدگاه ابن

يعني وجود  ؛ذاتي وجود نفس است» نفسيت نفس«يا » اضافه نفسيت«بنابراين  ؛لغيره آن است
بدون بدن و تدبير آن، نفس . معنادار است كه به تدبير بدن اشتغال داشته باشد ينفس وقت

اي نيست كه بيرون از  زيرا نوع رابطه نفس با بدن، نوع رابطه ؛امكان وجود نخواهد داشت
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ميان  هرابط ،به تعبير ديگر. اي عين حقيقت شيء است بلكه چنين رابطه ؛حقيقت شيء باشد
بنّا و ساختمان نيست كه در آن بنّا وجودي مستقل از متعلق خود  نفس و بدن همانند رابطه

ميتي نسبت به ذات گونه مقوهيچ ،دارد و تصرف در ساختمان امري خارج از بنّاست و در نتيجه
  .و حقيقت وجودي وي ندارد

ن حيث كونه نساناً هو بعينه ما هفان لماهية البنّا وجوداً، و لكونه بنّاء وجود آخر و ليس هو من حيث كون
و هذا بخالف النّفس فان نفيسة النّفس نحو وجودها الخاص و . بنّْاء فاالول جوهر، و الثّاني عرض نسبي

 .)11- 12ص، 8ج ،1999، الشيرازي( هي بحسبه التكون نفساً ة النّفس وجود آخرئليس لماهي
اند، بين  تشبيه كردهبه اعتقاد مالصدرا كساني كه نسبت نفس با بدن را به نسبت بنّا با بنا 

 ما«جاي را به» بالذات ما«تصرف طبيعي ذاتي و تصرف صناعي عرضي فرق نگذاشته و در واقع 
 ؛اند اين بدان خاطر است كه نفس را از اول موجودي مستقل پنداشته ؛اند اخذ كرده» بالعرض
عد از ب كه نفس در بدو وجود خود موجودي منحاز و مستقل در كنار بدن نبوده تادرحالي

بلكه تدبير بدن و  ؛)376همان، ص(ريت بدن و نفسيت شود تماميت وجودش، متصف به مدب
باشند، عين ذات نفس بوده و  تعالي كه عين ذات او مينفسيت نفس، دقيقاً مثل صفات باري

  . باشد امري زائد بر وجود او نمي
زائد علي ذاته، فكذا نفسية النّفس  و كما اَن عالمية الباري باألشياء و قدرته علي الكل ليست بامر

مادام وجودها هذا الوجود التدبيري ليست بامر زائد في الوجود علي وجود النّفس، بل زيادتها 
 .)383همان، ص( بحسب المفهوم و الماهية
وجود، دو موجود مستقل از هم نيستند كه معيتشان  ق وام تحقبنابراين نفس و بدن در مق

اي  گونهدو بهبلكه آن ؛تالزمي بين آنها وجود نداشته باشد هگونه رابطهيچ نحو اتفاقي بوده وبه
اند ند كه همانند ماده و صورت نسبت به هم تعلق ذاتي داشته و وجوداً به هم وابستهاهدرهم تنيد

  .)376همان، ص(
حسب با توجه به آنچه گفته شد، بايد وجود نفس و نفسيت آن را يك چيز دانست كه نفس به

و  )375همان، ص(همين نحوه از وجودش صورتي مضاف به بدن بوده و متصرف در آن خواهد بود 
همانند اضافه پدري و پسري و يا اضافه پادشاه  ،اي مقوم وجود نفس استازآنجاكه چنين اضافه

به كشور نيست كه در صورت معدوم شدن اضافه، وجود مضاف همچنان به حال خود باقي 
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اي كه بين پدر و پسر و نيز بين پادشاه و كشور و يا بين كشتي و قع نوع اضافهدر وا. بماند
اما  ؛عارض شده استبر آنها ت وجودشان اي است كه بعد از تماميبان است، اضافهكشتي

به نحوه وجود مربوط و صور نوعيه بوده و در نتيجه  ازآنجاكه اضافه نفسيت همانند اضافه هيوال
، 1360، همو(نيز منعدم خواهد شد  )نفس(انعدام اضافه نفسيت، مضاف  در صورت ،شود آن مي

 : گويدسينا انتقاد كرده و مي مالصدرا بر همين مبنا از ابن .)145- 146ص
فس ليست اضافة زائدة علي وجودها كالملك و الربان حتي إذا زالت و لم يعرف ان نفسية الن. ..

فس انما هي نحو وجودها و إذا اشتدت في نفسية الني وجودها كمان كان، بل عنها اإلضافة بق
ستحالة ذاتية و انقالب جوهري اوجودها و كملت ذاتا عقلية صار وجودها وجود آخر و هذا بعين 

 )116- 117، ص9، ج1999، همو( انكرها قد
در عدم و  ،ثر استؤت در وجود و حدوث بدن منفسي هگونه كه اضافتوان گفت همان بنابراين مي

ت هم از بين رفته و طبعاً نفس هم از ، اضافه نفسيرو با زائل شدن بدن ازاين .ثر استؤآن نيز مزوال 
   .)460، ص1380، همو(و موجوديت خود را از دست خواهد داد  رودميبين 

 بريمبن مالصدرا دگاهيد هدربار توانيم كه استي اشكال نياول ،بدن فساد دراثر نفس فساد
 دگاهيد طبق رايز ؛نداشت وجود نايسابن نظر در شكلم نيا. نمود عنوان فسيتن هضافا نبودي ذات
 اضافه بطالن با رونيازا ؛است نفس ذات بر زائدي امر ،بدن به داشتن اشتغال و تفسين هاضافي و

 زين نفس آن يبودنا با ،دانديم نفس نيع را آن مالصدرا ازآنجاكه اما .رودينم نيب از مذكور، نفس
  . شد خواهد نابود

 ،بدني نابود دراثر نفسي نابود كه دهديم پاسخ گونهنيا مذكور اشكال جواب در مالصدرا
 وجود رايز ؛است آن مراتب ازي اهمرتبي نابود معنايبه بلكه ؛ستين آن مطلقي نابودي معنابه

ه و نشئ نيا از بعد بلكه ؛است بدن به متعلق آن در كه ستيني اهنشئ به منحصر صرفاً نفس
از  متفاوت ،وجود نحو در كهاست ي گريد نشĤت و مراتب ن نيز نفس دارايآطور قبل از همين

 تنها، تينفس ضافها هازال با گفت توانيم نيبنابرا. پذير نيستروي فسادچيهبه و بودهنشئه تعلقي 
   .)4، ص9، ج1999همان؛ همو، ( شوديم فاسد و زائل »نفسي نفسان كون« همان اي »يتعلق كون«
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 طبق ،نكهيا است طرح قابل نفسي برا تينفس اضافه نبودي ذات براساس كهي گريد شكالا
 امر كي و ،خارج خود تيجوهر از نفس نيبنابرا ؛بود خواهد ضافها همقول از نفس مبنا نيا

  . گرددميي عرض
 آن تيماه در داخل ،بدن به نسبت نفس بودن مضاف گفت ديبا اشكال نيا هب پاسخ در

 در. گردديم انتزاع نفس وجود نحو ازي اهاضاف نيچن بلكه ؛كند خارج تشيجوهر از را آن تا ستين
به تعبير  .است مضاف خود تينفس سبببه و ،جوهر مقوله از خود ذات تيماه سبببه نفس واقع

ي ريتدب وجود و تيواقع، آن از مراد بلكه ؛ستين نآ هنفسيف تيماه، نفس تينفس از مرادديگر، 
 زين بدن به نسبت نفس بودن مضاف از منظور، اساس نيهم بر. است بدن به نسبت نفس داشتن

ت و يهو در بدن به بودن اضافه اي نفس تينفس، صه اينكهخال .يمقول ضافها هن ،استي شراقا هاضاف
ه تعبير خود ب .)239- 240ص، 1376جوادي آملي، (ثيري ندارد أوجود نفس نقش دارد و در ماهيت او ت

 ال و المضاف باب من كونها ذلك من لزمي ال لكن لها مقومة البدني ال لها ةيالنفس الضافةا هفهذ« مالصدرا

  .)12- 13، ص8، ج1999، همو( »فقط ةيالعقل حد عن بل ةيالجوهر حد عن لنفسا اهب خرجي
 مثال را نفس از ريغي گريد موارد ،باشد داده اشكال نيا هبي بهتر پاسخ نكهياي برا مالصدرا

 موارد نيا هجمل از. ستا هنشد ضافها همقول در آنها اندراج آنها، موجب بودني ضافا هك زنديم
 ضافها همقول در مندرج حالنيباا ؛است محقق ،صورت به نسبت تيقابل اضافه آن در كه ستواليه
 جواهر انواع ازي كي صور نيا هكيدرحال ؛نداهماد به مضافي نوعبهي عيطب صور نيهمچن. ستين

 از حالنيدرع اما ؛خوداند موضوع به مضاف زيني ديسف وي اهيس مثلي اعراض. شونديم محسوب
 زا همقول دو تحت ءيش كي بودن مندرج ازآنجاكه و اندفيك مقوله زا هبلك ؛ستندين ضافها همقول

 در موارد نيا هنكيا سرّ. باشند فيك مقوله از هم و ضافها همقول از هم توانندينم ،است محاالت
 بودني اضاف، موارد نيا در تمام كه است نيا ،ستندين ضافها همقول در داخل بودنشاني اضاف نيع

. شوديم انتزاع آنها وجود نحوه زا هك استي امر بودني ضافا هبلك ؛ستين آنها اتيماه مقوم
 نجايا از مالصدرا. استي اضاف اتيهو ،اعراض وي عيطب صور، واليه، نفسي شخص اتيهو نيبنابرا

  .)378همان، ص( است وجود و تيماه تيريغ ،آن و رديگيم جهينت زين را يگريد مهم مسئله
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  مراحل مادي نفس برمبناي ذاتي بودن نفسيت نفس
توان به اين نتيجه رسيد كه نفس تا زماني كه نفسيت نفس ارائه گرديد مي هاز توضيحي كه دربار

زيرا مقصود از مادي و جسماني امري  ؛دارد، مادي و جسماني خواهد بوددر نشئه دنيوي قرار 
است كه قائم به ماده و جسم است و بنابر فرض ذاتي بودن اضافه نفسيت، نفس در نشئه دنيوي 

گونه كه نفس در برخي توان گفت همانبه تعبير ديگر مي. خود از چنين حالتي برخوردار است
در ساير  ،جهت قوام آن به ماده استو ازاين بودهدر ماده  مراحل دنيوي خود صورت منطبع

خاطر ذاتي بودن اضافه نفسيت بر همين بهنيز رسد خود كه احياناً به تجرد مي نشĤتمراحل و 
خاطر نحوه اما به ،نفس در مراحل تجرد خود اگرچه صورت منطبع در ماده نيست. حال خواهد بود

توان گفت رابطه نفس با بدن در به همين خاطر مي. ماده استنفسيت خود، وجوداً وابسته به 
زيرا از  ؛)208، ص1389عبوديت، ( ه ماده و صورت در نظام سينوي استمراحل تجرد نيز همانند رابط
، الشيرازي(به نفس است  ،جهت كه بدن طبيعي استت بدن ازآنسويي تشخص، قوام و تمامي

 ،اي كه اگر وجود آن بدون وجود نفس درنظر گرفته شودگونهبه ؛)595، ص1363؛ همو، 19، ص1381
 نخواهد ماند يباقاند، از حقيقت آن چيزي جز عناصر و اجزائي كه در مسير اضمحالل قرار گرفته

خاطر ذاتي بودن اضافه نفسيت به بدن قوام نفس بهنيز از سوي ديگر  .)239، ص9، ج1999، همو(
  . اي نشئه دنيوي آن وجودي بدون وجود بدن مادي تصور نمودتوان براي كه نميگونهبه ؛است

تنها در مرحله توان به اين نتيجه رسيد كه نفس نهمي ،با توجه به مجموع آنچه گذشت
بلكه در مرحله مثالي و حتي در برخي مراحل عقالني خود كه در همين دنيا به آن  ،نباتي

متن قابل استنباط  اين راحتي ازاين مطلب به. مادي خواهد بود ،معناي مذكوررسيده است، به
 ةفالنفس ما لم تخرج من قو. . . لتقويم و التكميلا ةاضاف] لنفسيها ةاي االضاف[ الضافةا هالن هذ. . . «: است

  .)13، ص8همان، ج(» لعقل المفارق فهي صورة ماديةا ةلوجود الجسماني الي فعليا
؛ بلكه توان به صورت منطبع در ماده تفسير نمودرا نمي »صورة مادية«بديهي است كه تعبير 

همين  بنابرآورده است، بايد آن را » نفسيت نفس«آنجاكه مالصدرا اين تعبير را ذيل بحث از
ثانياً با برخي تعابير مشابه كه احياناً  ،مبنا تفسير نمود تا اوالً با تجرد نفس سازگاري داشته

  . ست كه نفس در آن صورت منطبع در ماده است، خلط نگرددمربوط به مراحلي ا
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شان داراي چهار نشئه نباتي، حيواني، هاي كامل در نشئه دنيويانسان ،به اعتقاد مالصدرا
گونه توان گفت اينبا توجه به آنچه گذشت، مي .)311ص، 1375، همو(انساني و قدسي هستند 

 نياكنون با ا. خواهند بود» كون تعلقي«داراي  ،هستندها نيز تا زماني كه در نشئه دنيوي انسان
از  تيبودن اضافه نفس ينفس با ذات نكهيكه منظور مالصدرا از ا ديرس جهينت ناي هتوان بيم انيب

است كه  ايهمرحل، آنكه نفس است  ينمراحل عقال يبرخ گردد، تنهايخارج م »يكون عقالن«
 يهاز عبارتا هگونه كهمان. گردديعقل فعال متحد مبا  و دهينفس به مرحله عقل مفارق رس

گردد، يبا عقل فعال متحد من آدر  كه نفس اتحاد و قارفمرحله عقل م ،شد روشن خواهد يبعد
 نيبنابرا. منتقل گردد يخروا هت بربسته و به نشئخخود ر يوياست كه نفس از نشئه دن يزمان
 ،جهيدر نت نفس را شامل گشته و يويمراحل دن، تمام تيبودن اضافه نفس يگفت ذات توانيم

  . بود خواهد يمادطبق اين نظريه تا زماني كه در دنياست، نفس 

  اشكال و پاسخ
 است نيا ،نداهكرد ديكأت آن بر زين رصاعم شمندانياندي برخ و رسديم نظربه جاينا در كهي اشكال
 وجود با ،جهينت درآن و  تينفس نبودي ذات با ايدن نيا دري عقالن تجرد مرحله به نفس دنيرس كه
 با نآ هعالق كه بود خواهدي عقل ادراكات و تجردي داراي زمان نفس رايز ؛ستين سازگار آني تعلق
ي ذات، تينفس ضافها هكي زمان تا نيبنابرا. گرددمنعدم  آنو وجود تعلقي  شده قطع عتيطب عالم
اين  .)429، ص1380مصباح يزدي، ( ديرس نخواهدي عقالن تجرد به ايدن نيا دري انسان چيه ،است نفس

زيرا مرحله مثالي  ؛بلكه در مرحله مثالي نفس نيز قابل طرح است ،تنها در مرحله عقالنياشكال نه
نحوي حاكي از عينيت نفس با بنابراين تصور ذاتي بودن نفسيت نفس كه به. نفس نيز مجرد است

  . رسدنظر ميبدن است، در مقام تجرد آن اندكي مشكل به
 برطرف نفس تينفس بودني ذات يمعنا قيدق نييتع با توانيمرا  راديا نيا رسديم نظربه
بلكه مربوط به برخي  ؛اضافه مذكور مربوط به مراتب مجرد نفس نيست هك صورتنياهب ؛نمود

 شماربه آن اتبرم و شئون از نفسي قوا مالصدرا دگاهيد طبق ازآنجاكه اما. قواي مادي نفس است
 خودي ذات ارتباط نيع مزبور شئون مرتبه در نفس خود وجود كه گرفت جهينت توانيم ،روديم

بنابراين، در نهايت بايد پذيرفت كه  ).219- 220، ص1389عبوديت، ( است بدن با قوا مرتبه در نفس
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وي در متن  رسدنظر ميبه. همين معنا را درنظر گرفته است ،مالصدرا از ذاتي بودن اضافه نفسيت
  : كندزير به همين مطلب اشاره مي

 البدني الي الذات الوجود هذاي ف مفتقرةي هي تعلقي ذات وجود لها نفساًي ه مادامت النفس ان
، 8، ج1999، الشيرازي( التعلق من ضربا به ةعييالطب و ةيالحس قواها بعض بحسب مستقومة

 .)376ص
 نفس وجوداً ،نتيجه گرفت كه طبق هر دو نظريهگونه توان اينبا توجه به آنچه گذشت، مي
 مادي و هتوان واژمي حقيقتاً رو طبق هر دو نظريهايناز. امري قائم به ماده و جسم است
تقوم نفس به ماده  هاما تفاوتي كه اينجا وجود دارد در نحو. جسماني را بر نفس اطالق نمود

خود نفس صورتي متقوم به ماده و  ،اول هزيرا برمبناي نظري ؛يادشده است هطبق دو نظري
صورت مستقيم و مباشر، منطبع در خود نفس به ،دوم هاما برمبناي نظري ؛منطبع در آن است

اما  .چنين استاي از مراتب آن، يعني قواي مادي آن اينبلكه مرتبه ؛ماده و متقوم به آن نيست
از  )49همان، ص(و حتي بدن ) 70ص، 9ج ؛ همان،296همان، ص(قوا  ،ازآنجاكه طبق ديدگاه مالصدرا

، 1315؛ همو، 98همان، ص(همه به يك وجود موجوداند  ،آيند و در نتيجهشمار ميمراتب نفس به

از همين رو، . آن را به خود نفس نيز نسبت داد هتوان حقيقتاً حكم برخي مراتب نازلمي ،)315ص
. انتساب آن به خود نفس است همنزلن بهآانتساب ذاتي بودن اضافه نفسيت به برخي قواي 
 . تقوم خود نفس به آن خواهد بود همنزلبنابراين تقوم برخي قواي نفس به ماده بدن نيز به

  سنفي روحان يبقا وي جسمان ثحدو هينظر از متفاوتي ريستف
، مالصدرا در مقابل ديدگاه حكماي قبل از ديگرد شارهدر بخش اول اين مقاله ا كه گونههمان

به قدم يا حدوث روحاني نفس معتقد بودند، معتقد است نفس در بدو حدوث خود خود كه 
تدريج از عالم جسمانيات بدين معنا كه قوه يا صورتي است حال در جسم كه به ؛جسماني است

 »لحدوثجسمانية ا«ه شد واژ گفته ،بر همين اساس. پيونددخارج گرديده و به عالم مجردات مي
. كندحيواني و پس از آن اشاره مي هبه مرحل »لبقاا يةروحان« هو واژ ،نباتي و قبل از آن هبه مرحل

 ،بر نشئه اخروي نفسشق دوم آن نيز عالوه ،بر شق اول اين نظريهبديهي است با اين بيان افزون
در واقع آنچه در . بر نشئه دنيوي نفس نيز كه در آن روحاني و مجرد است، صدق خواهد كرد



  1391پاييز و زمستان ، 28 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دو فصلنامه علمي 

 

112  

روحاني نفس تبادر  يحدوث جسماني و بقا هه از نظريا بر اذهان جويندگان حكمت متعاليدابت
صرفاً  ه حدوث جسماني نفس راي نظريگاهرسد مالصدرا نظر مياما به. همين معناست ،كندمي

بلكه آن  ؛كندبر اين مبنا كه نفس در بدو پيدايش خود صورت منطبع در ماده است، تبيين نمي
كه طبق آن باز هم نفس حقيقتاً موجودي جسماني  - ذاتي بودن اضافه نفسيت نيز را برمبناي

رسد مالصدرا در عبارت زير با توجه به همين مبنا به نظر ميبه. كندتبيين مي - رودشمار ميبه
  :كندروحاني نفس اشاره مي يحدوث جسماني و بقا هنظري

 الصور رائكس الحدوثي جيتدر له مقومة ةصور كونه و بالبدنه تعلق ثيح من النفوس جوهر ان
، 1378، همو( قرفاالم بالعقل هاداتحا و استكمالها عند لبقاة امجرد الحدوث ةيماد فهي ةيالحس

 .)193ص
مربوط به مرحله پس از  - گونه به آن تصريح خواهد شدهمان -مرحله اتحاد با عقل فعال 

صرفاً به مرحله پس از مرگ  »لبقاا ةمجرد« هبنابراين مالصدرا در عبارت يادشده با واژ ؛مرگ است
 هپس با توجه به اين مطلب و با توجه به اينكه صدر متن يادشده ظهور در هم. كنداشاره مي

 نشĤت هبه هم »الحدوث ةيماد« هو مراحل دنيوي نفس دارد، بايد گفت مالصدرا با واژ نشĤت
 مالصدرا منظور در برخي موارد گفت توانيم انيب نيا طبق بنابراين. كنددنيوي نفس اشاره مي

ي برخ اگر نيبنابرا. است نفسي ويدن نشئه تمام، استي جسمان خود حدوث در نفس نكهيا از
 آنهاي ذات تعلق هنوز ازآنجاكه، گردند لئاني عقالن مراحلي برخ به خودي ويدن نشئه در نفوس
 ةجسماني« هتوان واژجهت مادي و جسماني هستند، ميو ازاين است محفوظ بدن به نسبت

  . را بر اين مرحله از نفس نيز ناظر دانست »الحدوث
» لحدوثا ةيجسمان« هواژ از مالصدرا منظورتوان گفت با توجه به آنچه گذشت، مي بنابراين 

ي هامالك با وي نمبا اساسبر اگرچه -  را آنكه  است يعام يمعنا كي خود معروف هينظر در
. كنديم اطالقي عقالن مراحل تا وا مطلق تيجسم از ،نفسي ويدن مراحل تمامبر  -مختلف
 هاي كه با واژمرحله از مواردي برخ در مالصدرا منظورتوان گفت مي اساسهمين  بر نيهمچن

رسد نظر ميبه. بود خواهد نفسي خرومرحله ا صرفاًكند، به آن اشاره مي »البقا ةيروحان«
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ي خروا هنشئبه وجود حدوثي و از  نفس يويدن نشئه ن ازآكه طبق  - عبارت زير مالصدرا در
 : كندتر از همه موارد به اين مطلب اشاره ميصريح -  كندي نفس تعبير مييبه وجود بقا آن

 ايعقل مفارقا وجودا دهووج ريصي مراال عالمي ال الخلق عالم من بعثت و تحولت و ترقت فاذا
 بل بقاء و ذاتا ضرهايال اهايا البدن استعداد لوازف استعداده و احواله و البدن يال نئذيح تاجحيال

 الماده عن مفارق هذا وي ماد ذلك الني ائقالب وجودها هوي الحدوث وجودها سيل اذ رفاصت و تعلقا
 ةيجسمان قةيبالحقفهي  الفعال أبدلماي ال رهايصم و هااستكمال عند كحالها هاحدوث عند اهحال سيفل

 .)169، ص1375؛ همو، 393ص، 8ج، 1999، همو( البقا ةيروحان و الحدوث
ي يمعنا آن ،نفس بودن »لبقاا ةيروحان« از مالصدرا منظور مواردي برخ در گفت توانيم واقع در
 و«: ديگويم بارهنيدرا نايسابن. رديگيم درنظر نفسي برا حدوث مقام در را آن نايسبنا هك است

  .)408، ص1404سينا، ابن( »الناس ابدان وثحد مع تحدث مفارقة طةيسب القوع هنايه ان نشك ال مما
ي زيچ هم و بوده برخورداري عقالن قتيحق از هم حدوث مقام در نفس، عبارت نيا قطب

ي عقالنحقيقت  از حدوث قامم در نفس اوالً است معتقد مالصدرا اما. است بدن از مستقل و جدا
 از جداي زيچ باز ،كند دايپراه  مرحله نيا هب نيز يويدن نشئه در نفس اگر اًيثان ؛ستين برخوردار

برمبناي ذاتي بودن اضافه نفسيت، تا زماني كه نفس در  رايز ؛بود نخواهد آن از مستقل و بدن
توان آن را رو نميازاين. وابسته به ماده است اين دنياست، داراي كون تعلقي بوده و وجوداً

نفس تا  ،به تعبير ديگر. تصور نمود - بدين معنا كه چيزي مستقل از بدن باشد -روحاني محض
عقالني، داراي وجود استقاللي  همثالي و چه در مرحل هزماني كه در اين دنياست، چه در مرحل

طوركلي از اين بدن فارغ نفس آن زماني داراي وجود استقاللي خواهد شد كه به ؛نخواهد بود
. )460، ص1380، الشيرازي( »البدن هذا بوار بعدي استقالل وجود لها و اال ةيانساننفس  من ما« :گشته باشد

با بدن عنصري قطع رابطه  يعني نفس پس از مرگ صرفاً ؛ي استبديهي است اين استقالل نسب
گيرد كه به اعتقاد مالصدرا منشأ ايجاد آن خود نفس اما به بدن اخروي مثالي تعلق مي ؛كندمي

 ،توان نتيجه گرفت كه طبق ديدگاه مالصدرابنابراين مي .)191-194، ص9، ج1999، همو(است 
البته با اين  ؛نفسيت نفس و ارتباط آن با بدن همچنان پس از مرگ بدن مادي نيز محفوظ است

رتباط نفس با بدن عنصري دنيوي ارتباط تدبيري و تصرفي و ارتباط آن با بدن تفاوت كه ا
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توان گفت نفسانيت حاصل از ارتباط رو ميايناز. ، ارتباط ايجادي خواهد بودمثالي اخروي
 ،انددو گونه نفسانيت ،ايجادي با بدن مثالي و نفسانيت حاصل از ارتباط تصرفي با بدن طبيعي

  .)211، ص1389، عبوديت(نه يك گونه 

  نتيجه
 اساسبر را» يجسمان وي ماد« هواژ مالصدرا گرفت جهينت توانيم ،گذشت نچهآ هب توجه با

مذكور بايد با توجه به دو  هواژ نيبنابرا. ستا هنمود اطالق نفس بر مختلفي هامالك و نيمبا
حدوث جسماني نفس است كه طبق آن، نفس  هنظري ،اول هنظري. متفاوت تفسير شود هنظري
نفس در ابتداي وجود خود قوه و يا صورتي منطبع در  كهبدين معنا  ؛استي جسمانامري  ذاتاً

از سنخ  ،جسم است كه در ادامه وجود خود، دراثر حركت جوهري از اين حالت خارج گرديده
 ،رودشمار ميودي مادي بهدومي كه برمبناي آن نيز نفس موج هنظري. گرددموجودات مجرد مي

در واقع طبق تفسير نهايي كه از اين نظريه ارائه گرديد، . ذاتي بودن اضافه نفسيت است هنظري
بلكه مربوط به برخي قواي مادي  ؛ن نيستآاضافه مذكور مربوط به ذات نفس و مراتب مجرد 

و در نتيجه همه به يك اما ازآنجاكه قواي مزبور و نيز خود بدن از مراتب نفس بوده  ؛نفس است
نتساب آن به نفس دانسته و ا همنزلبهرا  به قواتوان انتساب اضافه مذكور مي ،وجود موجود هستند

گفته شد طبق اين نظريه، نفس . شمار آوردخود نفس را بدين لحاظ موجودي مادي به ،در نتيجه
هاي زدايي از واژهبر ابهاماز همين رو، عالوه. جسماني است انسان تا لحظه مرگ امري مادي و

كه  نتيجه مهمي كه از تفكيك اين دو نظريه حاصل گرديد، اين بود ،ماديت و جسمانيت نفس
 نييتب دوم هنظريي برمبنا را نفسي روحان يبقا وي جسمان حدوث هينظرخود  مالصدراگاهي 
 »روحانية البقا« هو با واژ نفسي ويدن مراحل همهبه  »جسمانية الحدوث« هبا واژ جهينت در و نموده
   .كندآن اشاره مي يخروا هنشئبه  صرفاً

ي هاواژه آنها تبعبه و نفس تيماد و تيجسماني هاواژه گفت توانيمبا توجه به آنچه گذشت، 
ي لفظ شتراكا هب بيقر، هستندي لفظ مشترك ميينگو اگر ،نفسي روحان يبقا وي جسمان حدوث
  . بود خواهند
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 . 1378، صدراي اسالم حكمت اديبن :، تهرانالحدوثي ف رسالة ، ــــــــــــــــــــــــــ -

  ،تصحيح و تحقيق حامد ناجي اصفهاني ،التسعه الرسائل مجموعة،  ــــــــــــــــــــــــــ -

  .1375 ،حكمت: تهران

ي، فرهنگ قاتيتحق و مطالعات سسهؤم: تهران، بيالغ حيمفات ، ــــــــــــــــــــــــــ -
1363 . 

  . 1389 ،سمت: ، تهرانهيمتعال حكمتي كل خطوط، عبدالرسول ،تيعبود -
  . ق1315، داريب: ، قمحكمةاالشراقشرح الدين شيرازي، قطب -

 امامي پژوهشي موزشآ هسسمؤ :، قماالربعة سفاراال هشتم جلد شرحي، محمدتقي، زدي مصباح -

  . 1380 ،ينيخم


