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ود نفس را در اين مرتبه روشن وجي  ناميده شده است و در صدد است تا نحوه
سازگاري  تأليفي است و از جمله نتايج آن، بيان-روش اين مقاله پژوهشي. سازد
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  مقدمه. 1

از مسائل مهمي كه همواره در تاريخ فلسفه مطرح بوده وكانون توجه، تأمل و تفكر قرار 
گوناگون فيلسوفان در اين هاي  نفس و مباحث پيرامون آن است و ديدگاهي  داشته، مسأله

 فيلسوفان چه آراياگر. مبنايي در اين امر بوده استنظرهاي گاه  حصول اختالفم ،حوزه
اين ي   پيشينهن آثار مكتوب در اختيار ماست،تري  قديميي منزله  به،سقراطي در اين موضوع
بحث ي  ده كه ذهن بشر مستمراً دغدغهچه سبب شآن. رسد  ميبحث به قبل از ايشان

  .وده است تمايل او به شناخت خويشتن بي نفس را داشته باشد درباره
 به دنبال دريافتن اموري نظير حقيقت وجودي بشر، ،نفسي  متفكران با طرح مسأله

 و چون غالباًاند   ادراكات و افعال او، همچنين يافتن معنا و هدف حيات براي انسان بودهمبدأ
توان اين امور را به جسم مادي نسبت داد، به دنبال امري غير   نميبر اين باور بودند كه

 ،مادي براي بشر با اثبات بعد غير. ي بودند كه ظرفيت تكفل اين امور را داشته باشدجسمان
 در كالبد ،طور جدي مطرح شد كه آيا نفس قبل از حيات خود ال بهسؤيعني نفس، اين 

 پرسش از حقيقت ،عالوه بهبوده است يا خير؟ نيز  پيشين ي داراي حيات،اش مادي و دنيوي
 موضوعاتي ،بقاي آني  ارتباط آن با بدن طبيعي و حتي نحوهي  نفس، آغاز حيات آن، نحوه

 ،در اين بين. نظرهاي جدي را در ميان متفكران بشري فراهم نمود اختالفي  است كه عرصه
ي  ها را وارد اين حوزه  كه آن، بشريي سانهشنا وجودي   عالوه بر دغدغه،مسلماني  فالسفه

 خود، از جمله آيات قرآن و روايات متون دينيِنمايد، با طرح اين موضوعات در   ميمهم
 از جمله ،نظرهاي ايشان را به جهات مختلف كه اختالفاند  رو بوده ه روب)ع(معصومين
كه گاه فيلسوفاني كه در يك   آنچنان،تر نمود  جدي،متفاوت از ظاهر اين متونهاي  برداشت

 ،لهأو در اين مساند   ايستادهدر برابر هماند  نموده  ميمكتب ديني و يك مشرب الهي تنفس
معتقد مالصدرا . ها علل مختلف داشته استنظر اختالف اين .اند مشي متقابل اتخاذ كرده

Ĥت  كه واجد مقامات و درجات متفاوت است و مراتب و نش،است كه خاصيت نفوس بشري
 ،ارددر هر مقام و در هر عالمي صورتي غير از مقام و عالم ديگر د ، داشتهسابق و الحق

رسد   مي، اما به نظر)343 :، ص8، ج17(نفس بشري استي  ها در مسألهنظر اختالفعامل 
 طبيعي و ي با موجود، مجردي موجودي مثابه  به،ارتباط نفسي  عالوه بر دليل مذكور، نحوه

هاي مختلف فيلسوفان مسلمان از آيات قرآن و روايات،  و استنباط،مادي به نام بدن
ديگري براي اين ي  ها، داليل عمده مودن سيستم فلسفي خود با آنمنظور سازگارن به

، وضوحو  سادگي ، بهمسلمان در اين موضوعي  نگاهي به تاريخ فالسفه. ها باشندنظر اختالف
 ،قدم نفوس بشريي  سينا در رد نظريه كه ابن سازد؛ چنان  ميآشكارها را نظر اختالف اين

 شيخ .داند  مي الحدوث و البقاء و نفس را روحانية)376 - 375: ، صص5(آورد   مياستدالل
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اين مدعاي و ميرداماد ) 358:، ص16(اشراق در اين مسأله با ايشان هم عقيده است

 دو ، ولي صدرا براي نفس بشري.)697:، ص33(كند  ميتأييدان مسلمان خود را يپيشين
داند و از   مي قديم،لياو نفس را از حيث عق. نفسيي  عقلي و جنبهي  جنبه: جنبه قائل است

ي  نمايد، ولي در نگاه او نفس از جنبه  ميتعبير» كينونت عقلي جمعي« به ،اين حيثيت
تواند  نمي،تعلق و پيوندداشتن با بدن، حادث به حدوث بدن بودهي   يعني جنبه،نفسي آن
  .قديم باشد

 با اين ،بپردازيمنفس ي كينونت عقلي جمعي لهأن مقاله بر آنيم تا به مسياكنون ما در ا
  :  ان شاءاهللا نتايج در خور بگيريم،ال پاسخ دادهسؤ به اين چند ،هدف كه در پايان

كينونت عقلي جمعي به چه معناست و اين قول چگونه در چارچوب مباني صدرا ) 1
  تبيين شده است؟

ساير معتقدين ي  حيات پيشين نفس با نظريهي  صدرا در مورد نحوهي   تفاوت نظريه)2
  ه قدم نفس چيست؟ ب

  داند؟صدرا چگونه ديدگاه خود را با متون ديني سازگار مي) 3
 دفاع از حيات نفس در در خورِصدرا توانسته است تقريري شايسته و ي  آيا نظريه) 4
  قبل از حيات طبيعي آن ارائه كند؟ي  مرتبه
  

  تعريف نفس. 2
 ، حيوان و انسان را نفس سبب حيات موجودات زنده، اعم از نبات،بوعليصدرا همچون 

كمال « سينا در تعريف نفس آورده است كه ابن .)369:، ص14 ؛232:، ص7(امد ن مي
، 6(باشد  مي براي جسم طبيعي و داراي اندام است كه فاعل افعال حياتي خود»نخستين

 1توان تعريف حدي ارائه نمود  نمي بساطتشدليل بهصدرا معتقد است كه از نفس ). 10 :ص
او تعريف ). 8 :، ص:8، ج17( است پذير جهت آثار، افعال و انفعاالتي كه دارد تعريف اما به
  .)16 :همان، ص (2كند  مي از نفس را پذيرفته و تكرارسينا ابن

 مسائل نفس با حدوث در عالم -1: بريم  ميدر ادامه، بحث خود را ذيل دو عنوان پيش
كه براي تكميل مطلب مقاله را  بحث اول . مسائل نفس قبل از حدوث در عالم ماده-2 ؛ماده
 ،كه موضوع اصلي ما در اين مقاله استرا اجمال و در حد اشاره، و بحث دوم    به،است

  .نماييمتفصيل طرح مي به
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  مسائل مرتبط با حدوث نفس در عالم ماده. 3

   كيفيت تعلق نفس به بدن.1. 3
بودن نفس با ه ادعاي قديم  نفس بشري را حادث دانسته و معتقد است كسينا ابن

 نفس يعني جوهر متعلق به بدن، و اگر اين تعلق نفسيت آن سازگاري ندارد، زيرا اساساً
 ).212 :ص، 8(ودي قديم و ازلي بود نبود، ديگر نفس، نفس نبود، بلكه عقلي از عقول و موج

). 203 -202: صصو199-198:، صص6(كند  مي براهين متعدد اقامه،ايشان بر حدوث نفس
و بر ) 330 :ص، 8ج، 17(داند   ميمالصدرا نيز نفس بماهي نفس را حادث به حدوث بدن

دليل تجدد : اثبات حدوث نفس با داليلي نظير. كند  مي براهين متعددي اقامه،حدوث آن
 دليل عدم ،)331 :همان، ص( دليل امتناع قدم نفس بما هي نفس ،)همان(جوهري نفس 

و دليل ) 348  و334ص صهمان، (دت يا كثرت قبل از بدن امكان تحقق نفس به وصف وح
ها را   از داليل اوست كه شرح و بيان آناي  پاره،)340 :همان، ص(متكي بر ابطال تناسخ 

  .جو كردو بايد در محل خود جست
شود، اما اين   ميبنابراين مطابق رأي بوعلي و صدرا، نفس بشر با حدوث بدنش حادث

 سينا ابنخ شود يا خير؟ پاس  مي روحاني حادثنحو بهت؟ آيا نفس حدوث، چگونه حدوثي اس
كه را  دريافت نفس انساني  مستعدبدنيِي   او فراهم شدن ماده. مثبت است،به اين پرسش
شود عقل مفارق نفس خاص شمارد كه باعث مي مرجحي مي،ترين مزاج است داراي معتدل

حدوث و  بدن انساني مرجح ،ديگر عبارت ند؛ بهن افاضه كآبدني را به ي  و مناسب اين ماده
، ص 5و  202 :ص، ص6 (3معي با يكديگر دارندي  علت بالعرض براي نفس است كه رابطه

ي  از نظر او رابطه.  معتقد به حدوث جسماني نفس استسينا ابناما صدرا بر خالف ). 186
ن علت مادي نفس است  و بد)12: ص، 8ج، 17(وجودي و ذاتي است ي  ا  رابطه،نفس و بدن

 اتحادي از نوع تركيب يصدرا معتقد است كه تركيب نفس و بدن، تركيب). 383 :همان، ص(
وجود ي   صورت نوعيه و نحوهي كه نفسنحو به، )107 :، ص9همان، ج(ماده و صورت است 

 و ،علت صوريي  مثابه  به، در نگاه صدرا، ماهيت انسان از نفس،ديگر عبارت به. بدن است
  ). 12-10:صص، 8همان، ج(علت مادي تكون يافته است ي  مثابه  به،دنب

 ،هيولي و صورتي  ن همچون رابطهدنفس و بي  شود كه رابطه  مي روشنترتيب اين به
 بدن در تحقق ، ذاتي است و در اين ميان معيت لزوميِمعيت آن دواي طرفيني بوده،  رابطه

  ).382:، ص8همان، ج(باشد   ميحتاج بدن محتاج نفس است و نفس در تشخّص، م،و وجود
  وضعيت نفس در معيت با بدن. 2. 3

جسماني است  نفس بشري از حيث حدوث و تصرف در بدن، مالصدرا معتقد است كه
 ،او معتقد است كه نفس در آغاز. )347 :، صهمان(اما از حيث تعقل و بقا روحاني است 
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و در صورتي كه شخص بتواند به  شود  ميي داراي تجرد مثال،بعدي   در مرتبه،ادي استم

باالتري كه تجرد عقلي است ي   كامل گردد، نفس او به مرتبه، در نظر و عمل،خويشي  اراده
هنگام   يعني به،كامل هر نفس پس از مفارقت از بدن و تجرد ،)235 :، ص19(يابد   ميتعالي

 نفس در وجود جوهري كه خالصه اين). 396 - 395 :، صص8، ج17(افتد مرگ اتفاق مي
 اش به هويت تجردي تحول  از هويت مادي،صورت متّصل و تدريجي  اشتداد يافته و به،خود
 ).38:، ص8 ج و434 – 433: ، صص3همان، ج(يابد تا به عقل بالفعل محض تبديل شود مي

علمي دهد، زيرا عالوه بر كمال   ميها رخ  نادر از انساني براي افراد، بالفعل شدنالبته عقلِ
 الهي هم ضروري است كه نصيب هر كسهاي   جذبه، رسيدن به اين مرحلهيو عملي، برا

 ،صدرا معتقد است نفس بشري در اين سير صعودي و تكاملي). 235 : ص،19(شود  نمي
گذارد، مرتبه يا مراتب قبل از خود را واجد است و همين   مياي را پشت سر وقتي مرتبه

فش در رين تجرد عقلي، تعلق آن به بدن مادي و تدبير و تصشود كه در ع  ميمسأله موجب
با نگاه به همين وجه مادي نفس است ). 38 :، ص8، ج17(مرگ حفظ شود ي  آن تا لحظه

 آن حقيقت جوهري است كه اگر تعلق به بدن برايش تصور نشود، نفس: گويد  ميكه صدرا
  ).303 :همان، ص(ت  بلكه عقلي از عقول و موجودي قديم و ازلي اس،نفس نيست

  

  ي وجود نفس قبل از حدوث جسماني نحوه.4
دهد   ميبررسي آثار صدرا در خصوص وجود نفس پيش از حدوث در عالم مادي نشان

 مبتني بر ي واقعيتي مثابه  به،آن بر  كه ايشان به وجهي قدم نفس انسان را پذيرفته و عالوه
دارد كه هرچند نفس   ميصراحت اعالم هاو ب.  از آن دفاع كرده استخويش،مبناي فلسفي 

حقيقت آن منحصر در اين مرتبه  ،شوددر يك مرتبه از مراتبش به حدوث بدن حادث مي
ي ديگري از وجود نفس كه همان كينونت عقلي جمعي است مقدم بر  بلكه نحوه،نيست

  ).337 :همان، ص(حيات دنيوي و بدن مادي است 
 از چه ،صدرا در اعتقاد به قدم نفس) 1: روييم ه ما با چند پرسش روب،بر اين اساس

 خود را با چه چيزي داشته ي ي سازگاري فلسفهاين مسأله دغدغه منابعي الهام گرفته و در
اش پيرامون قدم  الحدوث با نظريهةتواند بين باور خود به جسماني  ميصدرا چگونه) 2است؟ 

عقلي جمعي چيست و نفس به كدام مراد صدرا از كينونت ) 3نفس سازگاري ايجاد كند؟ 
آيا قول صدرا در بحث كينونت عقلي جمعي با شواهد نقلي ) 4معنا در نزد او قديم است؟ 

 مويد قول ايشان هستند؟ – چنانچه خود او توقع دارد –سازگار است، و آيا آيات و روايات 
  .كنيم  مي دنبالي فوقها پرسشپاسخ بهمقاله را با محور قرار دادن 
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  عوامل تأثير گذار در اعتقاد به قدم نفس در قول مالصدرا. 1 .4

 ذهني در صدرا سبب توجه او به ي كدام دغدغه الزم است بدانيم ،قبل از هر بحث ديگر
   از كدام منابع الهام گرفته است؟،قدم نفس و اقرار به آن شده است و در اين خصوص

اي اسالمي سلف خود، به تناظر  صدرا نيز همچون حكم:تناظر دو قوس وجود. 1. 1. 4
دارد كه   ميصراحت اعالم  به،بر اين اساس. قوس صعود و نزول براي كل هستي باور دارد

 و اين )321 :، ص9، ج17(»  في الترتيبة متعاكسة و الغايات متحاذيةان المبادي الوجودي«
 متعدد و بعضاًا آن را با تقريرات اعتقاد را در خصوص نفس بشري نيز بيان داشته و باره

). 157 :، ص4 ج؛131 :، ص8؛ ج232  و195 ،130 :صهمان، ص(كند  ميمتفاوت اظهار
 ـ از حدوث جسماني تا تجرد عقلي ـمطابق اين باور ايشان كه قوس صعود نفس را 

 ترتيبي مشابه ولي متعاكس ،شمرده، الزم است براي همين نفستفصيل در آثار خود بر به
بر . عني تناظر قوسين وجود دور نشودد تا از مبناي مقبول خود يدر قوس نزولي ارائه كن

 يكي در قوس صعود و ؛اين اساس، مطابق قول صدرا، وجود نفس داراي دو مرتبه است
مراتب متصل وجود نفس از عالم علم الهي تا  ، مراتب قوس نزولي.ديگري در قوس نزول

ي  راتب متصل وجود نفس از مرتبهقبل از تعلق به بدن دنيوي است و مراتب قوس صعود، م
  . شود  ميكسب كماالت نظري و عملي حاصلي  در نتيجهاست كه تعلق به بدن دنيوي 

يكي از رويكردهاي حكمت متعاليه سازگار : سازگاري با آيات و روايات. 2. 1. 4
نمايد تا   مياش تالش مالصدرا در جاي جاي آثار فلسفي. نمودن عقل و وحي است

از جانب  تأييد محكم و استوار گرداند و ،خود را با شواهد نقلي و آيات و روايات هاي ديدگاه
جاكه مطابق ديدگاه برخي  ازآن. داند  مي بر استواري كالم خوديمنقوالت را دليل

اي از آيات قرآن كريم و همچنين بعضي از روايات، اشاراتي به  انديشمندان مسلمان، پاره
 ديدگاه خود در مورد روحيات تبيينس زد كه صدرا نيز در توان حد  مي،قدم نفس دارند

  .  توجه جدي به اين مسأله داشته است،پيشين نفس
عنوان  بهدارند؛  نظر اختالفقدم نفس و كيفيت آن ي  علماي مسلمان در خصوص مسأله

 د وداندار مي ي قائلين به حدوث نفس را خدشهلهصراحت اد  عالمه مجلسي به،مثال
او روايات . اي روايات صريح در خصوص قدم نفس را رد كردتوان با چنين ادله نمي گويد مي
 آورد و احاديث اين باب را  ميها ددي در باب خلقت ارواح قبل از اجساد و قديم بودن آنعمت

 فقيه و متكلم شيعي، بر خالف ، شيخ مفيد.)141 : ص،61 ج،29(شمارد   ميقريب به تواتر
 ـتوان به صحت اخبار مربوط به خلق ارواح قبل از ابدان   نميت كه معتقد اس،نظر مجلسي

 مقصود اين روايات،  يقين نمود و بر فرض صحت نيزـخاصه و عامه نقل شده است از كه 
 شواهد ،از نگاه صدراي شيرازي ).54 - 52 :صص، 7، ج32... (ير ارواح در علم الهي استدتق



59  ي صدرا  در فلسفهناسي كينونت عقلي جمعي نفس و تبيين آنمعناش
 يهمراهپيش از  قبل از حيات در عالم ماده و واح محكمي وجود دارد كه بر وجود ارمنقولِ

لقد خلقنا االنسان في احسن تقويم، ثم رددناه « شريفي   از جمله آيه؛بدن تصريح دارندبا 
 وجهي از قدم نفس را نشان) 3/تين(» ا الذين آمنوا و عملوا الصالحاتاسفل سافلين الّ

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك «يف ي شردر تفسير آيه ايشان ).355 :، ص8، ج 17(دهد مي
نفس بشري در موطن عالي قبل از دنيا، شاهد جمال «: گويد  مي)22/حديد(» اليوم حديد

 ، اعرافي  سوره173 - 172 و در تفسير آيات) 241 :، ص19(حق و مقّر به ربوبيت او بوده 
فس در آن موطن اقرار به ربوبيت پروردگار و ميثاق او با خداوند را مربوط به حيات پيشين ن

با اشاره به روايتي منقول از نبي او همچنين ). 244-243:، صص2، ج 21( داند  ميعالي
 تقدم نفس را بر بدن و ،»الناس معادن كمعادن الذهب و الفضّه «:كه فرمودند) ص(مكرم

. گيرد  ميقبل از عالم دنيوي مورد اشاره قرار داده و آن را به معناي كينونت عقلي تجردي
رحم اهللا امرءاً عرف من «: دارد كه فرمودند  ميرا بيان) ع( فرمايشي از حضرت علينينهمچ

و وجه اول از فرمايش او را اشاره به حال نفس قبل از حيات در » أينَ و في أين و الي أين
 تأييددر ) ع(منينؤ ديگري از اميرالمهاي  به فرمايش،عالم دنيوي دانسته و سپس در ادامه

  ).357 - 356 :ص، ص8، ج17(شود   مي را متذكرقدم نفس بوجه
اي آيندگان از  در هر مسأله،گمان بي:  كالم برخي حكماي بزرگ متقدم.3. 1. 4

ي حكماي پيشين چراغ راه آيندگان شده  طي راهي و تجربهاند   گذشتگان تأثير پذيرفتهيآرا
مين اشاره دارد، در مندي خود از متقد به بهرهصدرا كه در موارد متعددي . بوده است

عنوان سندي براي   بهـ آنان يي خويش به آراأي قدم نفس نيز به مستند بودن رمسأله
عربي استناد  بن برخي عرفا نظير اياو بارها در اين خصوص به آرا. ندك  مي تأكيدـ تأييد

رده شري ياد كوجهي از قدم نفس ب  به، در بحث انحاء حشر انسان،عنوان مثال كرده است؛ به
خداوند روح « :داند  مي نظر خودتأييد را فتوحات مكيهو اين عبارت ) 233 :، ص9همان، ج(

  مدبر صورت حسي آفريد، پس ، در هر كجا باشد، خواه در دنيا يا برزخ يا آخرت–انساني را 
ي آن از او ميثاق گرفت بر اولين صورتي را كه بدو بخشيد همان صورتي است كه به واسطه

 و سپس از آن صورت به اين صورت جسماني دنيايي محشور ،ه ربوبيت خويشاقرار ب
 ،سينا ابنرمزي هاي  صدرا همچنين با اشاره به داستان ).627 :، ص2، ج10(» ...گرديد

 منسوب ي»عينيهي  قصيده« و نيز »سالمان و أبسال« و »حي ابن يقظان«ازجمله حكايت 
معتقد به اي،  حداقل در برههشيخ را  ،داشتهبه او كه در پاسخ به علت هبوط نفس بيان 

نوعي قدم نفس و كينونت قبل از بدن در التزام به تناظر قوس نزول و صعود دانسته است 
 . افالطون استيشدت تحت تأثير آرا  به،مالصدرا در تبيين قدم نفس). 357 :، ص8، ج17(

مند از مكاشفات  و را بهره اـحيات پيشين نفس است  كه بيانگر ـثل  مي او در طرح نظريه
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كالم افالطون در باب حيات كه  مالصدرا معتقد است .)50، ص2، ج17(داند   ميرباني

كند تا سخن افالطون   مي كينونت عقلي جمعي نفس است و تالشي يد نظريهؤپيشين، م
 :، ص2ج همان،(وجهي كه مراد خودش بوده است تأويل نمايد  در خصوص قدم نفس را، به

اصرار صدرا در تأويل كالم افالطون و سازگارنمودن ). 332 :، ص8 ج و488 :، ص3؛ ج43
نمودن وي به صفاتي نظير   نفس و وصفآن با مدعاي خويش در باب كينونت عقلي جمعيِ

افالطون در تثبيت ي  دهد كه فلسفه  ميحكمت، نشانهاي  فيلسوف الهي و يكي از استوانه
 غالب بر عرفان اسالمي ي كه ايده  آنچنان4،اشته استرأي قدم نفس در صدرا تأثير جدي د

  .كند  ميعربي براي او چنين نقشي ايفا ويژه ديدگاه شخص ابن بهو در اين خصوص 
  سازگاري حدوث و قدم نفس در قول مالصدرا. 2. 4

سو نفس را امري  توان ازيك  ميشود اين است كه چگونه  ميمطرحاكنون پرسشي كه 
ديگر براي همين نفس حادث، وجودي پيشيني  ي دانست و ازسوييحادث به حدوث جسمان

دانيم كه مطابق رأي حكما موجود از دو حال خارج  ميديگر عبارت بهو قديم قائل شد؟ 
تواند قديم باشد و اگر   نمياگر موجودي حادث بود، ديگر. يا حادث است و يا قديم: نيست

ال اين است كه صدرا چگونه سؤ.  دانستتوان همان موجود را حادث  نميقديم بود، هرگز
اي است كه جز با مباني حكمت بشر را هم حادث دانسته و هم قديم؟ اين مسألهنفس 

 زيرا در مكاتب قبلي فلسفي، مباني الزم براي جمع حدوث و ،متعاليه قابل تبيين نيست
مراتب ذو ك در وجود ويمالصدرا با تكيه بر تشك. خورد  نمي موجود واحد به چشم درقدم

 و حيات اي از وجود نفس است دانستن نفس، معتقد است حدوث جسماني مربوط به مرتبه
 تعلقي نفس ي اولي مرتبهديگري از همين وجود؛ ي   عقلي مربوط به مرتبهنحو بهپيشين 

 حضور در علت مفارق و موجود بودن به وجود فاعل ي  عقلي و مرتبهي است و دومي مرتبه
  سعيِوجوديك  ديگر بر اساس حكمت صدرا نفس بشري بيان به ).374 :، ص8 ج،17(موجد 

ها و خصوصيات همان مرتبه  اش واجد ويژگي  داراي مراتب متعدد است كه هر مرتبهذاتاً
 ـ حادث است ،حدوث بدني   كه به واسطهـاش  طبعي و بدنيي  اگر نفس را در مرتبه. است

 ،باالتر آن مالحظه شودي  ست، اما اگر مرتبهلحاظ كنيم، امري حادث به حدوث جسماني ا
 نه ، نفس استعيِپس سخن در دو مرتبه و دو شأن از وجود بسيط س. ديگر حادث نيست

فوق نيازمند ي  تفصيل و تبيين بيشتر مسأله. پيش آيد مرتبه، تا تناقض در يك شأن و
ادامه به آن  از جمله شناخت ماهيت و كيفيت حيات پيشين نفس است كه در ،مقدماتي

  .پردازيممي
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  كينونت عقلي جمعي نفس در قول صدرا. 3. 4

داند و از   ميي وجود ديگري براي نفس قائل است كه آن را قديمنحوهگفتيم كه صدرا 
 نظير ، در آثار متعدد خود او.كند  مي نفس به كينونت عقلي جمعي تعبيري وجوداين نحوه

 و بيش مفاتيح الغيب، كمه االشراق، الشواهد الربوبيهشرح ح، شرح اصول كافي، اسرار االيات
 بحث را با . اين مسأله را مطرح و تبيين كرده استاسفار اربعهاز همه در اثر جامع خود 

  :بريم  ميطرح مقدماتي كه مبناي تبيين نظر صدرا است پيش
بر ترين بحث حكمت متعاليه، بحث اصالت وجود در برا مبنايي:  اصالت وجود.1. 3. 4

 :، ص1، ج17  و6 :، ص20(داند  مي صدرا اصالت وجود را امري بديهي5.اصالت ماهيت است
 ،شواهد و اسفار، مشاعر ازجمله ، در آثار متعدد خود،براي تنبيه مسألهاين، اما با وجود ). 38

كه   طرفداران اصالت ماهيت، از اين،از منظر وي. نمايد  ميبراهين متعددي بر آن اقامه
 ؛ موجود است تصور كردند كه ماهيت، به گمان غلط،ر واقعيت خارجي صادق استماهيت ب

از كه سهم ماهيت   درحالي.يعني خود، همان واقعيتي است كه جهان خارج را پر كرده است
و جاعل بالذات و  )2 :، ص5ج، 17(خارجي است  حكايت از واقعيت واقعيت خارجي، تنها
اند  معناي حقايق وجودي  يعني واقعيات وجودي به،ي واقعيات خارجمجعول بالذات حتماً

  ).263 :، ص1همان، ج(
 حقيقت كه مجعول بالذات اين:  امكان وجودي، مناط نيازمندي به علت.2. 3. 4

وجود است نه ماهيت، صدرا را بر آن داشت تا در گام بعد، مناط نيازمندي معلول به علت را 
 واقعيت ،بر اساس اين ديدگاه). 86 :همان، ص (امكان وجودي يا امكان فقري معرفي كند

 شود، بلكه خود ايجاد علت فاعلي و خود  ميمعلول امري نيست كه در اثر علت فاعلي ايجاد
كه ذاتي   همان ربط به علت است نه آن معلولْ،اصطالح رايج فعاليت علت فاعلي است و به

معناي علت و ايجادش و  و معلول به علت ،با اين قرائت. داشته باشد كه مربوط به علت است
تقل و منحاز از س وجودي مكه معلولْ  نه آن،)329 :صهمان، (علت و فعاليتش خواهد بود 

 واقعيت خارجي است و اكنون پرسش اين است كه اگر حقيقت وجود. علت داشته باشد
اند، چه چيزي سبب تمايز   موجودات خارجي در اين حقيقت مشتركي ازسويي همه

  دات است؟وجو
 كه ،تمايز و كثرت در وجودهاي  صدرا عالوه بر مالك: تشكيك در وجود. 2. 3. 4

  به نوعي تمايز كه حاصل از اختالف مراتب وجودات است معتقد است،،پيشينيان قائل بودند
 .هاست  وجود آني االمتياز موجودات، در مرتبه االشتراك و مابه  مابه،كه بر اساس آن

ند، اختالف ا  موجودات از همان جهت كه مشترك، در اين نوع از تمايز،رت عبارت روشن به



62 ي دانشگاه شيراز فصلنامه انديشه دين
 نقصِو ها به كمال  ها است و اختالف آن  واحد آنها در حقيقت دارند، لكن اشتراك آن

  ).131-130:، صص1 ج،23(همان حقيقت واحد است 
 اصل وحدت شخصي وجود بر نظام عالم ،نظر صدرا به: وحدت شخصي وجود. 3. 3. 4

 امري واحد است كه همان وجود ، نظام عالمركه حقيقت هستي د نحو اين  به.حاكم است
ون ؤ اعم از عوالم هستي و مافيها، چيزي جز ش،واجب بالذات است و هر آنچه غير اوست

  روشن است كه صدرا با اين سخن).47:، ص1، ج17(همان واقعيت واحد نيستند
في كند، بلكه مقصود وي اين است كه معلول بما ت را نالخواهد هستي ممكنات و معلو نمي

تنهايي هيچ هويتي ندارد  تواند مصداق شيء باشد و به  نميهو معلول و ممكن بما هو ممكن
.  كه وجوب بالذات دارد استون حقيقت وجودؤ شأني از شو صرفاً) 152 :همان، ص(

 اجب بالذات است و واحد است كه حقيقت هستي در آن وجود ويبنابراين نظام هستي نظام
 عليت به ، با اين نگاه،ترتيب اين بهند و ا  واجب بالذات مستقلّون وجودؤشتمام ممكنات 

  6.ن خواهد بودمفهوم تشأّ
تشكيك در ي  مالصدرا بر مبناي نظريه:  انحاء وجود براي ماهيت واحد.4. 3. 4

 ن مورد اذعان همگاشود و  مي خوانده»فرد«اي كه  وجود، معتقد است كه هر ماهيت نوعيه
 اعلي و نحو به، داراي وجود يا وجودات جمعي نيز هست كه  خوداست، عالوه بر وجود خاص

  جسم وجود خاصمثالً.  داراي وجود برتر ماهيت است،تعبير ديگر  و بهنداشرف موجود
 ولي وجود جمعي و عقلي و الهي آن، واجد كماالت ،كند  ميواقعيتي است كه فضا اشغال

. جمله اشغال فضا و زمان را ندارد بنابراين نواقص جسم، از،رتر است بنحو به جسم همان
 اين مبدأشود تا به اصل و تر مي  پيراسته از نواقص،رود  مي باالتري اين وجودهرچه مرتبه
هايي خواهد بود  واقعيتي است كه اگر تنزل يابد واجد چنين ويژگي اصلْآن و ،ويژگي برسد

بنابراين هر ماهيتي در عالم ماده، وجود برتري در عالم ملكوت، و  ).273 : ص،6همان، ج(
در اين . آن هم وجود برتري در عالم عقول و آن هم وجود برتري در عالم الوهي دارد

تر  چه موجودي بسيط هرچه وجودي برتر باشد بساطت و وحدت بيشتري دارد و هر،سلسله
بر اين ). 285 و 277 :همان، ص(تري خواهد بود باشد مشتمل بر وجود جمعي ماهيات بيش

 جمعي نحو به ذات واجب بسيط الحقيقه و مشتمل بر كماالت تمام حقايق وجودي ،اساس
چه وحدت و  و هريك از مراتب مادون او نيز هر)325  و40 :ص، ص3 ج،همان( است
باشد، مشتمل تر  بسيط الحقيقه نزديكي  د و به مرتبهنداشته باشدر وجود ت بيشتري طبسا

بيشتر شود از بر وجود جمعي ماهيات بيشتري خواهند بود و هرچه تركيب و كثرت 
  ).61 :، ص9همان، ج(ها كاسته خواهد شد  جمعيت آن
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 ماهيت آمد نتيجه اين است كه  برترِاز آنچه در بحث وجود:  تطابق عوالم.5. 3. 4

والم اين است كه هر نوع وجودي كه منظور از تطابق ع. تطابق دارندعوالم وجود با يكديگر 
در عالم طبيعت با وجود مادي و جسماني موجود است، در عالم مثال و در عالم عقل و در 

تطابق مذكور سبب شده است تا . هاي همان عالمشود، اما با ويژگي  ميعالم الوهي نيز يافت
  .  وحدت باشد، بين مراتب وجودات، عيني تشكيكينحو به

چه در تشكيك وجود و انحاء وجود براي بر اساس آن: قت و رقيقتحقي. 6. 3. 4
ماهيت واحد گفتيم، هر وجود و واقعيتي كه برتر از وجود خاص ماهيت است وجود آن 

 واحد، به حمل هو  بنابراين مثالً ماهيت انسان، با جنس و فصل و حد.باشد  ميماهيت نيز
، بر واقعيت مانند علي، و در »ي انسان استعل«ي در گزاره: شود  ميهو، بر دو واقعيت حمل

 روشن ).168 :، ص1ج ،28(عقل اول بر واقعيتي مانند » عقل اول انسان است«ي گزاره
ي دوم، كه حمل ماهيت بر گزارهدر  ولي ، حمل از نوع شايع است،ي اولاست كه در گزاره

 عالمه ي ، تعليقه110 :، ص6، ج17(خوانند  ميوجود برتر آن است، حمل را حقيقه و رقيقه
 اتحاد موضوع و ، برخالف حمل اولي و شايع،پس در حمل حقيقه و رقيقه). طباطبايي

تمام  برترْمحمول در اصل وجود بوده و اختالف آن دو در كمال و نقص است؛ يعني وجود 
 - 93 :، صص2همان، ج  ( داراست،ي خويشه بر كماالت مرتبهمراتب مادون خود را عالو

  ). عالمه طباطباييي ليقه، تع94
  

  معناي كينونت عقلي جمعي. 5
اش،  ي وجودينفس بشري در سعه آنچنان كه پيش تر آمد، بر اساس قول صدرا

 دليل به اسباب و علل ارواح بشري ،وجودي قبل از طبيعت دارد كه عندالعله است، ازنظر او
 :همان، صص(ند ا واح بشري يعني ار،مسبباتشاند وجود ج واجد هستند، واكمالي كه ذاتاً

 بلكه مطابق آنچه در انحاء وجود برتر ماهيت آمد، آنها ،، اما نه به وجه بالقوه)347 - 346
 وجود عقلي معاليل  واجد علل مفارقْ،ديگر عبارت به.  بالفعل در علل مفارقشان هستندنحو به

 حاصل از ضعف زاتجهت فقدان ممي اين وجود عقلي نفوس، به. ندا  يعني ارواح بشري،خود
ق اند و تكثر و تجزي و تفرّشان بسيط ي علت فاعلي در مرتبه، فرودينعوالمِهاي  و كاستي

 نحو به ،ها در اين مرتبه ي وجود آن و نحوه)368 - 367 :همان، صص(ها راه ندارد  در آن
 ي حيات  تسميهيابند و اين دليلِ  مي جمعي وجودي عقليِ،ترتيب اين به. جمعي است

  . كينونت عقلي جمعي استبهي صدرا نفوس بشري در فلسفهپيشين 
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  جايگاه كينونت عقلي جمعي نفس در مراتب وجود. 6

صدرا نفس بشري را واجد سه مرحله دانسته، كه هريك از اين مراحل، خود داراي 
) بشري(نفس «: گويد  مي بر اين مطلب تصريح داشته و،او در موارد متعددي. مراتب است

ي مراحل وجودي است نفس با بساطتي كه دارد، دارا. ون و اطوار متعددي استؤراي شدا
و برخي بعد از طبيعت .. .، برخي از آن ها با طبيعت...ها قبل از طبيعت كه برخي از آن

نيز او بر وجود مراتب در هريك از مراحل مذكور ). 368و  332 :ص، ص8، ج17(» است
 نفس را داراي نشĤت ، آنطبيعِيي  ن مراتب نفس در مرحلهاشاراتي دارد، چنانكه در تبيي

نشĤت سابقه بر انسانيت مثل حيوان و نبات و جماد و «: نويسد  مي،سابق و الحق دانسته
ت الحق مثل عقل منفعل و مرتبهطبيعتĤو ،پس از آن، عقل بالفعلي   عنصري است و نش 

 وجودي  چنين ايشان براي نحوههم. )378 :همان، ص(» سپس عقل فعال و مافوق آن است
كند   ميقبل از طبيعت كه با عنوان كينونت عقلي جمعي نفس از آن يادي  نفس در مرحله

 را در علم  كينونت عقلي جمعينحو بهنفس ي  نيز حداقل سه مرتبه قائل است؛ اولين مرتبه
درا بر اساس صـ  بعد از علم الهي ي در مرتبه). 369 و 332 :صهمان، ص(الهي دانسته است 

  آن را واجد تمام كماالت مادون،اش كه صادر اول را وجود منبسط دانسته رأي فلسفي
وجود ي   كينونت عقلي جمعي در مرتبه، براي نفوس،)331 :، ص2، جهمان(داند  مي

 مقام عقلي تفضيلي ،اين مقام«: كند  مياو اين مرتبه را چنين توصيف. منبسط قائل است
» صورت بسيط عقلي است  آنان در علم الهي، بهي س از وجود اعيان ثابتهبراي افراد مردم پ

ديگري از وجود را براي كينونت عقلي جمعي ي   صدرا همچنين مرتبه.)189 :، ص26(
.... «: نويسد  ميدارد كه وجود عند العله نفس است و در توصيف اين مرتبه  مينفس عنوان

ر علت مفارق او وجود دزد علت خود حاضر است، كه معلول ن چنان) نفس(عقلي آن ي  مرتبه
تواند از علل   ميجاكه علت معاليل ازجمله علت مفارق نفس ازآن.)353 :، ص8، ج17(» دارد

  طولي عقول باشد، بنابراين از اين عبارتي در سلسله) با واسطه(مستقيم و غير مستقيم 
  علل طولي آن اثبات كينونت عقلي جمعي در مراتب مختلفنحو بهصدرا وجود نفس 

  .شود مي
 مالصدرا به يك ي  در فلسفه كينونت عقلي جمعي نفس،ظر نگارندهن  به،بر اين اساس

ر اين طبيعي، نفس دي   بلكه مانند مراتب نفس در مرحله،شود  نمي خاص اطالقي مرتبه
 نزولي از عالم علم الهي و وجود منبسط تا؛ يعني در سير مرحله نيز واجد مراتبي است

رتبه واجد نفس بشري نيز هست، لكن در مراتب باالتر برتر و شديدتر و در  هر م،عقول
 تا علم الهيي   مرتبهازيك از اين مراتب  نسبت هر.تر تر و ضعيف مراتب پايين تر رقيق
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 نسبت حقيقت و ييتعبير دقيق صدرا  نسبت عليت و معلوليت و به،ترين مراتب نزول پايين

  ).126 - 125 :صهمان، ص(رقيقت است 
  

 كينونت عقلي صسازگاري قول صدرا با آيات و روايات در خصو. 7
  جمعي نفس

 آن طبيعيِي   كينونت نفس قبل از مرحلهي در متون ديني ما تعابيري در خصوص نحوه
اكنون . ندداللت دار ،بر قدم نفس ،نحو جمعي نحو جزئي و برخي به برخي به  كه ظاهراً،آمده

در خصوص نفس، ) ع( مطابق رأي قرآن كريم و روايات معصومين اوالًپرسش اين است كه 
جاكه سازگاري با حقايق ديني از مباني فلسفي صدرا   ازآن:كدام قول قابل دفاع است؟ ثانياً

  نفس را سازگار با حقايق ديني دانست؟ي  توان قول ايشان در مسأله  مياست، آيا
ي بر قدم نفس باور دارند، نحو بهمان كه در ميان آن دسته از فالسفه و متكلمين مسل

 ايشان ،اختالف اين است كه نفس بشري به چه نحوي قديم است؟ در برابر اين پرسش
 جزئي نحو به عالمه مجلسي معتقد است نفس بشري  مثالً؛اند  متفاوت اتخاذ كردهيمواضع
 مدعايش تأييد بر »خلق االرواح قبل االجسادفي « او نوزده حديث تحت عنوان. ستقديم ا

 نحو به( شيخ مفيد اخبار مربوط به خلق ارواح ،در مقابل). 141 :، ص61، ج29(آورده است 
توان   نميگويد در صحت چنين اخباري  ميقبل از ابدان را اخبار آحاد خوانده و) جزئي

 ارواح قبل از ابدان،  صحت اين اخبار نيز منظور از خلق او معتقد است بر فرض.يقين نمود
تي را آيد كه ارواح قبل از تحقق آال  ميها در علم حق است و اال الزم گيري آن دير و اندازهتق

 عالوه به.  وجود داشته باشند كه سبب تعطيلي قواي نفس استكه بايد به آن متعلق باشند
قبل از ي   خودمان در مرحلهي  بايستي ما از احوال گذشته،در صورت وجود روح قبل از بدن

االرواح جنود مجنده فما تعارف عنها « او معتقد است كه معناي .ني آگاه باشيمخلقت جسما
ها   كه مدافعان قدم نفوس به آن)156 :، ص47، ب13(» إئتلف و ما تناكر منها اختلف

اتفاق نظري كه ناشي از همياري ي  كنند، اين است كه نفوس بشري در سايه  مياستشهاد
ها ناشي از عوارض است  ميان آني  فاصله ت دارند و مودهاست با يكديگر ائتالف و ذاتي آن

  ).54 - 52 :ص، ص32(
 نحو بهسو با تالي فاسدهايي كه بر قول قدم نفس  يكخاص، ازي  مالصدرا در اين مسأله

رو است و  هروب) 331-330:ص، ص8، ج17(جزئي مطرح است و خود به آنها تأكيد دارد 
اعراف و روايات متعدد ي   سوره172 و 11يات ديگر شواهدي از قرآن همچون آ ازسوي

چون صدرا التزام به عقالني بودن  .بيند كه بر قدم نفس داللت دارند  مي را)ع(معصومين
داند، ديدگاه خاصي   مياش  فلسفييين را مبناي آراعالوه بر ضرورت سازگاري با متن د
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 بودن نفس، تبييني مبتني كند كه در عين دوري از تالي فاسدهاي مترتب بر جزئي  ميارائه

 يبدنمادي و ايشان بر قدم نفس و وجود آن قبل از حيات طبيعي . بر هر دو مبناي اوست
 از قبلاو هم به وجود جزئي نفس در عالم . تأكيد داشته و هميشه بر اين عقيده استوار است

أكيد حيات مادي دنيوي معتقد است و هم وجود جمعي عقلي نفوس را در آن عالم مورد ت
  .دهد  ميقرار

وجود در علت فاعلي، : كه بر اساس نظر صدرا هر شيء سه نحوه وجود دارد توضيح اين
ترين، شديدترين و   عالي،بر طبق مباني فلسفي او. نفسه  در علت قابلي و وجود فيوجود

از ). 367 - 366 : صص،8، ج17( وجود شيء، وجود آن در علت فاعلي استي  برترين نحوه
دليل در  همين وجود شيء در علت فاعلي است و بهنوع  حيات پيشين نفس نيز از نگاه او

همان، (  خود، از حيات پيشين نفس به حيات عندالعله تعبير كرده استيجاي جاي آرا
 ،اش بر اساس مباني حكمت متعاليه وجود براي نفس در علت فاعليي  اين نحوه). 364: ص

 ،بر اين اساس.  وجهي فلسفي دارد،يقت و رقيقتاز جمله وجود برتر ماهيت و اصل حق
. نفوس قبل از حيات طبيعي دنيوي خود، داراي حيات پيشين در علل مفارق خود هستند

نحو جمعي  هوجود اين نفوس نيز بي  نحوهاند   بسيط، يعني علل مفارق،جا كه فاعلشان از آن
تعبير ها  ت پيشين آناين تعبير كينونت عقلي جمعي نفوس براي حياعقلي است، بنابر

 ، عندالعله داشته باشنداما بر اساس مباني فلسفي صدرا وقتي نفوس وجود. دقيقي است
ها  وقتي فاعل آناين، ها با توجه به بساطت علت خود بسيط است، با وجود  اگرچه وجود آن

رتر و  وجود ب،تر د علتش حاضر است و به تعبير دقيق نزجا كه معلول  آنزعالم و آگاه است ا
 جزئي و فردي نيز نحو بهتواند معلولش را   ميباشد، آن علت  ميشديد معلول نزد علتش

ها به نوع  فردي و شخصي آني   جمعي عقلي نفوس يا مالحظهي پس مالحظه. مالحظه كند
خصوص كه مسبب االسباب اين نفوس   به، عالم و آگاه آن نفوس بستگي داردلحاظ فاعل

 جزئي و فردي نيز نحو بهتواند نفوس را   ميپس او. لم هستي استواجب بالذات است كه اع
با اين توضيح و بر طبق مباني حكمت متعاليه است كه صدرا براي نفوس . مالحظه كند

قائل است و از آن به  عقلي جمعي نحو بهبشري حيات پيش از حيات طبيعي دنيوي 
ين نفوس حيات فردي و كند، و همچنين براي ا  ميكينونت عقلي جمعي نفوس تعبير

 اعلي نحو به از آن رو كه فرد فرد نفوسي كه حيات طبيعي دنيوي دارند ،شخصي قائل است
 بر مبناي اصول برشمرده از ،ترتيب اين به. و برتر و شديدتري در نزد علت خود حاضرند

حكمت صدرا، از جمله تشكيك وجود، وجود برتر ماهيات، وحدت شخصي وجود و اصل 
حيات ي  حال سازگار با شريعت از نحوه  درعين وتوان تبييني عقالني  مي،رقيقتحقيقت و 

 بسيط عقلي جمعي در علت نحو به نفوس بشري هم ،پيشين نفوس ارائه نمود كه در آن
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بر اين .  فردي شخصي در نزد علت مفارقشان حاضرندنحو بهشان موجودند و هم بسيط

 ذات اقدس اله، در نهايت علم و آگاهي است و جا كه علت العلل نفوس بشري، اساس از آن
 فردي نحو بهها را  بنا به تقديرش نفوس بشري را آگاه آفريده است، هم او در يك مرتبه آن

شخصي لحاظ نموده و مورد خطاب قرار داده و چون اين نفوس نيز در آن مرتبه در نهايت 
  ربوبيت پروردگارشان اقرارآگاهي هستند و حقيقت واجب را حضوراً ادراك كرده اند، به

از و مستقل  وجودي منح، كه براي حيات نفوس بشرياين تقرير غير از آن است. نمايند مي
 تالي فاسدهاي چنين تقريري از حيات پيشين نفوس از جمله تعطيلي قواي  تاقائل باشيم

  . نفس بر آن مترتب باشد
است و عالم علم الهي را عالم جايگاه كينونت جزئي نفس را در علم الهي دانسته صدرا 

وجود نفوس ي  ترين مرتبه برخي عرفا نيز عالي). 332 :، ص8، ج17( ذر معرفي نموده است
ر بيان صدرا در خصوص صاد). 540 :، ص3(  جزئي در عالم علم الهي دانسته اندنحو بهرا 
 نحو به  يعني وجود منبسط نيز گوياي اين است كه اين مرتبه نيز واجد نفوس بشري،اول

بر اساس مباني حكمت صدرايي در خصوص وجود منبسط، تمامي .  و فردي استجزئي
ماهيات خارجي از مراتب ذات و انحاء تعينات و تطورات وجود منبسط هستند و 

وجود «:گويد  ميصدرا خود. وجود منبسط است  وجود برتر تمام ماهيات درديگر عبارت به
تعدد موجودات كه با ماهيات متحد است، ي  اسطه، به ومنبسط در عين وحدت و بساطتش

 با وجود معقول، معقول است و با وجود محسوس، ....يابد و به همين جهت  ميتعدد
 نحو بهو فردي و هم جزئي  نحو بهبنابراين نفوس هم ). 328، ص2 ج،17(محسوس است

ي  هنحو بهتبه دارند و نوع لحاظ آن ها نيز در اين مر جمعي و عقلي در وجود منبسط تحقق
همچنين صدرا در محل ديگري جايگاه نفوس . فاعل و مسبب االسباب استي  مالحظه

ميثاق و روايات ي  او با اشاره به آيه.  فردي در عالم مثال آورده است جزئي ونحو بهبشري را 
فوس قيل از  بر كينونت جزئي نمتعدد كه بر خلقت نفس قبل از حيات دنيوي تصريح دارند،

ود نفس بشري قبل از حدوث اي از وج كيد دارد و آن را نحوهأدنيوي و طبيعي تحيات 
شرح اين حكيم سبزواري در ). 195:، ص9همان، ج( آن ها دانسته استيشخصي ماد

 عبارت آورده است كه اين نحو از كينونت نفس بر خالف كينونت عقلي كه كلي و مجرد
 صور مثالي قدري نفوس كه جود نفس بهسبزواري از اين نحو و). همان(  جزئي است،است

شرطي  بهاين تعبير كامال درست است ). همان( كند  ميها در عالم ذر است تعبير موطن آن
 حقيقت برتر و اعالي ،شرح سبزواريكه در چارچوب مباني حكمت متعاليه و درك درست 

نحو  هدانيم كه بين نفوس جزئي را در عالم ذر، كه مطابق بيان صدرا عالم علم الهي است با
 اين صور مثالي قدري نفوس ،ديگر عبارت بهو اند  صور مثالي در عالم ملكوت نيز جلوه كرده
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 ،باشد  مينهايت عالم علم الهي استدر خود كه وجود منبسط و  حقيقتشان در مسببات

بنابراين مطابق آنچه صدرا تقرير . همان مرتبه موجودندهاي  مرتبه با ويژگيلكن در هر 
توان دريافت كه عالم ذر و عالم ميثاق الهي، عالم علم الهي است، با وجود   ميوده استنم

راتب مختلف  كينونت جزئي و يا كينونت عقلي جمعي در منحو بهنفوس ي  مالحظهاين، 
ها بسته به نوع لحاظ  اول، عقول و ملكوت براي علل مفارق آن رهستي از علم الهي، صاد

  . فاعل ميسر است
  

  ايج پژوهشنت. 8
بر اساس نظر صدرا، نفس بشري يك وجود واحد بسيط سعي است كه مراتبي  .1

هر مرتبه از اين . قبل از طبيعت، مراتبي در طبيعت و مراتبي را پس از طبيعت دارا است
 .همان مرتبه تحقق داردهاي  نفس با ويژگي

ود و ش  ميبر اساس نظر صدرا، نفس در عالم طبيعي همراه با بدن طبيعي حادث .2
نفس در اين . آيد ميپس از حصول مزاج معتدل، با عليت علت مفارق، از خود بدن مادي بر

نفس نباتي است و هر مرتبه را نيز كه پس از اين طي كند مراتب ي  هنگام، در مرتبه
 نفس در سير صعودش يك وجود اشتدادي است كه با ،در حقيقت. پيشين خود را دارد

 .يابد  ميالوجودحركت جوهري خود، وجود بعد
 كينونت جزئي نحو بهحيات نفوس بشري در عالم قبل از حيات دنيوي اش، هم  .3

ر مثالي و صنحو به كينونت جزئي نفس در علم الهي . كينونت عقلي جمعينحو بهاست و هم 
 . وجود برتر نفوس در اين مرتبه استنحو به يعني وجود منبسط ؛در صادر اولو قدري 
 جزئي است و با امور معقول، محسوس، با امور،نظر صدراوجود منبسط بر طبق  .4

 بنابراين . بستگي داردحظكلي و جزئي بودن نفوس در اين مرتبه به لحاظ ال. كلي است
 جزئي نحو بهاند و هم  عقلي جمعي قابل مالحظهنحو بهنفوس بشري در اين مرتبه، هم 

 .فردي
في جزئيت آن در عالم قبول كينونت جزئي نفس توسط صدرا هيچ تعارضي با ن .5

 به عنوان يك ماهيت منحاز و مستقل، بي كار و رها و - قدم جزئي نفس–قبل از طبيعت 
 .آماده تعلق به بدن مادي از نظر او ندارد

كينونت جزئي و جمعي عقلي نفس قبل از حيات در ي  تقرير خاص صدرا از نحوه .6
يك وجود، وجود برتر ماهيات و عالم طبيعت، تنها بر مباني حكمت متعاليه، از جمله تشك

 .يابد  ميوحدت وجود امكان تبيين
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ديدگاهي سازگار با متون ديني، ي  صدرا با اين تقرير توانسته است ضمن ارائه .7

 .خود را از دام تالي فاسدهاي قدم جزئي نفس مطابق قول گذشتگان حفظ نمايد
 العله تعبيرجا كه صدرا از وجود كينونت عقلي جمعي نفس به وجود عند از آن .8
 منبسط و عالم  وجودكند و علت نفوس بي واسطه و با واسطه، از علل مفارق نفوس تا مي

بنابراين هر يك از اين مراتب واجد وجود برتر و كمال يافته تر نفوس . باشند  ميعلم الهي
 عقلي جمعي هستند كه جمعيت و عقليت نفوس در اين مراتب به ميزان قرب و بعد نحو به

 . نفوس است متفاضل و متفاوت استمبدأم علم الهي كه از عال
 

  ها  يادداشت
 :، ص1 ج،30(اند  البته برخي تعريف نفس را از جهت تعلق به بدن يك تعريف حقيقي دانسته .1

63.(  
 

 تفاوت چنداني ندارد ولي مفاد تعريف هر يك از آن ها از نفس با سينا ابناگرچه تعريف صدرا با  .2
  .يابد  مي هر كدام تفاوت جديعنايت به مباني فلسفي

 

هاست كه خود از آن  آني  رابطهي  بوعلي، نحوهي  از مسائل مهم در بحث نفس و بدن در فلسفه .3
 دليل بهرسد هرچند بوعلي خود   ميبه نظر راقم. به معيت تعبير نموده و مورد انتقاد صدراست

معيت قطعاً ضميمه شدن نفس و ، لكن منظور او از اين  مطلب را نرسانده استالزمنداشتن مقدمات 
ه در  كباشد، چنان  مي)نه اجسام(بدن يا حلول آن در بدن نبوده است، بلكه منظور تداخل وجودات 

ها درون اين وجود  پديدهي  ها تداخل وجودات داريم؛ يعني همه  تمام پديده،مورد خداوند و هستي
  .اند نامتناهي كه هستي را پر كرده است وجود يافته

 

 ،12( قائل به نفوس جزئي ازلي است الطون صريحاًاف.  نيست صدرا از رأي افالطون پذيرفتهتقرير. 4
آشكارا معتقد به تناسخ براي همگان است وي  ،و عالوه بر آن) 86 :؛ منون، ص246 :فايدروس، ص

همان، تيمائوس، (كند   ميو حتي اشكال مختلفي براي تناسخ مطرح) 249، فايدروس، ص انمه(
اصرار كرده و نسبت ازلي دانستن ما صدرا همچنان بر قضاوت خود نسبت به افالطون ا). 41ص 

داند و آن   ميي تناسخ را به او نادرست دانسته و كالم ايشان را در اين باب رمز آلودنفوس و مسأله
صدرا درست نيست، اين اصرار ). 364:، ص8 ج،17( دكن نفس تأويل ميرا به كينونت عقلي جمعي 

ي صدرا در اين باني انديشهي ساده دريابد كه اصول و متواند در يك مقايسه  ميا هر محققيزير
 از جمله تشكيك وجود، اشتداد وجود، وحدت وجود و وجود برتر ماهيت، تناسبي با مثل ،مسأله

  .ي عميقي استافالطوني نداشته و ميان مباني اين دو فيلسوف فاصله
 

  .مراجعه شود) 2( آراي فلسفي مالصدرا براي بررسي منسجم بحث به شرح. 5
 

 .مطالعه كنيد) 249-200:ص ص،28 ( نظام حكمت صدراييدرآمدي بهتفصيل مطلب را در كتاب . 6
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حدوث و قدم نفس ي  توانيد به مقاله  ميبراي بررسي و مطالعه مسأله در خصوص اقوال مسلمانان. 7

  .مراجعه كنيد) 80 - 79 :، صص14(قرآن و حديث ي  در آيينه
 

 .ديد) 327 : ص،8،ج17(توان در   ميق مطلب راتطبي. 8
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