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  چكيده
 ،در حكمت متعاليه صدرالمتألهين شيرازي ي همبانيِ ويژو اثبات تبيين  

آن جمله از . تعالي بخشيد و سائل گوناگون حكمت را دگرگون كردبسياري از م
 بر اصولي ،خود كه البقا بودن نفس است  الحدوث و روحانية جسمانيةي هنظري

 حدوث و حيات و ي هنحو. چون اصالت وجود و حركت جوهري استوار شده است
ي انسان به  ه، مباحثي را دربار مذكوري ه بر اساس نظري،استكمال نفس انساني

تكامل جوهري . شد صدرامالهايي در نظام فلسفيِ  استگاه نوآوريميان آورد كه خ
  .، از آن دست استشود كه به دگرگوني نوعي منجر مي

اصالت وجود، اصولي چون  گرفتن از ي مالصدرا با بهره هنفس انساني در فلسف 
 ي ه با تكيه بر نظري، اتحادي خاصي كه بين نفس و بدني هحركت جوهري و رابط

 ذاتي قرار شود، در حركتي  برقرار مي البقا بودن نفسه الحدوث و روحانيهجسماني
ميان    نوعيِ انسان بهسخن از دگرگوني و تكامل بر همين اساس است كه. گيرد مي
 در زندگي پس از ، تكامل انساني مسأله تكامل نوعي در تبيين ي هنظري. آيد مي

ن كوشش نگارنده در اي. كند سزايي ايفا مي نقش بحل معضالت آنمرگ و 
جسمانية الحدوث و روحانية البقا بودن  ي ه نظري جايگاه معطوف به تبيين،پژوهش

و چگونگي   ماهيت انساني هدربار مالصدرا ي هگيري ديدگاه تاز نفس در شكل
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  مقدمه. 1

اي فراواني ه  نوآوري، اسالميي هصدرا از آن دست فيلسوفاني است كه در سير انديشمال
 البقا بودن نفس ه الحدوث و روحانيه جسمانيي هها، نظري ترين آن مهمرا رقم زده است كه 

 در مباحثي چون تعريف و تحديد انسان، سير كمال ، ويي هشناسان اين ديدگاه انسان. است
 در وي«. استاشته يي دنقش بسزا...  ف و اثبات معاد جسماني ودنيوي و اخروي، تعري

 النفس علم در خود نوآوري موارد عنوان به را مسأله سي به ، قريبهالربوبي شواهد ي هرسال
ر صعا مي هشناسيِ فلسف  نفسي هترين پرسشي كه در حوز  مهم.)77 :، ص7(» كند مي ياد

 اين است كه ،داد  توان بدان پاسخ ميمتألهين  صدرالي همطرح است و با تكيه به اين نظري
 از شده دانست يا خير؟ كشي  موجودي داراي حد منطقي و خطتوان انسان را آيا اصوالً مي

شود، به  ميمنجر است كه سخن از تكامل جوهري كه به تغيير و تكامل نوعي  همين جا
  .آيد ميان مي

هي و طبيعي و  تقسيم فاعل به فاعل االي هسينا دربار مالصدرا با استقبال از تقسيم ابن 
 حركت است، ي ههي همواره معطي وجود است و فاعل طبيعي دهندكه فاعل اال نيز اين

، ت جوهر و حركت جوهري اعتال بخشد تغيير و كون و فساد را به ساحي مسألهتوانست 
 ي مسألهها،   اين دگرگونيي هدگرگوني اساسي در مباحث فلسفي به وجود آورد و در ساي

 جوهري امري وجودي  حركت،در باور وي. كندهيات منتقل نفس را از طبيعيات به اال
 ، عين حركت است؛آفريند كه تمام هويت او دم وجودي را مي به هي دمفاعل اال يعني است؛

آفريند كه   وجود صورتي را ميي ه دهند،به سخن ديگر. نه ذاتي كه داراي حركت باشد
 ، و حركتاست جعل حركت و سيالن ، به اين معنا كه جعل متحرك؛ آن استي ه ثمر،نفس

  . )87: ، ص35( شود ع مياز حاق ذات متحرك منتز
 عزيمت بحث حركت و ي ه نقط، البقا بودن نفسروحانيهالحدوث و  جسمانيه ي هنظري 

واردكردن آن به  دانستن حركت و وجوديبيان با  وي .تكامل در ساحت وجود انسان است
 داراي ،كم و كيف و أين و وضع گونه كه موجود در  همان كه است اين باوربرالطبيعه دمابع

 ممكن و مشهود ،اين تحول و حركت  ديگر است وي هاي به مرتب تحول از مرتبه تبدل و
اي به  مرتبه د و ازاش دگرگون شو  ماهيت جوهري اين امكان نيز وجود دارد كه دراست،
شخصيتش نيز محفوظ   آن تحقق يابد و با وجود اين، هويت و ديگر، حركتي دري همرتب

  . )212 - 211: ، ص27(بماند 
 البته كه شود مي مالصدرا از ديگر حكيمان اسالمي اين ديدگاه موجب جدايي 

بر همين اساس . زند  مي رقم حدوث و وجود نفسي ه در نحورا نيز يهاي شگرف نوآوري
ي نفس و داخل در ، تعلق نفس به بدن را ذاتمشات ماست كه بر خالف باور متعارف در حك



  ي جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا بودن نفس تكامل نوعي انسان، بر اساس نظريه

  
 

25
شود   وجودي غير از وجود تعلقي قائل نمي،و براي ماهيت نفساست ده هويت آن قلمداد كر

 ي ه ذات و مرتبي ه مرتببين تمايز تابه اين ترتيب مالصدرا بر آن است . )11: ، ص34(
 البقا بودن روحانيه الحدوث و هجسماني ي هد و با بيان نظريتعلقي نفس را از ميان بردار

چه پيش از بدن و چه  ، وجودي مجرد، و براي نفسبداند نفس ي هنفس، بدن را مرتبة نازل
   .گيرد  در نظر نميبه همراه آن،

 معنا جوهري حركت مبناي بر اين و شود مي حادث بدن با نفس ،مالصدرا نظر در 
 دل از نفس و شود مي نفس داراي يجوهر حركت در پرتوي بدن كه شكل اين به يابد؛ مي
  تعلق،آنان تعريف كه است اين مشا يمانحك بر مالصدرا نقد). 106 :، ص8 (آيد برمي آن

 و الحق ،بدن براي نفس كمال يا صورت از اين رو .كند اضافي تصوير مي را  و بدننفس
 دنب و نفس ثنويت كه جاست همين از .نفس وجود عين نه و است نفس وجود به عارض
  . استترين معضالت فلسفي كه از پيچيده آيد مي پيش
 ترين بزرگ وي). 110: ، ص19( داند مي نفس ذاتي را بدن به نفس ي اضافه مالصدرا 

 و اند شده قائل نفس براي معلومي مقام آنان كه داند مي اين نفس ي بارهدر را فالسفه اشتباه
 و تحول دچار واست  بوده يكنواخت ،پايان ات پيدايش آغاز از كه دانند مي ايستا امري را آن

 وجود ي ه بر اساس چنين بياني از نحو).247 - 243 :ص، ص34( شود نمي گوناگون تشئنات
ه  نوعي آن ب و تكاملنفس انساني و كمال آن است كه سخن از تنويع ماهيت انسان و تكثير

 الحدوث و جسمانيه ي هظري نيدر پرتو ، اين نوآوري صدرالمتألهيندر ادامه،. آيد ميان مي
  .شود ميتشريح  البقا بودن نفس روحانيه

  

 هاي بحث انواع بودن انسان ورودي. 2
  ءمشاحكمت . 1. 2

ه ي انواع بودن انسان در حكمت متعالي هسينا دستاويز نظري هاي ابن آنچه در انديشه 
كند، پيوند  قرار مي ميان ماده و صورت برالرئيس شيخاي كه   با رابطه،اي شده است، به گونه

 دو جزء ذات همچون ماده و صورت ي هپيشرفتي كه مالصدرا در تبيين رابط. كند برقرار مي
  . نوع انسان استباب وي در ي ه به سوي نظريي مهمها  يكي از گام،كند شيء ايجاد مي

بحث  ورود. شود ميان كشيده مي   سخن از ماده در پيوند با قوه به، بوعليي هدر فلسف 
با توجه به تغيير اجسام و . ساختن فرآيند دگرگوني است اده به بحث ماهيت براي روشنم

 ؛ استپذيرش صورت بعديكه هست  به يكديگر، جزئي از شيء هاي گوناگون تتبديل صور
ن جديد در حال  تعيدر مقايسه باكند و   كه تغيير ميهستيعني در هر تغييري چيزي 

  ). 77: ، ص4( شود ت كه وجود بالقوه نيز ناميده مياين همان ماده اس. قابليت است
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 ماده و صورت از ديدگاه حكمت متعاليه چگونه ي هبراي تبيين اين نكته بايد ديد رابط 
داند، معتقد است  سينا كه تركيب ماده و صورت را انضمامي مي مالصدرا بر خالف ابن. است

 كند ثبات اين گونه تركيب ارائه مياو چهار دليل در ا. تركيب ماده و صورت، اتحادي است
 به دليل پيچيدگي و  رامسألهاين حكيمان مشهور دارد كه  خود بيان مي). 312: ، ص9(

: اند از  آن اصول عبارت.اند نپذيرفته بر اصولي كه با نظر مشهور ناسازگار است، شبودن مبتني
 ي هستن ماد جهت ضعف وجودي داناصالت وجود؛ وحدت تشكيكي وجود؛ حركت جوهري؛

  ). 301 - 300  و283: ص، ص5: ، ج33(شيء  جهت شدت وجودي دانستن صورت شيء؛
بحث ماده و صورت و فصل موجود سيال بر ن است كه اين اصول چگونه سخن بر سر اي 
 چونان اتحاد امر متحصل با ،باور مالصدرا آن است كه اتحاد ماده و صورت. اند گذاشتهتأثير 

سو   از يك.  وجود ماده و صورت، همانند وجود جنس در فصل استي هنحو. نامتحصل است
 است، ماده و آن ي هدهند عامل تمايز، مشترك شيء و فصلي ه جنب،سان كه جنس  همان

، وجودي از آن سو ماده. دهند  مشترك و متمايز شيء را تشكيل ميي هصورت نيز دو جنب
  ). 187 - 186: ص، ص27(ت است ، همان حكم صورآن از وجود صورت ندارد و حكم جدا

 هم كثرت جهت به بلكه ؛نيست وحدت جهت به بنابراين قوام تركيب اتحادي تنها 
 جهت ديگر طرفي از و وحدت جهت ،طرفي از ضرورتاً  حقيقي تركيب و اتحاد هر در 1.هست
، 18( دارد صورت و ماده انضماميِ تركيب كه اي عمده مشكالت سبب  به.ستا نياز كثرت

 نيست ممكن زيرا ؛نيست پذيرفتني موجودات براي تركيبي چنين ،)340 - 339: صص
 و ماده اتحادي تركيب ،ناچار پس. باشد خارج در وحدتش همانند ،موجودي كثرت جهت
 اجزا از يك هر گرچه ،اتحادي تركيب در. است ذهن در كثرت اين كه پذيرد مي صورت
 ديگريبا  مغاير ،خارج در ها آن از يك هيچ ،دموجودن حقيقتاً خارج در كل و مركب همانند
 و ماده نام به جوهري ي مقوله يك ،خارجي موجود از يعني ؛)309: ، ص5: ، ج33( نيست
  واقعيت بيان براي صرفاً مقوالت اين اما ،شود مي اخذ صورت نام به ديگري جوهري ي مقوله
 ؛كند نمي داللت خارجي موجود ودوج تعدد بر ،مقوالت تمايز بنابراين. واقعيت خود نه ،است
 يك با خارجي موجود و است وجود اشيا در كثرت و وحدت مالك وجود، اصالت بنابر زيرا

  .است جوهري ي مقوله دو هر جامع واحد، وجود
ها  اين است كه مالصدرا ورود صور و تبدل و تحوالت آنآنچه در اين ميان مهم است  

گونه كه پيش از اين گفته شد،   همان. داند ات ذاتي ميبر هيوال را به نحو تحوالت و تجدد
 تحصل .، داراي وجودي نيستهيوال مانند جنس، امري مبهم است و اصل ماده بدون صورت

 74 :صص، 3:  ج،22( صورت است و در حقيقت خود ماده نيز داراي تحول است ي هاز ناحي
صدرالمتألهين با . سازد ر ميتوجه به اين نكته چگونگي سيالن در صورت را آشكا). 75 -
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 كون و فساد در صور پذيرفتني نيست و تبديل هر صورت به ي مسألهتصريح بر اينكه 

 حادث، رسد كه صورت صورت ديگر بايد از جهت اشتداد در جوهر باشد، به اين سخن مي
 يياز سو.  قوه و زمينه است، و در مقايسه با صورت پسين، فعليت صورت پيشيندر قياس با

با تكيه بر .  از وجود صورت نداردناديده گرفت كه ماده، وجودي جدااين مطلب را نيز نبايد 
 .اند حركت جوهري، شيء متحرك و امر تدريجي الوجود، صور نوعيه و طبايع جوهريه

 محال است ،در نظرگاه وي.  سيالن نيز خود صورت استخاستگاه حركت و ي هكنند توجيه
 متحرك و ،بر اين اساس ماده به تبع صورت. در امري باشد منشأ تحول ،كه جهت قوه

  .شود متجدد لحاظ مي
 حقيقت هيوال عبارت از استعداد و حدوث است كه بر اين اساس ،در باور مالصدرا 

هاي مفروض، صورتي پس از  اي از لحظه پذيرد و براي هيوال در هر لحظه صورت را مي
 و  است در جسم بسيط، صورِ متعاقب بر هماز آنجايي كه اين. صورت ديگر موجود است

 تنها به شدت و ضعف است، صورت واحدي در جسم ، صورت پيشين و پسينبينتفاوت 
شدني در آن نيست؛ حال آنكه حقيقت آن  گونه نو  وجود دارد كه همواره ثابت است و هيچ

 اين  صدرالمتألهيني هدر انديش. شود  صورتي در جسم حادث مي،است كه در هر لحظه
شمار   اما از جهت تعداد، فراوان و بي،»صورتي بالحد و المعني«است، صورتي كه در شيء 

ست كه جسم به لحاظ حدود منطقي اين سخن به اين معنا. )64: ، ص5: ، ج33(است 
پي بر هيوال وارد  در  پيصوري كه.  شمارش فراوان استنظرداراي يك صورت، اما از 

در غير اين صورت .  نه به نحو انفصال،شوند  متصل بر هيوال وارد مي،اي  نيز به گونهشوند مي
امتداد جسماني و (و نيز مسافت ) درپيِ منفصل از هم حدوث صور پي(آيد كه زمان  الزم مي

  .)44 - 43: ص، ص37(از امور غير مستقيم تركيب يابند ) صورت جسميه
 كه توان فهميد ميست، با در نظر آوردن اين اصل كه شيئيت شيء به صورت آن ا 

. دهد  تلقيِ جديدي از مفاهيم منطقي ارائه مي،صدرا چگونه با به ميان كشيدن اين قاعده
، با پذيرفتن حركت جوهري، مبحث كليات خمس شد كه در ادامه اشاره خواهد   چناننيز

 شوند، ماده و صورت كه از اجزاي وجود خارجي محسوب مي. شود اي مي داراي جايگاه ويژه
تا پيش از . آيند به شمار مي مالحظه شوند، جنس و فصل و از اجزاي ماهيت شرط البهاگر 

هستند كه  داراي اجناس و فصول مترتبي ،ي انواع، بعضمشامالصدرا و بر اساس حكمت 
 نوع را فصل اخير آن تشكيل  كه حقيقتمسألهبا طرح اين ولي  ند،قريب و متوسط و بعيد

 معاني ي هع شوند، تنها تقسيمي كه دربار از فصل اخير منتز،فاهيم مي هدهد و بايد هم مي
ي دانست كه بعضمنتزع از نوع اخير مجاز است، اين است كه نوع اخير را داراي معاني ذاتي 

 به جزء ذات مشترك و ، جزء ذات باشند كه جزء ذات نيز خود،ها تمام ذات و برخي از آن



 شه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه اندي 28
گرفته ي مشترك و خاص كه از صورت اخير ناين معا. شود جزء ذات مختص تقسيم مي

 علّي و معلولي وجود ي هها رابط شوند، هيچ تقدم و تأخري به يكديگر ندارند و ميان آن مي
 ولي بنا بر حركت جوهري، حدوث صور چنان است كه با حدوث صورتي نو، صورت ندارد،

ي از اين صورت ونمايد و در نتيجه حد ن ي رخ ميا شود و صورت تازه پيشين دگرگون مي
 مانند؛ س و فصول پيشين پايدار نميكدام از اجنا در اين صورت هيچ. آيد جديد به وجود مي

ند و نوع ا لحاظ مفهوم بر صورت جديد صادق، تنها به گرفته شوند در نظر شرط البهبلكه اگر 
  .نيز چيزي جز همان صورت جديد نيست

 از ماده و ،ركبات خارجي و عقليمالصدرا بر اين باور است كه جنس و فصل در م 
 شأن ي ههماز ديد او،  بلكه ؛داند وي فصل را مقوم جنس نمي. شوند صورت خارجي اخذ مي

 ي هاگرچه فصل در محدود. فصل در اين است كه تحصل و تحقق ماده در قبال آن است
و  هيچ نقشي را بر عهده ندارد و جنس در ذات ، مفهوم جنسي همفهوم است و در محدود

 آن ندارد، در تحصل و تحقق خارجي و ذهني خود نيازمند ، هيچ نيازي بدانذاتيات خود
: ، ص1، ج22(، علت حقيقي براي جنس استتوان گفت فصل به ديگر سخن مي. است
شود،  آنچه فصل در نظر گرفته مي، )506: ، ص4( سينا الصدرا نيز همچون ابنم). 132

داند كه به صورت مفاهيم اشتقاقي  ئم فصل واقعي مي بلكه آن را عال؛داند فصل واقعي نمي
  .شود تفاده مياس

 معيار شناخت فصل از غير آن معتقد است اگر امري در تحصل و ي همالصدرا دربار 
 از جنس ممتاز باشد، فصل آن نيست و عرضي از اعراض الزم يا مفارق آن ،واقعيت وجودي

 آن است كه وي براي ي هدهند  نشانألهمساين . )26 - 25: ، ص2، ج33(شود  محسوب مي
ها را در ابهام و تحصل  از جنس قائل نيست و تفاوت بين آنجدا فصلِ جنس، واقعيتي 

 جنس و فصل و نوع برقرار است، واقعي است و مياندر باور مالصدرا وحدتي كه . داند مي
شرط در  هبماهيت فصل اگر ال. تنها در تحليل عقلي است كه يكي عام و ديگري خاص است

نظر گرفته شود، فصل است و اگر به شرط ال لحاظ شود، صورت است و اگر به شرط شيء 
  .)187 - 186: ، ص27(شود  باشد، نوع مي

  را در خارج، ماده و صورتي هشود كه صدرالمتألهين رابط  آشكار ميشد،از آنچه بيان  
 وجود است، حقيقت ،داردداند و از آنجايي كه آنچه در خارج تحقق  تركيب اتحادي مي

توان نتيجه گرفت كه  رو مي  از اين. شود فصل هر ماهيتي، از وجود مختص به آن انتزاع مي
 شيء بودن را داراست و توان تحققي ي ه كه ماده است، شيء نيست و تنها قورو از آن ،ماده

با . دياب جز در وجود صور اشيا ندارد؛ چونان جنس كه در ضمن يكي از فصول تحقق مي
 پايداريِ سبب به صورت آن است كه به ،توجه به اين مقدمه بايد گفت كه حقيقت هر شيء
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 كمال همان شيء است و كمال غير آن را نفي اين صورت. است  ي بسته داراي مرز،هويت

 حتي  مالصدرا بلكه؛ مؤثر نيستندتنها جنس و ماده در تحصل اشيا  نهرو   از اين. كند مي
داند  ثر نمي مؤآن در حقيقت و فعليت  راءلِ قبل از صورت و فصل اخير شيها و فصو صورت

  .شود ها دريافت مي  به هستي آنبا توجه و ستاشيا وجود ي ه نحو،و تنها فصل اخير
اولين مفهوم  ، مالصدراي به عقيده اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كهدر پايان  

ارجي از وجود خصولي و چه در علم شهودي، علم ح چه در ،عقل انسانيمعيني را كه 
 از وجود  كهديگر معناهايي. صل آن وجود خارجي است يا فكند، صورت نوعيه دريافت مي

.  نقشي ندارند،رو در ذات  اند و از اين اند يا عرضي د، يا داراي ابهامشو خارجي انتزاع مي
داند و آن را عين  ماهيت مي وجود ي هخور توجه آن است كه وي فصل را تنها نحو دري هنكت

 در حالي كه  وجود از ذاتيات ماهيت خواهد بود؛ زيرا اگر فصل وجود باشد،داند؛ وجود نمي
  ).215 - 214 :ص، ص11؛ 36 – 35: ص، ص2: ، ج33( واجب الوجود است وجود تنها ذاتيِ

  حكمت اشراق. 2. 2
ين روزنه در حكمت تر  مهم، بر اساس تشكيك ماهيت،تلقي سهروردي از كلي طبيعي 

 به سوي دگرگونيِ نوعي انسان و تكامل ذاتي آن رهسپار ،ل آنبتوان از ق مياشراق است كه 
 مصاديقش بر ماهيت حمل كه معناست بدين ،فلسفي اصطالح در ماهيت در  تشكيك.شد
 هاي كتاب. )257: ، ص1، ج12( است تغاير و تخالف با همراه و نيست مساوي صورت به

 با فلسفي هاي بحث كه از آن رو ولي ،است شده آغاز مفهوم در تشكيك از فلسفي
 است، ذهني مفهوم يك كه رو اين از ماهيت مفهوم دارد، كاروسر خارجي هاي واقعيت
 حاصل وقتي تنها اوصاف اين بلكه ؛شود نمي تشكيك و تواطؤ يا يتئجز و كليت به متصف

 معنا زماني بحث اين و شوند مي سنجيده خارجي مصاديق با مفاهيم و ماهيات كه شوند مي
  . )272: ، ص1: ، ج12( گرفته شوددر نظر  خارجي واقعيت و اصالت ،ماهيت براي كه دارد
 و منفصل (كم مقوالت در تنها ،تشكيك وقوع كه معتقد بودند مشائين و سينا بوعلي 

بر اين ) ديسهرور (اشراق شيخ مقابل، در ولي ،)222: ، ص24(است ممكن كيف و) متصل
، 17(است  ممكن جواهر جمله از و مقوالت تمام در ماهوي، تشكيك وقوع كه باور بود

  در ماهياترا  جريان تشكيك مشا نايم حك،چنان كه اشاره شد .)277 - 238: صص
 دو بين تمايز ، ايشاني به عقيده. دانند  و تشكيك را منحصر در امور عرضي ميتابند نميبر
يز به  تما؛ تمايز به جزء از ماهيت؛ماهيت تمايز به تمام ذات و: ارج نيست از سه حال خ،امر

  .امور خارج از ذات و ماهيت
 مانند ؛ ذاتيات خود مشترك نيستنديك از  در هيچ، دو امر مفروض،در قسم نخست 

 كه ي از ذاتئ در جز،د نظر اما در قسم دوم، دو امر م، متبايني انواع مندرج در دو مقوله
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 ،دهد  را تشكيل ميشان كه فصلآني از ئ و در جز  مشترك،هاست نس آنهمان ج
اند و اختالفشان تنها در  ء متغاير، در تمام ذات مشتركدر قسم سوم، دو شي. اند متفاوت

  . )120: ، ص2( امور خارج از ذات است
ت و ضعف و نقص و كمال  تشكيك به شد،اند و آن ن افزودهدااشراقيون قسم ديگري را ب

ما به « پيشين، ي گانه در اين قسم، بر خالف اقسام سه. خر و مانند آن استأتقدم و تو 
كه   جالب آني هنكت .)134: ، ص17( شود  باز مي»ما به االشتراك« به »التفاوت

 مبني بر عدم تشكيك الرئيس شيخ از شده گزارش هنگام بيان دليل ،صدرالمتالهين در اسفار
ظاهر عبارات ايشان در آن . كند مييخ اشراق، اين ادله را نقد در ماهيت، به طرفداري از ش

چه بسا  .)431 - 428: ، ص1، ج33(  تشكيك در ماهيت استي هنظريفصل، طرفداري از 
 تنويع افراد انسان و تكامل نوعي ي ه عزيمت صدرالمتألهين در حركت به سوي نظريي هنقط
  . ها را بتوان اين ديدگاه شيخ اشراق دانست آن

صورت  به  مفاهيم بيرون آورده وي ه از داير مالصدرا ماهيت راآمد،كه   چنانالبته 
جز به اعتبار به ديگر سخن بايد گفت . كرده استهويت بدل و خوانشي وجودي از آن ارائه 

 و كثرت و قلت و مانند شود، تمام و نقص  وجود ملحق ميي واسطهه وجود و عوارضي كه ب
 ي ه محدود با طرح حركت جوهري صدرااز ديگر سو. يابد راه نمي در مفهوم و ماهيت ،آن

را كه بر   اشكاالتي، اصالت وجودي ه بر نظري هدهد و با تكي دگرگوني تشكيكي را گسترش مي
  .شود ه ميها پرداخت  به آن،دهد كه در ادامه ي وارده شده بود، پاسخ ميدگرگوني ماهو

  حكمت متعاليه. 3. 2
 نمقدمات سخ. 1. 3. 2
ياري   نوعي انسانتكاملآنچه حكمت متعاليه را در تبيين :  حركت جوهري.1. 1. 3. 2
مالصدرا بر اساس اين نظريه، حركت .  است و حركت جوهريرساند، اصل اصالت وجود مي

كند، نه   وجود شيء و نسبت حركت با متحرك را نسبت الزم و ملزوم معرفي ميي هرا نحو
اض، وجودي  اتحادي اعراض و جوهر و اينكه اعري هجه به رابطبا تو. نسبت عارض با معروض

 جوهر و از فروع ي ه در واقع اعراض، دامن به جوهرند، بلكه نيازمندنفسي و استقاللي ندارند،
از سوي ديگر اين اعراض و اوصاف جوهر كه همه متأخر از . شوند  محسوب ميآنون و شئ
ند و از آنجايي كه فاعل مباشر حركت، خود نيز ا نتحول و سيال در حال ،ند، نو به نوا آنذات 

: ، ج33( نيز بايد متحرك باشد  كه فاعل مباشر حركت استبايد متحرك باشد، پس جوهر
  ).104 – 103: صص، 3

 عين پايين، ي همرتب در بلكه دارد؛ جوهري حركت در روي نازل، وجود اعتبار به نفس 
 آمدن ميان در با ،ناچار به است، جسماني وجود، آغاز در چون و است اجسام و مواد
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 نوع از نفس، حركت جا اين در). 31: ، ص3( رسد مي تجرد مقام به جوهري، هاي دگرگوني
 داشته جسماني ويژگي نفس خود وقتي كه چرا است؛ شده تلقي جوهري جسماني حركت
  .بود خواهد مقوله همان از نيز، آن جنبش آن، از پيروي به باشد،
 شكل به ،جسماني حدوث از پس كه ابتدايي ضعيف وجود جوهري، ركتح طي در 

 از بعد لبس نحو به ،الصور واهب طرف از را باالتري ، نفس استشده حاصل اوليه عناصر
 ناطقه نفس امر، نهايت در و حيواني نفس سپس نباتي، نفس ابتدا كند؛ مي دريافت لبس
 وجودي، مدارج طي و محض هيوالي در گرفته صورت جوهريِ حركت از پس. شود مي افاضه

 مختص قواي نفوس، اين از كدام  البته هر.رسد مي ناطقه نفس مقام به ،ابتدايي هيوالي آن
  ). 225: ، ص30( دارند را خود به

، مشا ي از نگاه فالسفه: البقا بودن نفس روحانيه الحدوث و جسمانيه .2. 1. 3. 2 
 جوهر  مثابه حقيقت نفس به:هستقع دو جوهر در وا. مفهوم نفس يك مفهوم اضافي است

.  نفسيت نفس همان حالت اضافه و تدبير بدن است. جوهر ماديمثابه  بدن به؛نيعقال
 اين دو بين ي  اما رابطه،ا و بِنا ذات جوهري است ذات بنّ:زند ا و بِنا مثال ميسينا به بنّ ابن

 معروض با نسبت عارض ي هر رابط سخني را كه دمالصدرا دقيقاً). 21: ، ص6(عرضي است 
  نفس به بدني ه اضافي ه بدن و نحوكند، در باب نسبت نفس با در حركت جوهري بيان مي

 بلكه وجود واحدي است كه ؛ نفس دو حيثيت متفاوت ندارد،از نگاه او. سازد مطرح مي
ت تا حاكي  مزبور از سنخ اضافه مقولي نيسي هشود، ولي اضاف ه از آن انتزاع ميمفهوم اضاف

از اين حيثيت، وجود جدا وجود نفس سراسر تعلق و اضافه است و . از نوعي عرض باشد
 عرض  مانند خاصي بهي  برخالف بنا كه ذات مستقلي دارد كه معروض اضافه.مستقلي ندارد

صورت فعليت عقل مفارق در نيامده   وجود جسماني بهي مادامي كه نفس از قوه. شده است
 ، از منشأ عقلي،مادي خواهد بود كه به تناسب شدت و ضعف وجودي خودباشد، صورتي 

  ).12 - 11: صص، 8: ، ج33(دور يا به آن نزديك است 
 به كلّى از ميان برچيده ، مالصدرا، دوگانگى ميان نفس و بدني هدر انديشبه واقع  
 نفس او،ر  زيرا از نظرود؛ وجودى بين اين دو از بين ميشود و هرگونه گمان جدايى  مي

كه بدن عوالم جمادى و نباتى و حيوانى را پشت سر   وجود بدن است كه پس از آني ادامه
ي پذيرش فيض حق تعالى  ، همچون مراحل پيشين، آمادهكردتر  گذاشت و وجودش را كامل

 از  فراتر گذاشته است،تى پيدا كرده و از عوالم مادي پا چون در اين جايگاه، اشرفي.شود مى
 كمالى است كه در :، از سنخ ديگر استشود و كمالى كه در اين هنگام بر او افاضه مىر  اين

 است كه  مطرح يك وجود،در واقع در اين فرايند .شود  مى به آن داده،اش مسير تحول ذاتى
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: صص، 8: ، ج33(  شده است برخوردارنام نفسه  كمال خاصى باز ،اش  جوهرىپويشدر 

365 - 380 .(  
اي نياز دارد و آن  تداي حدوث، همچون صورت، براي تشخص خويش به مادهنفس در اب 

 چنين نيازي برقرار ،اين نيازمندي منحصر در حدوث نفس است و در بقاي آن. بدن است
 از نوع ،تعلق نفس به بدن در آغاز). 380 - 365: صص، 8: ، ج33() وجه حدوثي(نيست 

اي از  آوردن پاره دست بدن صرفاً در بهبه ش نياز،حدوث است، ولي بعد از اين مرحله
تعلق و نياز ). وجه استكمالي(آيد  دست نميكماالت انساني است كه جز از راه تدبير بدن به

استكمالي نفس به بدن شبيه نيازي است كه صنعتگر به ابزار كار خود دارد؛ با اين تفاوت 
 ذاتي و طبيعي است ، به بدن عرضي است، اما وابستگي نفسش صنعتگر با ابزاري كه رابطه

   ).311 - 310  و205: ص، ص2: ، ج21(
 مدارج :كرده استها را دو دسته   و آنهاي نفس را مدارج نفس ناميده وي دگرگوني 

 نباتي و حيواني را مدارج هاي جمادي و مرحله). الحقه( پسيني  مدارج؛)سابقه(پيشيني 
لفعل و عقل فعال را تحوالت و مدارج پيشيني و دگرگونيِ نفس به عقل منفعل، عقل با

ء  مدارج پيشيني و پسينيِ نفس، جزي هدر باور مالصدرا، هم. نامد پسيني شيء مي
 گذراندن ي ه او، نفس را آمادي ه با اين تفاوت كه مدارج گذشتاند؛ ناپذير نفس انساني جدايي

ه مدارج، درست اين دو دست ).378: ، ص8: ، ج33(ند ك هاي عقالني و مجرد مي گرگونيد
 نباتي ي ه هنگامي كه قو:، مستلزم ضعف ديگري استدر برابر هم قرار دارند و قوت هر يك

 دليل بر اين است كه نفس مستقل از ،همين. يابد  شوند، نفس قوت مي و حيواني ضعيف
كردن به جسم و قواي حيواني و  شود؛ بلكه با پشت شده است و با فناي آن فاني نميبدن 

شود كه از قفس آزاد شده   رها و مانند كبوتري ميشود، ه از آن به مردن تعبير ميكنباتي 
   ).294: ، ص8: ، ج33(باشد 
 نفس و ، كه از نظر صدرالمتألهينآيد دست مي با نظر به سخنان پيشين اين نتيجه به 
س به اين مرحله از تعلق نف. ندبه وجودي يگانه موجود اتّحادى طبيعى دارند و ي ه رابطبدن

 جوهرى پويش در واقع يك چيز است كه در .نامند بدن را تعلق وجودي يا حدوثي مي
 ؛رسد عدى مىب  و به دنياى بىنهد گام در راه ميعدى بعدى و چهارب خودش از دنياى سه

اين دو در حقيقت، مراتب نقص . زماننه  نه عمق و ، نه عرض،يعنى دنيايى كه نه طول دارد
شود و مانند يك روح باقى  روح مانند يك جسم حادث مى. ندا انهيگ يو كمال حقيقت

  ).18-17: ، صص1، ج23(ماند مى
نفس انسان اين  دهد كه  نفس توضيح ميشدن بقا و تكاملتر مالصدرا براي روشن

شايستگي را دارد كه در حركت جوهريِ خود و به سبب صفات و ملكات نفساني كه راسخ 
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 با كه ياراي آن دارد ،الئكه يا باالتر از آن برسد يا از آن سوشوند، به مقام م در نفس مي

. شودم  بهائي ه اعمال ناشايست، به صورت شيطان يا سبوع درآيد يا اينكه از جملدادن انجام
. شودكه  ملتا برايشد زن ت كه نفس انساني به آن دست مي اعمالي اسدادن انجاماين همه با 

 ولي پس از ،نساني در آغاز حدوث، نوع واحدي هستندوي همچنين بر آن است كه نفوس ا
اند، به  آمدهت كامل رسيدند، با توجه به اعمالي كه برايشان به صورت ملكه دركه به فعلي اين

ي  از اين مرتبهصدرا . شوند م مبدل مياجناس مالئكه، شيطان، سباع و بهائانواع كثيري از 
   ).537: ، ص36( كند د مييابا عنوان انسان ثاني يا نفساني انساني، 

، با توجه به تبيين مالصدرا از نوع، انسان ه خواهد شدكه گفت گونه بر اين اساس همان 
  برخوردارهاي بالفعل  انواع فراواني به تعداد انسان از،و به تبع آنشود  مي تكامل نوعي داراي

  .خواهد شد
 در كه است كسي ستيننخ خود، تصريح به مالصدرا : تجرد برزخي نفس. 3. 1. 3. 2
 است كرده اثبات متخيله ي قوه براي را بدن از استقالل و تجرّد از اي گونه ،فلسفه تاريخ

در  خيال ي قوه تجرّد ي مسأله .)516 :، ص3: ، ج33؛ 198 - 197: صص ،1 :، ج25(
 فلسفي النفس معرفة در انقالبي ،حقيقت در و دارد اي ويژه اهميت ، معرفت نفسي حوزه
 مشايي تصوير برخالف انسان، كه شود مي ثابت خيال ي قوه براي تجرّد نوعي اثبات با. است

 ي نشئه سه و ساحت سه داراي بلكه ؛نيست) عقل و بدن (دوساحتي موجودي اشراقي، و
  .عقالني ي نشئه برزخي؛ و صوري ي نشئه بدني؛ و مادي ي نشئه: است وجودي

 عقلي تجرد و برزخي تجرد جسمانيت، »كليِ« ي ورهد سه داراي انساني بنابراين نفس 
 كل كه است شماري بي مراتب داراي ،نفس كه است اين كلي ي دوره سه از منظور. است
 يك بيانگر كه جوهري حركت ي ه نظري.گيرد مي جاي دوره سه اين ضمن در ،مراتب اين

 از نفس كه مراتبي در كه كند مي بيان ،است آن هويت بقاي عين در نفس در دائمي حركت
 طي عقلي تجرد تا برزخي تجرد ي دوره از همچنين و برزخي تجرد ي دوره تا جسمانيت

 حركت اين مراتب ميان اتصالي وحدت چون. كرد تصورتوان  مي يشمار بيمراتب  ،كند مي
 متحرك موجود اين اگر وگرنه ؛كرد متحرك موجود اين تعدد به حكم توان نمي ،دارد وجود

 توان مي قبل لحظات ماهيت از متفاوت يماهيت ،لحظه آن از ،كرد ثابت آني هر در بتوان را
 مراتب ميان نفس خود مراتب از غير به رابطي گونه هيچ وجود اساس همين بر. كرد اخذ
  .نيست شدنيتصور نفس

با توجه به نكاتي كه در :  تكامل نوعي انسانيتنويع ماهيت در پرتو .2. 3. 2
 بر اساس مبانيِ را سخن از ماهيت و حقيقت انسانتوان  ، ميگفته شدع تبيين مفهوم نو

و سرانجام ) جنس و فصل( ماده و صورت ي ه رابطبابكه در اي  نظريه .آغاز كردمالصدرا 
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   و حركت تكاملي آنبدن و نفس تركيب  بهممكن است، شدبيان  مالصدرا ي در انديشهنوع 
 ماهوي نوعي و تكاملموجب  ،حاد عاقل و معقول اتياين حركت در پرتو .كند سرايت دو

  .شود انسان مي
 از  راحركت جوهري سيالن اصالت وجود، ي ه بر پايگفته شد،تر نيز  كه پيش  چنان 

سپارد و اين   مياشيا، به متن وجود و هستي برد مي مقوالت و ماهيات بيرون ي محدوده
 .شود الحاق ماهيات به مفاهيم مي موجب در سرنوشت ماهيات و مفاهيم، ، فلسفيي مسأله

 يا »اصالت ماهيت«اساس  برتنها  : به ميان آوردماهياتتوان سخن از  در سه حالت مي
است كه ماهيات  » و سكون جواهرتشكيك وجود« يا »اصالت وجود و تباين وجودات«

 تفاوتي بين ماهيات و مفاهيم باقي ، بر مبناي حركت جوهريي ول، هستندشدنيتصوير
؛ ماهيت از باشدماند؛ زيرا خصوصيت ماهيت اين است كه داراي مرز و حريم مشخص  نمي

تنها در  ،شود و حفظ مرز االجناس و از ديگر سو به فصل اخير ختم مي  يك سو به جنس
  مرزي باقي، حركت جوهري در ميان آمدن باي ول، استشدني تصورسه حالتي كه بيان شد،

  .ماند نمي
كند و وجودي كه ذاتاً سيال است،  ز سيالن وجود خارجي ميحركت جوهري حكايت ا 
 تفاوت جسم و ي هدربار . آن باشدي هگونه مرز معيني ندارد تا ماهيت، حاكي از محدود هيچ
 معناي ،شود كه جسم، نامي و حيوان  گفته ميد يا نامي و نبات يا حيوان و فرسجما

و فرس از مداري ست؛ حال آنكه جماد، نبات ها بسته ني ند و مدار آنا شرط هالب .جنسي دارند
انسان جسم و نامي صادق  به همين دليل، بر .ندباش  ميشرط اله بدهند و  بسته خبر مي

، هنگامي به لحاظ خارج صادق پيشينتفاوت  .كند جماد و نبات صدق نميبر  است، ولي
اين  ماهيت، تباست كه مرزهاي حقيقي به واقع راه پيدا كند و مرزهاي حقيقي با اصالت

 بنابراين .داردوهري مرزها را از متن خارج برشود و حركت جوجودها يا سكون جواهر حفظ 
ها به تحقق مصداق   و صدق آنندشو  مي بهره  بي فرد خارجيازماهيات نيز همانند مفاهيم، 

  .2خواهد بود
. يد ميان آ اتحاد عاقل و معقول بهي هبراي تبيين تكامل نوعي الزم است سخن از نظري 

 و هيولي اتحاد شبيه را اتحاد از نوعي آمد، حركت جوهري باببر اساس آنچه در مالصدرا 
 در هيولي فعليت كه گونه همان عبارتي، به. دكن مي اثبات مدرِك و مدرك ميان صورت،
 نفس اتحاد يگرو در نيز نفس براي بالفعل عاقليت حصول شود، مي حاصل صورت با اتحاد

 و استكمالي حركت به  هوابست ،نفس ارتقاي بر اساس حركت جوهري،. است ليعق صورت با
 صور انتزاع حاصل اشيا، به علم حصول صدرالمتألهين، نظر در.  استآن وجودي اشتداد
 عالم به محسوس جهان از مدرِك ارتحال با بلكه ؛نيست ظواهر از معاني تجريد و علمي
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 مراتب با اتحاد همان انتقال، و ارتحال اين و آيد يم دست به عقل عالم به جا آن از و خيال
 جوهري تحول ي واسطه به نفس كه اين مگر شود نمي حاصل نيز تعالي اين. است مزبور
 و عارض اموري علمي صور كه اين نه يابد؛ ارتقا صور ي مرتبه به و پويدب را تكامل راه ،خود

 ؛ استمدرِك نزد شيء صورت حضور علم ).32: ، ص8: ، ج33( باشند نفس جوهر از متأخر
 ،خود بلكه و دگرد مي حاصل بالفعل نفس نزد است، بالذات معلوم كه علمي صورت يعني
 قوه از صورت، اين نردبان با نفس .شود مي او وجودي اطوار از طوري و نفس ونشئ از شأني

يعني  (ن انسانن باطبنابراي ).99: ، ص9: ، ج33( يابد مي وجودي اشتداد و ارتقا فعليت به
 با توجه به اين .شود منتقل مي ديگر ي هاي به مرتب  از مرتبه،هر لحظه ،)ذات و حقيقت او

ر اثر اين  بشود،  وجود ماهيت شناخته ميي  به نحوه، مالصدراي نكته كه فصول در انديشه
 نوع البته اين. انتقال، اين امكان براي او وجود دارد كه به انواع گوناگوني دگرگون شود

  . بلكه انواعي است وجودي؛ نوع ماهوي نيستچنان كه گفته شد،
   

  گيري نتيجه. 3
 ي هتوان در نظري  را ميتكامل آننفس انساني و  حقيقت ي مسألهنوآوري مالصدرا در 

 ريشه در ، خودجو كرد كه اين نظريهو  بودن نفس جست البقاروحانيه الحدوث و جسمانيه
  كه گفته شد،چنان.  نفس و بدن دارد،صورت و به تبع آن ماده و بينچگونگي ارتباط 

 ي هبر اساس نظري.  تركيبي اتحادي است، ماده و صورتي ه همچون رابط،نسبت نفس و بدن
 همان كه  استصورت و ماده ازبقا بودن نفس، انسان مركب ال روحانيه الحدوث و جسمانيه
 ماده كه بر آن است مالصدرا .است مجرد و جسماني بخش از) نفس (انساني صورت تركيب

 كه شده  تشكيلاجزائي از ،بالفعل ،بدن كه آنجا از اما ،ندموجود وجود يك با صورت و
 از جزئي بايد نيز بدن اين ،باشد نفس ي ماده دنتوان نمي بودنشان بالفعلبه سبب  و ندا جسم
 بالفعل بخش زيرا ؛است نفس همان كه  باشدانساني صورت يعني ،موجود بالفعل بخش
 .است ماده ،آن ي بالقوه بخش و صورت ،موجود

 و تبدل و  بر هيوالآنچه در اين ميان مهم است، اين است كه مالصدرا ورود صور 
گونه كه پيش از اين گفته شد، هيوال مانند جنس،   همان. داند ها را ذاتي مي تحوالت آن

 ي هو تحصل از ناحي داراي وجودي نيست ،امري مبهم است و اصل ماده بدون صورت
لهين  بر همين اساس صدرالمتأ.صورت است و در حقيقت خود ماده نيز داراي تحول است

 كه گونه همان عبارتي، به. نمايد مي مدرِك و مدرك نيز چنين رابطه و اتحادي را اثبات بين
 در نيز نفس براي بالفعل عاقليت حصول شود، مي حاصل صورت با اتحاد در هيولي فعليت

 به محسوس جهان از مدرِك ارتحال با  حصول علم،.است عقلي صورت با نفس اتحاد يروگ
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 با اتحاد همان انتقال و ارتحال اين .آيد مي دست به عقل عالم به جا آن از و خيال عالم

 جوهري تحول واسطة به نفس كه اين مگر شود نمي حاصل نيز تعالي اين. است مزبور مراتب
  .يابد ارتقا صور ي مرتبه به و ويدبپ را تكامل راه ،خود
 روحانيهالحدوث و  جسمانيه ي هنظري رساند، آنچه در تبيين اين تكامل نوعي ياري مي 

تر   يك نوع بيش،اش ورت بشريانسان به لحاظ ص ،بر اين اساس .البقا بودن نفس است
ركت ايستگي را دارد كه در حاين ش نفساني، ي ه ولي از نظر قو و طبيعي است،نيست

شوند،   به سبب صفات و ملكات نفساني كه راسخ در نفس ميو تكامل نوعي خود، جوهري
 ياراي آن دارد تا با انجام اعمال ناشايست، به ، از آن سو.يا باالتر از آن برسدبه مقام مالئكه 

اين همه با در كار كردن . شودم  بهائي هصورت شيطان يا حيوانات درنده درآيد يا از جمل
وي همچنين بر . شود يازد و براي او ملكه مي ي است كه نفس انساني به آن دست مياعمال

 و انسانيت و مدرك كليات آن است كه نفوس انساني در آغاز حدوث، نوع واحدي هستند
  .شود  جنس براي انسان مطرح مي،بودن
ت ملكه  به فعليت كامل رسيد، با توجه به اعمالي كه برايش به صور ن انساپس از اينكه 
 در واقع علم و عمل، كماالت ثاني و زائد بر ذات .دشو اند، به انواع كثيري مبدل مي آمدهدر

شود   نوع جديدي از انسان انتزاع مي،اند و هنگام عالم شدن مفهوم  بلكه عين ذاتنيستند؛
 127: ص، ص26؛ 48 – 46: صص، 8: ، ج29( كه موجبات تكامل نوعي او را فراهم مي آورد

   ).201 - 168: ص، ص14؛ 199 –
  

  ها يادداشت
هـاي مختلـف بالفعـل و      عنوان تركيب و وجود برهان قـوه و فعـل كـه حكايـت از جنبـه      سبببه   .1

 .  به قوه نيز احتياج دارد، زيرا موجود بالفعل براي كسب كماالت باالتر؛كند  يك موجود ميي بالقوه

  org.esraco.www://http: فته شده استاهللا جوادي آملي گر ي مذكور از سايت آيت مقاله. 2
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