ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟ ّﮫﯿﻦ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﺎدات ﺳﺎﻟﮏ



ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺠﺮد ،از ﻋﻮارض ﻣﺎده )ﻣﻘﺪار ،اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ( ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ؛ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای در ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﺮد ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و
ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺰﺋﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺻﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮض »ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ« ﺑﺮای ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣـﯽﺗـﻮان
ﺳﺎﺑﻘﻪای در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺎدی ﮐﺜﺮت ﻋﺪدی

ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪوث اﺳﺖ و ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭼﻨـﯿﻦ

ﻧﻔﺴﯽ ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﺻﻘﻊ رﺑﻮﺑﯽ و ﯾـﺎ ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﻔﺎرﻗـﺎت ﻋﻘﻠـﯽ ،ارﺟـﺎع داده

ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ھﻢ ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ھﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺤﺎل و
ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻗﺪم ﻧﻔﺲ ،ﻣﺠﺎل ﺑﺮوز ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻨﺰﻻت ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺒﻠـﯽ
وﺟﻮدات ﺗﻨﺰلﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻮس ﻧﺰول ،ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ ،ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ وﺟﻮد ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻔﺲ ـ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﺜﺎﻟﯽ
ﻣﻮﺟﻮدات ـ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺪوث آن را از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ،دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری را ﺑﺎ ﻓﺮض ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺎدۀ ﺑﺪن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﻞ ﮐﺮد؛
اﻣﺎ ﻣﺎده در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺻﺪراﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻢاھﻤﯿﺘﯽ دارد ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺑﺪاﻋﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در
اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺻﺪراﯾﯽ ،ﻓﺮض ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺎدۀ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ
ﺻﻮرت )در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده( ﺑﺎ ﻣﺎدۀ ﻣﺜﺎﻟﯽ ،ﻓﺮﺿﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳـﺖ .در ﭘـﺎرهای از آﺛـﺎر ﻋﺒـﺎراﺗﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و وﺟﻪ
ﻗﺪم ﻧﻔﺲ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺑﮫﺎﻣﺎت ﻧﻈﺮﯾﮥ »ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪوث« ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهھﺎ :ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ،ﻗﻮس ﻧﺰول ،ﻗﺪم ﻧﻔﺲ ،ﻣﻼﺻﺪرا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم.Ａ

٨٤

ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ
ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ
ّ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

»ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل« و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺻﺪراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳـﺖ و در ﺣـﻞ ﭘـﺎرهای از ﻣـﺴﺎﺋﻞ

ﻓﻠﺴﻔﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ( ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ
و ﺟﺪا از وﯾﮋﮔﯽھﺎ ی ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ،ﺣﺴﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻗﻮس ﻧﺰول ﯾﺎ

ﺻﻌﻮد ،وﯾﮋﮔﯽھﺎ ی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺒـﮥ ﺻـﻌﻮدی ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﺜـﺎل در ﺑﺤـﺚ ﻣﻌـﺎد

ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﺰوﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺲ رخ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧـﺪ و

ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪوث ﺑﻮدن ﻧﻔﺲ را ﺑﺎ ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻋﻘﻠﯽ آن ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ،دﭼﺎر

ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻧﻈﺎم ھﻤﺎھﻨﮓ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮥ ﺻﺪور و ﻓﯿـﻀﺎن ،ﺑـﺮ

اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮﯾ ﺶ ،در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻇﮫﻮر ﻣﯽرﺳﻨﺪ .در ﻧﮕـﺎه اول،

ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ در ﻗﻮس ﻧﺰول ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻋﻘﻠﯽ آن ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ

را در ﻧﻈﺎم ﺳﺮاﺳﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﺻﺪراﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرهای از آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 .۱اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻟﺤﺪوث اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻗﺒﻠ ﯽ آن در ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻠﯽ و ،...ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟  .۲اﮔﺮ در ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻧﻔﺲ ،وﺟﻮدی ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ از

ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﻘﻠﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ،ﺣﺎدث ﻣﯽﺷﻮد؟  .۳ﺳﯿﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮای ھﻤﮥ
اﺳﺎﺳﺎ آﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،در ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟ و .۴
ً

ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﺮ ﺳﺎزﮔﺎری دارد؟

ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺒﯿـﯿﻦ

ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻧﻔﺲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ６و ﻧﯿـﺰ ﺑﺤـﺚ ﺣـﺪوث و ﻗـﺪم ﻧﻔـﺲ ،ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﭘﺎﺳﺦھﺎ ی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

اﺗﺼﺎل ﻣﺜﺎل در اﻧﻔﺼﺎل ﺧﯿﺎل

»ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل« ﻋﺎﻟﻤ ﯽ اﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻋﺮﻓـﺎ ﻗـﺎﺋﻼﻧﯽ دارد .اﯾـﻦ

ﻋﺎﻟﻢ ،در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻃﻮﻟﯽ ﻋﻮاﻟﻢ و ﻣﺎﺑﯿﻦ »ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ« و »ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده« ﻗﺮار دارد و واﺳﻄﻪای

ﻣﯿﺎن »ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺒﺮوت« و »ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ و ﺷﮫﺎدت« ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١

٨٥

ﺑﻪ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار ،اﻧﺪازه ،ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ،ﻣﺠـﺮد از ﻣـﺎدهاﻧـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘـﺎرهای از

وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدی را دارﻧﺪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺟﻮاھﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮد از

ﻣﺎده و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد ،ﺷﺒﯿﻪ ﺟﻮھﺮ ﻣﺠﺮد ﻋﻘﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ )ﻗﯿﺼﺮی ،ص.(۱۳۸

اﯾﻦ ﯾﺎدآوری ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎ ،ﺳﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻧـﺎم ﻣـﺸﺘﺮک »ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﺜـﺎل«

وﺟﻮد دارد» :ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻠﻘﻪ« ﯾﺎ »ﺧﯿﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ«؛ »ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﻣﻄﻠﻘﻪ« ﯾـﺎ »ﻣﺜـﻞ اﻓﻼﻃـﻮﻧﯽ«؛ و »ﺧﯿـﺎل

ﻣﺘﺼﻞ« .ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻟﻢ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﻗﺎﺋﻼن آنھﺎ دارد.

»ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻠﻘﻪ« ﯾﺎ »ﺧﯿﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ« ،از ﻟﺤﺎظ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،در دو ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻗﻮس

ﻧﺰول و ﺻﻌﻮد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ »ﻣﺜﺎل« در ﻗﻮس ﻧﺰول ،ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺠﺮدات
و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده اﺳﺖ و از ﺗﻨﺰﻻت وﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ »ﻣﺜﺎل« در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ،ھﻤﺎن
ﺑﺮزﺧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮی ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی ،در آن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.

وﺟﻮد ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ از ﺗﺮﻗﯿـﺎت وﺟـﻮد اﺳـﺖ و ﯾـﮏ ﻣﺮﺗﺒـﻪ و ﻣﺮﺣﻠـﻪ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻮدی ﮐﻪ از ﻋﻘﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه ،ﭘﺲ از ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻮل ﺑـﻪ

ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺎده ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟـﯽ ،آھﻨـﮓ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮزخ در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ،ﺑﻪ
ﺻﻮرتھﺎ ی اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار دﻧﯿﻮی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل در ﺳﻠﺴﮥ ﻧﺰول ــ ﮐـﻪ

ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ ـ ﺗﻔﺎوت دارد.

درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ و وﯾﮋﮔﯽھـﺎ ی

آن ،از دﯾﺮﺑﺎز در ﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺻﺪور ﻧﯿﺰ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻮاﻟﻤﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﻋﺮﻓﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آرای ﺧﺎص ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ھﺴﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ اﻻھﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ آﻧـﺎن ﻣﻌـﺎﻧﯽ وﻗﺘـﯽ از

ﺣﻀﺮت اﻻھﯽ ﻓﯿﻀﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻃﻮﻟﯽ ،در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜـﺎل ،ﯾـﮏ

ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و آنﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ و

ﺷﮫﺎدت ،ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ .از اﯾﻦرو ﻗﯿﺼﺮی در ﺷﺮح ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺧﻮد ﺑـﺮ ﻓـﺼﻮص اﻟﺤﮑـﻢ

٨٦

ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ
ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ
ّ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺎﻟﻢ ،ﭼﻪ در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد و ﭼﻪ در ﻗﻮس
ﻧﺰول ،دارای ﺻﻮرت ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻻت آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؛ ﭼﻮن ﻣﺜـﺎل ،ﻣﺤـﻞ

ﻇﮫﻮر ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ و ھﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ از اﺳﻢ ﻇﺎھﺮ ﺑﮫﺮه دارد؛ ارواح ﻋﻘﻮل ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺠﻠﯽ

و ﻇﮫﻮر ،در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻧﺤﻮه وﺟﻮد و ﻇﮫﻮر در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ دارﻧﺪ« )ﻗﯿﺼﺮی ،ص.(۲۹

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﮑﻤﺎی ﻣﺸﺎء از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .از

دﯾ ﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮﺟﻮدات ﯾﺎ ﻣﺎد ی اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠـﺮد؛ و ﺷـﻖ ﺳـﻮﻣ ﯽ در اﯾـ ﻦ ﻣﯿـﺎن

ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ  .اﺑﻦ ﺳﯿ ﻨﺎ در آﺛﺎر ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺜـﺎﻟ ﯽ ،ﺑـﻪ اﻗﺎﻣـﮥ
ﺑﺮھﺎن در رد

آن ﻣ ﯽ ﭘﺮدازد )اﺑﻦ ﺳﯿ ﻨﺎ ،ص  ۳۹ـ .( ۴۰

ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل و وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺜﺎﻟﯽ و وﯾﮋﮔﯽھﺎی آنھﺎ ،اﯾﻦ

ﺗﻔﮑﺮ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .از ﻧﻈﺮ ﺳﮫﺮودی »ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻘﻪ« ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذاﺗﻨـﺪ و در ﻣﺤـﻞ ﯾـﺎ ﻣﮑـﺎن
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﻨﻄﺒﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه وی ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻈﺎھﺮی

ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺎ ﺧﻮد ،در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻇﮫﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .وی ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻔﺲ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑـﻪ

ﺧﯿﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎور دارد )ر.ک :ﺳﮫﺮوردی ،۱۳۸۰ ،ص ۲۳۰ ، ۲۱۲ـ .(۲۳۱

ﻣﻼﺻﺪرا ﻋﻮاﻟﻢ ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﻋﻘﻞ ،ﻣﺜﺎل و ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ »ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل« و »ﺧﯿﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺻﺪراﻟﻤﺘﺎﻟﮫﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺻﺮف اﻣﮑﺎن ذاﺗ ﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻠﺖ ﺧﻮد ﺻﺎدر ﮔﺮدد .وی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾـﻦ

ﻋﺎﻟﻢ ،از ﻗﺎﻋﺪۀ اﻣﮑﺎن اﺷﺮف ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮه ﺑﺮده ،وﺟﻮد ﻓﺮد ﻣﺎدی را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﻘﻠﯽ و

ﻣﮑـﺮرا از وﺟـﻮد
ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺪ )ﻣﻼﺻﺪرا ،۱۳۸۲ ،ص ۱۹۲و  .(۲۰۵ﻣﻼﺻﺪرا در آﺛﺎر ﺧﻮد،
ً

ﻋﻮاﻟﻢ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ درﺑﺎرۀ وﯾﮋﮔﯽھﺎ ی ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﻮس

ﻧﺰول ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺎدی ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﮫﺎمھﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻼﺻـﺪرا ﮔـﺮه ﺧـﻮرده

اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار دﻧﯿﻮی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و از دﻧﯿﺎی آدﻣﯽ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١

٨٧

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﮔﺮﭼﻪ درﺑﺎرۀ ﺻﻮر ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒـﺎط ﻧﻔـﻮس
ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ً

ﻣﻼﺻﺪرا در »ﻣﺜﺎل ﻣﺘﺼﻞ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﺮد ﻗﻮۀ ﺧﯿﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ وی ،ﻧﻔﺲ

ھﻨﮕﺎم ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺑﺪن» ،ﻗﻮۀ وھﻤﯿﻪ« را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد؛ ﻗﻮهای ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﺰﺋﯽ و ﺻﻮر
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﻧﻔﺲ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺪن ﺣﺎدث ﻣﯽﮔﺮدد

ـ در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ،اﻧﻮاع ﮐﻤﺎﻻﺗﯽ را واﺟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﮑﻤﺎﻻت ﺻﻮر ﺑﺮزﺧـﯽ ،از

ﺟﻤﻠﮥ آنھﺎ اﺳﺖ .وی در ﺑﺎب »ﻗﻮۀ ﺧﯿﺎل« و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻮر ﺑﺮزﺧـﯽ ،ﻣﻌﺘﻘـﺪ
اﺳﺖ :ﻧﻔﺲ در ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻮۀ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮه ،ﻧﻪ ﺑﻪ

ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮد ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﻧﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺎده داﺧﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از »ﺗﺠﺮد

ﻣﺜﺎﻟﯽ« ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮۀ ﺧﯿﺎل ،ﻗﻮهای اﺳﺖ ﺟﻮھﺮی ،ﻧﻪ ﻋﺮﺿـﯽ؛ و ﺑـﺎﻃﻨﯽ

اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻇﺎھﺮ ی .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮه ،ﻋﺎﻟﻤ ﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ و ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺲ و ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻧﻔﺲ از ﺑﺪن ﺑﺎﻗ ﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ )ھﻤﺎن ،ص ۳۱۳و .(۳۱۴

ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺮف ﻗﻮۀ ﺧﯿﺎل را ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺪن )ﻧﻪ ﺟﺰﺋﯽ از آن( ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﮥ اﺟﺰای آن ،در ﺗﺼﺮف ﻧﯿﺮو ی ﺧﯿﺎل اﺳﺖ .وی ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻟﺬت و
رﻧﺞ اﻧﺴﺎن را ﭘﺲ از ﻣﺮگ و اﺣﻮال اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮزخ و ﻗﺒﺮ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻣﻼﺻﺪرا،

 ،۱۴۱۰ج ،۸ص۲۱۴؛ و ھﻤﻮ ،۱۳۸۲ ،ص ۳۸۷و  .(۳۸۸در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﺎﺋﯿﺎن ،ادراک ﻧﻔﺲ

ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺎت و ﻣﻌﻘﻮﻻت ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ادراک ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﺗﻨﮫﺎ از راه ﻗﻮای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ،
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻏﯿﺮ از ادراﮐﺎت

ﻋﻘﻠﯽ ،ھﯿﭻ ادراک دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد؛ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان و

ﮐﯿﻔﯿﺖ ادراک ﻣﻌﻘﻮﻻت آنھﺎ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ )ھﻤـﻮ ،۱۳۸۲ ،ص ۲۶۷و  .(۲۶۸اﻣـﺎ دﯾـﺪﮔﺎه

ﺻﺪراﯾﯽ و اﻋﺘﻘﺎد وی ﺑﻪ ﺗﺠﺮد ﺑﺮزﺧﯽ و ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ،ﻋﺬاب و ﺛﻮاب اﻧﺴﺎن را در

ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد) .اﻟﺒﺘﻪ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه در ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد

ﻧﻈﺮ ﺻﺪرا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ( .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺼﺮف اﯾﻦ ﻗﻮه ﺗﻤﺎم ﺑﺪن

٨٨

ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ
ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ
ّ

اﺳﺖ ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ ،ﻣﺪرﮐﺎت ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻮاب ﯾﺎ ﻋﻘﺎب درک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و

اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﺎ روح ﺑﺨﺎری ﺳﺎری در ﺑﺨﺸﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻐﺰ ،ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧـﻮد را در ﺗﻤـﺎم
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ )ھﻤﻮ ، ۱۴۱۰ ،ص.(۲۱۴

ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﮥ ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟ ّﮫﯿﻦ６

از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻼﺻﺪرا ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﺎدث اﺳﺖ .ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻟﺤﺪوث و روﺣﺎﻧﯽ اﻟﺒﻘﺎ ﺑـﻮدن

ﻧﻔﺲ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺌﮥ ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﻗﺪﯾﻢ و دارای ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در
ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ و در آﻏﺎز اﻣﺮ ﺗﮑﻮن ،از ھﻤﯿﻦ ﻣﻮاد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾـﺪ و

ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎدۀ ﺑﺪن .اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﭘﺲ از اﺳـﺘﮑﻤﺎل و ﻃـﯽ

ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺎل ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺠﺮد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻠﯽ راه ﯾﺎﺑﺪ.

ﻓﺮض ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ از ﻣﺎده و ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن آن ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺪاﯾﯽ و اﻓﺘـﺮاق آن از ﻣـﺎده

اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ،ﺧﻼف اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ رد

ﺗﻨﺎﺳﺦ ،اﯾﻦ ﻓﺮض را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ در ھﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده اﺳﺖ و ﻋﻮارض و
ﻟﻮاﺣﻖ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪ ﯾﻦ ﺑﺪن ،در ﺑﺪن دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ )ر.ک:
ﻣﻼﺻﺪرا ، ۱۳۸۲ ،ص ۲۶۴ـ ۲۶۵؛ ھﻤﻮ ،۱۴۱۰ ،ج ،۲ص ،۳۷۹ج ،۸ص.(۲۶۰

وی در ﺷﻮاھﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﻪ درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ و راﺑﻄﮥ آن ﺑﺎ ﺑﺪن و

ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ،از ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در درک ﺑﮫﺘﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻔﺲ ﯾﺎری
ﮐﻨﺪ .در آنﺟﺎ ﻧﻔﺲ را ھﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪهای آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎلھﺎ و ﭘﺮھﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی
ﺑﺮای ﭘﺮواز و اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ دارد .ﺳﭙﺲ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ را دو ﺑﺎل اﯾﻦ ﭘﺮﻧـﺪه

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا را دﯾﮕﺮ ﻓﺮوع آن ﻣﯽداﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪرا ﺑﺪن را ھﻤﭽﻮن ﺗﺨﻤ ﯽ ﻣ ﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ از درون آن  ،ا ﯾ ﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑـﻪ

وﺟﻮد ﻣ ﯽ آ ﯾ ﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ را ﻣ ﯽ ﭘ ﯿﻤﺎ ﯾ ﺪ  .ﺗﻤﺜ ﯿ ﻞ ﯾ ﺎدﺷﺪه ،ا ﯾ ﻦ ﻧﻈﺮ ﯾﻪ را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﯽ ﻧﺸﺎن ﻣ ﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﯽ از درون ﺑﺪن و از ھﻤﺎن ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد

در آن ﺣﺎﺻﻞ

ﻣ ﯽ ﺷﻮد )ھﻤﻮ ، ۱۳۸۲ ،ص.(۳۲۹

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١

٨٩

ﺣﺪوث ﯾﺎ ﻗﺪم ﻧﻔﺲ و ﺗﺒﻌﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ آن

در ﭘ ﯿﺸﯿﻨﮥ ﺑﺤﺚ ﺣﺪوث ﯾﺎ ﻗﺪم ﻧﻔﺲ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻓﻼﻃﻮن را ﻃﺮﻓﺪار ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻗﺪﯾﻢ

ﺑﻮدن ﻧﻔﺲ )اﻓﻼﻃﻮن ،۱۳۸۰ ،ص ۱۷۲۹ـ  (۱۷۳۰و ارﺳﻄﻮ را ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ داﻧـﺴﺖ.

ﻣﻼﺻﺪرا در آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺤﺚ ﺣﺪوث و ﻗﺪم ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﻔﻮس ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ

ﻣﺜﻼ ﻣﻼﺻﺪرا
دو ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮدازدً .

در »اﺳﻔﺎر« در ﺑﺮرﺳﯽ ادﻟﮥ ﻃﺮﻓﺪاران ﻗﺪم ﻧﻔﺲ و ﻧﻘﺪ آن ،ﻗﻮل ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻓﻼﻃﻮن را از
زﺑﺎن ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿ ﺮازی ﺷـﺎرح ﺣﮑﻤـﺔ اﻻﺷـﺮاق ﻃـﺮح ﮐـﺮده و ﺳـﭙﺲ در ﺻـﺪد

ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز دارد .اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﮥ ﻧﻔﺲ ،دو اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد :اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ

ﺗﺎﻣﻪ ،ﭘﯿﺶ از ﺣﺪوث ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺑﺪن ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ،ﻧﻘﺸﯽ در ﻋﻠﺖ
ﺗﺎﻣﻪ ﻧﺪارد؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺶ از ﺑﺪن ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ِ
ﺑﺪن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﻔﺲ،
در ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﮥ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻔﺲ ،ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑـﺮ

وﺟﻮد ﺑﺪن و ﺣﺎدث ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺪن
و ﺟﺰﺋﯽ از ﻋﻠﺖ ﺧﻮﯾ ﺶ ،ﻣﻌﺪوم ﺷﻮد .اﻣﺎ واﻗﻊ اﻣﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﻖ اول ﻓﺮض ،ﺗﻦ در داده ،ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﻧﻔﺲ را ﺑﭙﺬﯾﺮ ﯾﻢ )ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷـﯿﺮازی ،ص ۴۵۰؛ و

ﻣﻼﺻﺪرا ،۱۴۱۰ ،ص .(۳۷۴ﻣﻼﺻﺪرا در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﮔﺮ

ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﮥ ﯾﮏ ﺷﯽء ،ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺷﯽء ﻧﯿﺰ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤـﯿﻦ

دﻟﯿﻞ ،ﺗﻤﺎم ﻋﻘﻮل ﻣﻔﺎرق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺮد ﺑﻮدن ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﺸﺎن ﻗﺪﯾﻤﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪۀ ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺴﯿﻂ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ« ﺑﻮده ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ

ﺗﻌﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،ﺑ ُﻌﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ؛ و درﺑﺎرۀ
ﺑﻌﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻮد ﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺪرا ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﻔﺲ

در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻮل ،وﺟﻮدی ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ و در ﻋﻠﻢ ذاﺗ ﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر از ازل ﺗﺤﻘﻖ دارد ،و در

ﻧﺘﯿﺠﻪ  ،اﯾﻦ ﻧﺤﻮه از وﺟﻮد ﻧﻔﺲ ،ﻧﻪ در ﺣﺪوث ﺑﺮ ﺑﺪن ﺗﻮﻗﻒ دارد و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺪن،

٩٠

ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ
ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ
ّ

ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در وﺟﻮد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈـﺮی داﺷـﺖ.

ﻣﻼﺻﺪرا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :ﻧﻔﺲ ﺑﻤﺎ ھ ﯽ ﻧﻔﺲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮھﺮ ﻣﺘﺼﺮف در ﺑﺪن ،در
ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺣﺎدث ﺑﻪ ﺣﺪوث ﺑﺪن اﺳﺖ« )ھﻤﺎن ،ص.(۳۷۵

اﺻﻮﻻً وی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺪم ﻧﻔﺲ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿـﺪۀ

ﻋﻘﻼ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ـ اﻧﺘﺴﺎب آن را ﺑﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ زﻋﻢ ﻣﻼﺻﺪرا
وی
ً

ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪ در ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺪم ﻧﻔﺲ از دﯾﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن اﻓﻼﻃـﻮن

دور ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،وی ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی از ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻓﻼﻃﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ

)ھﻤﺎن ،ص .(۳۷۴ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﺻﺪرا در ﭘﺎرهای از آﺛﺎرش رأی ﻣﺨﺘﺎر ارﺳﻄﻮ و ﻣﺸﺎﺋﯿﺎن را

درﺑﺎرۀ ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ وﺟﮫـﮥ ﺟﻤﻌـﯽ ﺑـﻪ آنھـﺎ
)ﻧﻔﺲ و ﺑﺪن( داده اﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن آن دو را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺪم ﻧﻔﺲ

ﻣﻼﺻﺪرا در آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﭽﻮن اﺳﻔﺎر ،ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد و ﺷﻮاھﺪ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﮥ

ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ ،ادﻟﮥ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ھﺮ ﯾﮏ از دو ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﺪوث ﯾﺎ ﻗﺪم ﻧﻔﺲ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﺑﻪ

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،از ﺣﻮﺻﻠﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﺧﺎرج اﺳﺖ و

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭘﺎرهای از ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺪم ﻧﻔﺲ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﻧﻔﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺲ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده و ﮐﻤﺎﻻت ﺧﻮد را ھﻤـﻮاره

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣـﺎن و ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ ،ﻧـﻮاﻗﺺ و

ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎ ی ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮐﻤﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﻻزم
ذاﺗﺎ و از اﺑﺘﺪا ﺟﻮھﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺲ ،آﻻت و اﺑـﺰار و
اﺳﺖ ﻧﻔﺲ ً

ﻗﻮای ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻗﺪﯾﻢ داﻧﺴﺖ )ھﻤﺎن۳۳۰ ،؛ و ھﻤﻮ ، ۱۳۸۰ ،ص.(۴۱۹

ھﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا در ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای ﻗـﺪم ﻧﻔـﺲ ﺑﯿـﺎن

ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻧـﻮع

ﻧﻔﺲ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ .زﯾﺮا ﮐﺜﺮت ﻓﺮدی در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدی ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ؛ و در ﻋـﺎﻟﻢ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١

٩١

ﻣﺠﺮدات ،ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮدی و وﺣﺪت ﻧﻮﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑـﺎ ﭘـﺬﯾﺮش ﻗـﺪم ﻧﻔـﺲ ،ﮔﻮﯾـﺎ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ھﺮ ﯾﮏ از ﻧﻔﻮس ،ﻧﻮع ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ واﻗﻊ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪد اﻓﺮاد ﻧﻮع

واﺣﺪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ )ﻣﻼﺻﺪرا ، ۱۴۱۰ ،ج ، ۸ص ۳۳۱و ج ،۲ص ۱۹۶ـ ۱۹۷؛ و  ،۱۳۸۰ص.( ۴۱۹

ﻣﺤﺬور ﻋﻘﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻔـﺲ ﭘـﯿﺶ از

ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺪن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﻗﻮای آن ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾـﻦ

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻐﺎ ﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ اﻻھﯽ و ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﻟﻐﻮ اﺳﺖ )ﻣﻼﺻﺪرا ،۱۴۱۰ ،ج ،۸ص۳۳۲؛ و ،۱۳۸۰
ص.(۴۲۱

دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻼﺻﺪرا در ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ

از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ﻧﻔﺲ در اﺑﺘﺪای ﺣـﺪوث ﺧـﻮد در ﻋـﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرت

ﺟﻮھﺮی ﻣﺎدی ،ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺟﻮھﺮی و وﺟﻮدی

ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺮدات راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯽء ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ھﻤﺎنﺟﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از

آنﺟﺎ آﻏﺎزﯾﺪه اﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻮس ﺻﻌﻮدی ،او را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در

ﻗﻮس ﻧﺰول از آنﺟﺎ روان ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .از دﯾﺪ ﻣﻼﺻﺪرا ﻧﻔﻮس ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﻧﻔﻮﺳﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽرﺳﻨﺪ( ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ وﺟﻮدی را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻧﺨـﺴﺖ در ﻋـﺎﻟﻢ

ﻣﻔﺎرﻗﺎت ،دارای ﯾﮏ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ،ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ وارد ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺣـﺪوث ﺟـﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ

ﻣﻼﺻﺪرا ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رخ ﻣﯽدھﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻧﻔﺲ در ﻣـﺮز ﻣـﺎده و ﺗﺠـﺮد ﻗـﺮار دارد .در

ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻔﺲ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺠﺮد را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ،ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﮥ ﺗﺠـﺮد
ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد )ﻣﻼﺻﺪرا ،۱۴۱۰ ،ج ،۸ص۳۳۲؛ و  ،۱۳۷۸ص.(۵۸

ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮدی ﻧﻔﻮس ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﭘﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﻣﺒﻨﺎی اﻓﻼﻃﻮن اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن دﺳﺘﻪ از رواﯾﺎﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮًا ﺑﺮ ﻗﺪم ﻧﻔـﺲ دﻻﻟـﺖ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮس ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .از
ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ رواﯾﺎت ،دو ﺣﺪﯾﺚ از ﻧﺒﯽ اﮐﺮم Ｂاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﻨﺖ ﻧﺒﯿًﺎ و آدم ﺑﯿﻦ

٩٢

ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ
ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ
ّ

اﻟﻤﺎء و اﻟﻄﯿﻦ« )ﻃﺒﺮﺳﯽ ،۱۴۰۱ ،ج ،۲ص۴۴۶؛ و ﻣﺠﻠـﺴﯽ ،۱۴۰۴ ،ج ،۱۶ص] ،(۱۵۵در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ

آدم Ａﺑﯿﻦ آب و ﮔﻞ ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدم[ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ» :اﻻرواح ﺟﻨﻮد ﻣﺠﻨﺪة ﻓﻤﺎ

ﺗﻌﺎرف ﻣﻨﮫﺎ أﺋﺘﻠﻒ و ﻣﺎ ﺗﻨﺎﮐﺮ ﻣﻨﮫﺎ اﺧﺘﻠﻒ« )ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،۱۴۱۶ ،ص] ،(۴۲۶ارواح ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن
ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ :ﭘﺲ آﻧﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ دارﻧﺪ؛ و آنھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ[ .در ﭘﺎرهای از آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ »ﻋﺎﻟﻢ

ذر« ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﻼﺻﺪرا ھﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﺑﺮ ﺗﻘـﺪم

ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﺑﺪن دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ،ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ رواﯾﺎت اﯾـﻦ ﻧﯿـﺴﺖ ﮐـﻪ

ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ )ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﺜﺮت ﻓﺮدی و

ﺗﻌﯿﻦ ﺧﺎص و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ( ،ﭘﯿﺶ از ﺣﺪوث ﺑﺪن ،وﺟﻮد داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ؛ ﺑﻠﮑـﻪ اﯾـﻦ

ﻧﻔﻮس ،ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺪن ،دارای وﺟﻮدی ﺟﻤﻌﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺮدات ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﻣﻼﺻﺪرا،
 ، ۱۴۱۰ج ، ۸ص۳۳۱؛ ج ،۲ص۴۳؛ ج ،۳ص۳۸۸؛ و ج ، ۹ص.(۱۹۵

ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺮای ﻧﻔﺲ آدﻣﯽ ،ﮐﯿﻨﻮﻧﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺎدی ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً

ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮده ،اﺷﮑﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮدن ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺪن ،ﺑﻪ آن وارد ﻧﯿﺴﺖ.
أﺧَﺬ َرﺑ ّﮏ ﻣ ِﻦ ﺑَﻨﯽ آَدم ﻣﻦ ُﻇُﮫﻮرھﻢ ُذرﯾ ﱠﺘﮫﻢ
وی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻪ ﴿و إذ َ
اﺷﮫﺪھﻢ َﻋﻠﯽ أﻧﻔُﮫﺴﻢ أﻟَﺴﺖ ﺑ ِﺮﺑ ّﮑﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﺑَﻠﯽ﴾ )اﻋﺮاف ۱۷۲ /ـ  (۱۷۳و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم

ﺑﺎﻗﺮ Ａﮐﻪ »ان ٰ ّاﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق ﺷﯿﻌﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ ﻟﻨﺎ ...و ﺧﻠﻘﮫﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﯿﻨﺔ اﻟﺘﯽ ﺧﻠﻖ
ﻣﻨﮫﺎ آدم و ﺧﻠﻖ ٰ ّاﷲ ارواح ﺷﯿﻌﺘﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﺑـﺪاﻧﮫﻢ) «...ﺻﻔﺎر ،ص ،(۱۰۹ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺗﺄﮐﯿـﺪ

ﻣﯽورزد .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺷﯿﻪ و ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺻـﺪوق

در ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ آورده ،اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺷﺎھﺪ ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را
ﮔﻮﯾﺎی ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻗﺒﻠ ﯽ ارواح ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ﻣﯽداﻧﺪ )ﻣﻼﺻﺪرا ،۱۴۲۰ ،ص ۳۸ـ .(۳۹

ﻣﻼﺻﺪرا ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻟﺤﮑﻤﺔ اﻟﻌﺮﺷﯿﺔ ،ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻔﺲ آدﻣﯽ ﭘﯿﺶ

از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺴﺎم ،ﻧﻔﺲ آدﻣﯽ را ﺑﺮزخ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻠﯽ و اﻧﺴﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ )روح و ﺟﺴﻢ(

اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﺔ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﻼم ارﺳﻄﻮ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ ّ
ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .آنﮔﺎه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١

٩٣

اﻧﺴﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺟـﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑـﻪ آنھـﺎ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺻﻨﻢ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ھﻤﺎن ،ص .(۳۹ﻣﻼﺻﺪرا اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را ھﻤﺎن ﻣﺬھﺐ

ﺳﻘﺮاط و اﻓﻼﻃﻮن ﻣﯽداﻧﺪ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ را ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﺳـﺘﻨﺎد اﯾـﻦ ﻗـﻮل ﺑـﻪ

ﻣﺮدد اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ رأی ﺑﻪ ارﺳﻄﻮ ،از اﺛﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ارﺳﻄﻮّ ،

ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ،از ارﺳﻄﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،از اﻓﻠﻮﻃﯿﻦ اﺳﺖ؛ و
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﺮد ،ﻧﻪ ارﺳﻄﻮ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻼﺻﺪرا در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﺪوث و ﻗﺪم ﻧﻔﺲ ،ﻣﯿﺎن دو ﻧﺸﺌﮥ ﻋﻘﻠﯽ و ﻃﺒﯿﻌـﯽ

ﻧﻔﺲ از ﺣﯿﺚ ﻗﺪم و ﺣﺪوث ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﺑﮫﺎم و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎﺳﺦھﺎ

ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و اھﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ،ﻣﺮﺗﺒـﮥ ﻣﺜـﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟـﻮدات،

ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ و ﺑﺤﺚ ﺣﺪوث ﯾﺎ ﻗﺪم ﻧﻔﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﻣﻼﺻﺪرا در ﻣﺒﺎﺣـﺚ

ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻔﺎر در ﻃﺮح اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎرۀ ﺣﺪوث و ﻗﺪم ،و ﺑﯿـﺎن رأی ﺧـﻮد،

ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آرای ارﺳﻄﻮ و اﻓﻼﻃﻮن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ وی ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺖ ،اﺑﮫﺎﻣﺎت در وﺟﻮد ﻗﺒﻠ ﯽ ﻧﻔﺲ ،ﮐﻤﺘﺮ رخ ﻣﯽﻧﻤﻮد .وی وﺟﻮد ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻔﺲ
در ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﯽ وﺟﻮد را ھﻤﺎن وﺟﮫﮥ ﻗﺪم ﻧﻔﺲ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﺎﮔﮫـﺎن اﯾـﻦ ﺻـﻮرت

ﻋﻘﻠﯽ ،ﺑﺪون ﻃﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ـ ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ھﻤﻮاره از ﻧﺰول ﺗﺪرﯾﺠﯽ آن دم ﻣﯽزﻧﺪ

ـ ﺳﺮ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده در ﻣﯽآورد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ،ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻠﯽ و اﻧﺴﺎن

ﻣﺎدی ﻣﻼﺻﺪرا اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺳﻔﺎر و ﺷﻮاھﺪ و
دﯾﮕﺮ آﺛﺎر وی ﭘﺮ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﮑﺘﮥ ﻣﮫﻢ در ﺑﺤﺚ ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻼﺻﺪرا ،اﺻﺎﻟﺖ ﺻﻮرت ﻧـﺰد

وی اﺳﺖ .وی ھﻤﻮاره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺌﯿﺖ ﺷﯽء ﺑﻪ »ﺻـﻮرت« و »ﻓـﺼﻞ اﺧﯿـﺮ«

اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات ﺷﯽء را در ﺑﺮ دارد .ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺎده و  ...ﺑﻪ

٩٤

ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ
ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ
ّ

ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻟﻮازم ﻓﺼﻞ اﺧﯿﺮﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺎده ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺼﻮر وﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ
از ﺗﻔﺮد ﻓﺼﻞ ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻼﺻﺪرا ،۱۳۸۲ ،ص.(۳۱۲

وی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ ،ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ »ﺻﻮرت« ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ

و ھﻤﯿﻦ »ﺻﻮرت« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻤﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﻣـﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ.
ﺻﻮرت ،ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮھﺮی ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣـﯽرﺳـﺪ؛ در

ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻔﺲ دارای ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺗﺐ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﺗﺒﮥ وﺟﻮدی،

ﻣﺠﺮد اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎزل آن ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﻌﻠﻖ دارد.

ھﻤﮥ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ،ھﻤﺎن ﻧﻔﺲ واﺣﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻃﺒﯿﻌـﺖ

)ﺑﺎ ھﻤﮥ ﺗﻌﻠﻘﺶ ﺑﻪ ﻣﺎده( ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﺘﺴﺐ

ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ ،ﺑﺤﺚ دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻋﺚ

ﺧﺮوج از ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻋﺒﺎراﺗﯽ از

ﺷﻮاھﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﺨﺼﺺ ﺻﻮرت ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻼﺻﺪرا در اﯾﻦ اﺛﺮ ﮔﺮانﺳﻨﮓ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ﺣﺪوث ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ ،وﺟﻪ ﻣﻤﯿﺰ و
ﻣﺨﺼﺺ ﺻﻮرتھﺎ ی اﻓﺎﺿﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ »واھﺐ اﻟﺼﻮر« را اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺎده ﻣﯽداﻧﺪ؛

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ﻧﻔﻮس و ﺻﻮری ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ اﺟـﺴﺎم ھـﺴﺘﻨﺪ،

ھﻤﺎن اﻧﺤﺎی ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﻮادﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﻮاد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻮر و ﻧﻔﻮس،

ﻣﻌﺪاﺗﯽ ﭘﯿﺶ از آنھﺎ در ﻣﺎده وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ ھﻤﺎن ﻣﻌﺪات،
ﺳﺒ ﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾـﻦ ﺗﺨـﺼﺺ ،ﺧـﻮد ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺑـﺮ

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﺒﻠ ﯽ اﺳﺖ و اﻟﯽ آﺧﺮ )ھﻤﺎن(.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟّﮫﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ وﺟﮫﮥ ﻗﺪم ﻧﻔﺲ ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻘﻠﯽ ﺻـﻮرت در
ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻠﯽ وﺟﻮد و ﺳﭙﺲ اﻓﺎﺿﮥ آن از ﺟﺎﻧﺐ واھﺐ اﻟﺼﻮر ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺻﻮر ،ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﯽدھﺪ ،ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻧﻔﺲ را از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ از ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻻت و ﭘﺎﺳﺦھﺎی

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١

٩٥

ﻓﺮاوان ،ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﮑﺎﺗﯽ ھﻤﭽﻮن »ﺳﮫﻢ ﻣﺎده در ﻣﺮﮐﺐ«» ،اﯾﻦﮐﻪ ﺷﯿﺌﯿﺖ ﻣﺎده،
ﺑﻪ ﺻﻮرت اوﺳﺖ« و »ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺎﻗﺒﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﺴﻠﺴﻞ ذھﻦ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ
آدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮدد« و در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻦﮐﻪ »ﺻﻮرت را در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎز ھﻢ از زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮد«.

١

ﻣﺨﺼﺺ ﺻﻮری ﮐﻪ واھﺐاﻟﺼﻮر
اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻤﯿﺰ و
ّ

اﻓﺎﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ او ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻌﺪاد آنھﺎ
ـ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻗﺪم ﻧﻔﻮس را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ ﺑﻪ ﻗﺪم ھﺮ ﺻﻮرت
ﻋﻘﻠﯽ اﻓﺎﺿﻪﺷﺪه در ھﺮ ﻓﯿﻀﺎن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ زد و ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮد؟! ﻇﺎھﺮاً اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﺎده ﺟﻠﻮه دادن ﺑﺤﺚ ﻧﻔﺲ او ﻧﯿـﺴﺖ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺎده ﺑﻪ ﻗﻮۀ ﻣﺤﺾ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻮۀ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺑـﺎ اﺗﮑـﺎ ﺑـﻪ

ﯾﮏ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣـﺎدهای اﺑـﺪاﻋﯽ ،ﻣﻨﺘﮫـﯽ ﺷـﻮد )ھﻤـﺎن،

ص .(۱۱۷اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﻗﻮۀ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﻠﯿﺖھﺎ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺗﻨﮫـﺎ
ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻧﻔﺲ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد اﺳﺖ؛ آنھﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣـﺎدی ﮐـﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎدۀ ﻧﻔﺲ از ﻃﺮﯾﻖ آنھﺎ ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧـﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺗـﺐ وﺟـﻮدی را
ﻃﯽ ﮐﻨﺪ؟! ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﻮۀ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺪوم ﮐﻪ ﻓﻌﻠﯿﺘﺶ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺳـﮫﻤﯽ
در ﻣﺮﮐﺐ دارد ﺗﺎ ﺳﻮاﺑﻘﺶ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد ،ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ؟ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﮐـﻪ ﻧﮫﺎﯾـﺖ
ﺑﺮد آن ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده اﺳﺖ و اﺑﺪاﻋﯽ ﺑﻮدن آن ،راه را ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣﺜـﺎﻟﯽاش ــ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ارﺟـﺎع
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ـ ﻣﯽﺑﻨﺪد .ھﻤﮥ اﯾﻦ اﺑﮫﺎمھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ آﺛـﺎر
ﻣﻼﺻﺪرا ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﻤﺎ ھﻮ ﻧﻔﺲ و اﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ھـﻮ اﻧـﺴﺎن اﺳـﺖ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١اﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ،ھﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده و ﻋﻮاﻟﻢ ﭘﯿﺶ از آن در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻨﺰﻻت اﺳﺖ.

٩٦

ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ
ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ
ّ

و ﻧﻪ ﻣﺎدۀ او؛ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪۀ اﻣﮑﺎن اﺷﺮف و ﯾﺎ وﺟﻮد ﻋﻘﻠﯽ رب اﻟﻨﻮع اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻣﺜـﻞ اﻓﻼﻃـﻮﻧﯽ و
ﺗﻨﺰﻻت ﺑﻌﺪی او در ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ و اﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺎندھﻨﺪۀ ﺑﺮﺧـﯽ از
آنھﺎ اﺳﺖ )ھﻤﺎن ،ص.(۲۰۲

ﭘﺎرادوﮐﺲ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻧﻔﺲ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎل

از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ،ﯾﮑ ﯽ از اﺟﺰای ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺮﺗﺒﮥ

ﻣﺜﺎﻟﯽ و ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﻘﺮر در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ )ھﻤﺎن ،ص .(۱۸۳ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ

ﺗﺼﻮر ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ و ﻟﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯽھﺎ ی آن )داﺷﺘﻦ اﻧﺪازه و رﻧﮓ و (...ﭘﺎﯾﮥ ﺣـﺪوث،

ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﻖ ﻧﯿﺰ ـ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ آن را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﺒﻠ ﯽ ﻣﻄﺮح در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدی ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد ـ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﯾﮏﺑﺎره ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد.

ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﺻﺮﻓﺎ
در ﻧﮕﺎه اول ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻔﺲ و ﺑﺪن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺻﺪراﯾﯽ
ً

ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ در اﺑﺘﺪا در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﯽ از ﺟﺎﻧﺐ واھﺐاﻟﺼﻮر

ﻣﺨﺼﺺ ﺻﻮرت ،اﻓﺎﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻣﺎدۀ
ّ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ دوش ﮐﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ھﻢ
ﯾﮏ وﺟﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ در ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ.

اﻣﺎ اﺗﻘﺎن اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ ﺻﺪراﯾﯽ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ

ﺣﺪوث و ﻗﺪم ﻧﻔﺲ در ﮐﻼم ﺣﮑﻤﺎ ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﻪ وﯾـﮋه آنﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺎدۀ

ﻣﺨﺼﺺ ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدۀ اﺑﺪاﻋﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﺻﻮرت ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﺎدهای

ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺎده ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد؟ ﻋﺒﺎرات ﻣﻼﺻـﺪرا

ﭼﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ ﭼﻨـﯿﻦ ﻓﺮﺿـﯽ دﻻﻟـﺖ دارد .ھﻤـﮥ اﯾـﻦ

ﻓﺮضھﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤـﺪ ﺻـﻮرت در اﯾـﻦ

ﻣﺨﺼﺺ واﻗﻌﯽ و ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﮫﻢ ﻣﺎده در
ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ
ّ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١

٩٧

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻔﻮس روﺷﻦ ﻧﺸﻮد ـ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ

اﺻﯿﻞ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ رﻧﮓ ﺑﺒﺎزد ،ﻣﺎدهای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺑﺪاﻋﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ـ اﺳﺎﺳﺎً ﻃﺮح اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﮥ راه ﺣﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎری ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻋـﺎﻟﻢ

ﻣﺜﺎل ،ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﯿﺰ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺮدود اﺳﺖ
و ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗ ﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﭘﺎرادوﮐﺲ »ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث«!!

ﻣﻼﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻻھﯿﺠﯽ و ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ

اﺣﺘﻤﺎﻻً ھﻤﯿﻦ اﺑﮫﺎم ھﺎ ی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧ ﯽ در ﻗﻮس ﻧﺰول و ﻟـﻮازم

ﻓﻠﺴﻔ ﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟ ﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﻋﺒـﺪاﻟﺮزاق ﻻھﯿﺠـﯽ را ﺑـﻪ ﻃـﺮح

اﺷﮑﺎﻻﺗ ﯽ در اﯾ ﻦ ﺑﺎره واداﺷﺖ  .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ وی ،در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾ ﺮش ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟ ﯽ )و

اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل( ،ﺑﺪن ﻣﺜﺎﻟ ﯽ ﯾﺎ ﻗﺪ ﯾﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺎدث؛ اﮔﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻧﻔﺲ دارد
ﯾﺎ ﻧﺪارد؛ و ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪن ﺑﻪ ھﺮ دو ﺷﻖ  ،ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤـﺎل اﺳـﺖ .اﮔـﺮ

ﺣﺎدث ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﯿ ﻀﺎن ﻧﻔﺲ ھﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻮرت اول ،ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻔﺲ

ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺑﻪ آن ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﭘ ﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ .در ﺻـﻮرت دوم ﻧﯿـﺰ

ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪون اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ  .ﯾﺎ ﺑـﺪن

ﻣﺜﺎﻟ ﯽ ،ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺑﻪ او ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺗﺼﺮف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﺎل ﺑﺎﺷﺪ .اﯾ ﻦ ﺷﻖ ﻧ ﯿﺰ ﻣﺤﺎل اﺳـﺖ

)ﻓﯿـﺎض ﻻھ ﯿﺠـ ﯽ ،

 ، ۱۳۸۳ص .( ۶۰۱

اﻟﺒﺘﻪ ﻻھﯿﺠﯽ در اﯾﻦﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﻮازم ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﺎ ﻟﻮازم

ﺣﺪوث و ﻗﺪم ﻧﻔﺲ ﻣﺘﻌﺎرض ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻧﮑﺘﻪای ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺖ ﮔﺬارده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در

ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﺪﻋﺎ را در ﻗﻮس ﻧﺰول ﻃﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺷﮑﺎل را در ﻗـﻮس ﺻـﻌﻮد

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ )آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،۱۳۷۸ ،ص(۳۱۰؛ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﻗﻮس ﺻﻌﻮد و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ ،ﺗﺨﺼﺼﺎً
از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ و ﻣﺪﻋﺎی ﺷﺨﺺ ﻻھﯿﺠﯽ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺜﺎﻟﯽ

٩٨

ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ
ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ
ّ

و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﯾﺎ ﻋﺪم آن ،از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ در ﻗـﻮس ﺻـﻌﻮد و ﺑـﺪن
ﺑﺮزﺧﯽ اﻧﺴﺎن ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺸﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در رد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ادﻟﮥ ﺣﮑﻤﺎی ّ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺜﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ داﺷﺘﻦ اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ و ﻣﻘﺪار ،ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺤﺘـﺎج اﺳـﺖ؛ ﭘـﺲ وﺟـﻮد ﺻـﻮرت

ﻣﻘﺪاری ،ﺑﺪون ﻣﺎده ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻗﺼﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ وﺟﻮد

اﻧﺴﺎﻧﯽ را دارﯾﻢ؛ اﻣﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻻھﯿﺠﯽ ـ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺧﺪﺷﻪ در اﺳﺎس

ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل دارد ـ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮدی ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ از ﺟﮫـﺖ

ﻗﺎﺑﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ )در ﻣﺎدﯾﺎت و اﻓﺮاد ﻣﺎدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎده( ،از ﺟﮫﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ )ﻣﻼﺻﺪرا ،۱۳۸۲ ،ص .(۳۱۳ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ھﺴﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد واﺣﺪ ﺑﺪون

ﺗﮑﺜﺮ ،ﭘﺲ از ﺗﻨﺰﻻت ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﯿﺜﯿﺎت ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺎت ﮐﺜﯿﺮ ،ﻣﻨﺸﺄ ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮدی ﺷـﻮد .از اﯾـﻦرو ﻣﻼﺻـﺪرا ﺗـﺼﺮﯾﺢ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻠﯽ ،واﺣﺪ و ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ و در وﺟﻮد ﮐﻤﺎل ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺴﻂ و

ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ از ﻣﻘﺎم ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻨﺰل ﮐﻨﺪ و
در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺜﺮت ﻗﺪم ﮔﺬارد ،ﻗﻮای ﻧﮫﻔﺘﮥ ذات او در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ...

)ھﻤﺎن ،ص .(۲۹۵وﺟﻮدات ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﺠﺮد ﺧﻮد از
وﺣﺪت ﺟﻤﻌﯽ ،ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ وﯾﮋﮔﯽھﺎ ی ﻣﺎدیﺷﺎن ،از ﮐﺜﺮت ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ .ﻗﻮۀ

ﺧﯿﺎل اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺟﻌﻞ و اﯾﺠﺎد اﺟﺴﺎم ﻣﺜﺎﻟﯽ در ﺻﻘﻊ

داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻮر ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺎت ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻧﻔـﺲ ﻧﺎﻃﻘـﻪ ﻗﺎﺋﻤﻨـﺪ ﻧـﻪ

ﺟﮫﺎت ﻗﺎﺑﻠﯽ.

وﺟﻮد ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻔﻘﻮد ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻨﺰﻻت

ھﻤﮥ اﺑﮫﺎمھﺎی ﻃﺮحﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦھﺎ ی ﻣﺘﺼﻮر آن ،در ﺑﺤﺚ ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ در

ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺪراﯾﯽ و ﻣﯿﺰان وﻓﺎق آن ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١

٩٩

ﻣﺴﺄﻟﮥ وﺟﻮد ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻔﻘﻮد ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻨـﺰﻻت اﺳـﺖ و ﮐﻤﺎﮐـﺎن در ﻣﺒﺎﺣـﺚ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﯿﻨﻮﻧﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻔﺲ و ﺳﭙﺲ ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آن ،وﺟـﻮد دارد.
ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﮥ ﮔﻤﺸﺪه در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ ﺑﺮ ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ

اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﺑﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻘﺎﻣـﺎت او ﮔـﺸﻮده ،ﭼﻨـﯿﻦ

اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،درﺟﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ در اﺑﺘﺪای ﻣﺮاﺗﺐ وﺟـﻮدیاش

ھﺴﺖ؛ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ درﺟﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ و ﻣﻘﺎﻣﺎﺗ ﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻣﻮر وی وﺟـﻮد دارد«.

ﻣﻼﺻﺪرا ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣـﺎت و اﺣـﻮال ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ،اﯾـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ را ﯾـﮏ ﯾـﮏ
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد .وی درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎم اول اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺑﺎدی اﻣﺮ و اﺑﺘﺪای ﮐـﻮن

وﺟﻮدی ،در ﻋﻠﻢ اﻻھﯽ و ﻓﯿﺾ اﻗﺪس ،ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻠﯿﻔـﮥ ﺣـﻖ ﺗﻌـﺎﻟﯽ در

زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﻘﺎم ﻋﯿﻦ ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮدّ» :أﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﻌﻮل«؛ و آن

ﻣﻘﺎم أﺧﺬ ﻣﯿﺜﺎق اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ،در ﺑﮫﺸﺖ ارواح و ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪس ﮐﻪ ﺻﻮر

ھﻤﮥ اﺳﻤﺎی اﻻھﯽ در آن ﻗﺮار دارد ،ﻣﺴﺠﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻘـﺎم ﺳـﻮم،

روح او در ﻋﺎﻟﻢ آﺳﻤﺎن )ﭘﺲ از ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻤﺎ( ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻣﺮ

ﻟﻄﯿﻒ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ روح ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺑﺪن ﮐﺜﯿﻒ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ( .اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻟﻄﯿﻒ

ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرت او در ﻋﺎﻟﻢ اﺷﺒﺎح اﺳﺖ ،در دار ﺣﯿﻮان و ﻓﺮدوس اﺑﺪان

داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .«...ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﮫﺎرم را ﻣﺮﺗﺒﮥ ھﺒﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ زﻣﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﺜﯿﻒ ﻇﻠﻤﺎﻧ ﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺪن ،ﻣﺮﮐﺐ از
اﺿﺪاد و ﻣﻨﺸﺄ دﺷﻤﻨﯽھﺎ ،ﻓﺴﺎد ،ﺣﺴﺪ و ﻋﻨﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ دور از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺎد .اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﺰول و دوری از ﻓﻄﺮت اﺻﻠﯽ اوﺳﺖ .اﻣـﺎ ﭘـﺲ از اﯾـﻦ ،ﺑـﻪ ﻓﻄـﺮت
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و آھﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﺧﻮﯾﺶ را دارد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ و

ﻋﻮد ،در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﮑﺲ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ وی اﺳﺖ و ﺑﺎ رھﺎﯾﯽ از ﻗﯿﻮد و دوری ﺟﺴﺘﻦ از اﯾﻦ

ﻣﺮﺣﻠﮥ وﺟﻮدی ،رد اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻪ اھﻞ آن و ﺧﺮوج و ھﺪاﯾﺖ ھﻤﮥ ﻗﻮهھﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺠﺪدا ﻣﻘﺎﻣـﺎت و درﺟـﺎﺗﯽ
و ﺳﻮی اﻻھﯽ ﻣﯿﺴﻮر ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﯿﺰ
ً

١٠٠

ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ
ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ
ّ

ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺶﺗﺮ در اﯾﻦﺑﺎره را ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ آﺧـﺮت ،ﻣﻮﮐـﻮل

ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﻼﺻﺪرا ،۱۳۶۶ ،ج ،۳ص.(۸۰

ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن در ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺪراﯾﯽ؛ ﺣﺎدث ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻢ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ در ﻋﺒﺎرات ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ و ﺷﻔﺎﻓﯽ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﻀﺎوت دﻗﯿﻖﺗﺮ در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ آﺛﺎر ﻣﮑﺘـﻮب
وی ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرات ﻧﯿﺰ ﺟﺪی ﺑﻮدن اﺑﮫﺎﻣﺎت وارد ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ

ﻧﻔﺲ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ در اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرات ،ھﻤـﺎن وﺟﮫـﮥ
ﺻﻮری ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺰوﻟﯽ آن از ﻋﻘﻞ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜـﺎل و

ﺳﭙﺲ ﻣﺎده ،ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺮحﺷﺪه در ﻋﻮاﻟﻢ ﻗﺒﻠـ ﯽ،

ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺤﺚ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ ،وﺟﮫﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻔﻮس را ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻋﻘﻞ در ﺟﻤﻊ ﮐﺜﺮات ،ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﺗﮏ

ﺗﮏ ﻧﻔﻮس ﻧﺪاﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ـ ﮐﻪ ھﻤﺎن دارا ﺑﻮدن اﻧﺪازه و
ﺷﮑﻞ و ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ـ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺜﺮات ﻧﻔﻮس را در ﺧﻮد ﺟﺎی دھـﺪ و ﻧﺎﭼـﺎر

ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻔﺴﯽ ،وﺟﻮد ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ؛ و اﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ

ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ .اﻟﺒﺘﻪ رﮔﻪھﺎﯾﯽ از ھﻤﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﺎرهای
از ﻋﺒﺎرات ﮐﺘﺎب ﺷﻮاھﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ .آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺜﻞ اﻓﻼﻃﻮﻧ ﯽ ،ذﯾﻞ رواﯾﺖ »ان

ﻣﺎدﺗﺎ ﺛﻢ اﻧﺰﻟﺖ« )ﻣﻼﺻﺪرا ،۱۳۸۲ ،ص .(۲۰۱آﺗﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده را از ﻣﺮاﺗﺐ
ھﺬا اﻟﻨﺎر ﻏﺴﻠﺖ
ً

ﻧﺎزﻟﮥ آﺗﺶ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻓﮑﻤﺎ أن اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﻘﻠﯽ ﯾﻔﯿﺾ ﺑﻨﻮره

ﮐﻠﮫﺎ اﻧﺎس ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﻋﻠﯽ ھﺬا اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺴﻔﻠﯽ ﺑﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻓﯽ اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ و اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ ّ
اﻟﻤﺮاﺗﺐ و اﻟﻨﺸﺄت ،ﮐﺬﻟﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎر اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ و اﻟﻨﺎر اﻟﺴﻔﻠﯿﺔ ﻧﯿﺮاﻧﺎت ﻣﺘﺮﺗﺒـﺔ) «...ھﻤـﺎن،

ص(۲۰۲؛ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻠﻮی ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮر و ﻓﺮوغ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻓﯿﻮض و ﻋﻨﺎﯾﺎت
ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺳﻔﻠﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و اﯾﺼﺎل ﻓﯿﻮض و ﻋﻨﺎﯾـﺎت او ﺑـﺪﯾﻦ

اﻧﺴﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻃﻮﻟﯽ ﻋـﺎﻟﻢ

ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت درﺟﺎت و ﻧﺸﺂت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )و ھﺮ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋـﺎﻟﯽﺗـﺮی ﻋﻠـﺖ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١

١٠١

وﺟﻮد ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﺎزﻟﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻧـﺰول ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ(.

ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿ ﺶ ﺗﺮ در اﯾ ﻦ ﻋﺒﺎرات و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺒﺎرت » ﮐﻠﮫﺎ اﻧﺎس ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻟﻤﺮاﺗﺐ

ﻗﺒﻼ و ی درﺑﺎرۀ ﻗﺪم ﻧﻔﺲ ﻣﺒﻨ ﯽ
و اﻟﻨﺸﺂت« ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ً
ﺑﺮ ارﺟﺎع اﯾ ﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ ﮐﯿ ﻨﻮﻧﺖ ﻋﻘﻠ ﯽ و وﺟﻮد ﺟﻤﻌ ﯽ ﻧﻔﻮس در ﻣﺮﺗﺒـﮥ ﻋﻘـﻞ ﺑﯿـﺎن

ﮐﺮد ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜـﺎﻟﯽ اﻧـﺴﺎن در ﺳﻠـﺴﻠ ﮥ ﺗﻨـﺰﻻت،

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻘﻠ ﯽ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺻـﻘﻊ رﺑـﻮﺑ ﯽ ﯾـﺎ در ﺳﻠـﺴﻠﮥ
ﻣﻄﻠﺒ ﯽ
ً

ﻋﺎﻟ ﯽ ﻋﻘﻮل ـ آن ھﻢ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺟﻤﻌ ﯽ ـ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻼﺻﺪرا

ھﻤﮕ ﯽ آنھﺎ در ﻧﺸﺂت ﻃﻮﻟﯽ  ،اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤ ﯽ ﺗﻮان در آن ﻣﺮاﺗـﺐ ،وﺣـﺪت

ﺟﻤﻌ ﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﮐﺜﺮات در آن ﻣﺮاﺗﺐ  ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓـﺮاد
ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﯽ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻓﺮدی ھﺮ ﻧﻔﺲ ﭘـ ﯿﺶ از ﻋـﺎﻟﻢ ﻣـﺎده ،ﯾﻌﻨـ ﯽ »ﻗـﺪم

ﻧﻔﻮس« !
ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻣﺮوری ﺑﺮ اھﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻼﺻﺪرا و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در دﻓﺎع و اﺛﺒﺎت

ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ وی را ﺑﺮ ﺣﺪوث ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮدن

رای ﻣﺨﺘﺎر وی در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳـﯽ او ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدھـﺪ .از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ وﯾﮋﮔـﯽھـﺎی

ﻣﻮ ﺟﻮدات در ﻗﻮس ﻧﺰول و ﺻﻌﻮد و وﺟﻮد ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺜﺎﻟﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺑـﺮای ﻣﻮﺟـﻮدات

ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺻﺪراﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﻋﺘﻘﺎد وی ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺜﺎل ،اﻣﺮی ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻟـﻮازم ﻓﻠـﺴﻔﯽ ھـﺮ

ﻇﺎھﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮان آنھﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ از اﯾﻦ دو رای ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ،
ً

اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺎدی و ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻔﺲ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺎﭼـﺎر ﯾﻢ ﺗﻠﻮﯾﺤـًﺎ ﺣﻠﻘـﮥ

ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺜﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ ﻋﺒـﺎرات
ﺻﺪرا ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻗ ﯽﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری ﻟـﻮازم ﻧﻈـﺮی ﺣـﺪوث

١٠٢

ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ
ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ
ّ

ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﻏﯿﺮﻋﻘﻠﯽ اوﺳﺖ .در ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗـﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ،
دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﺪوث ﺟـﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔـﺲ در ﻓﻠـﺴﻔﮥ ﺻـﺪرا ،ﺑـﺎ
اﺑﮫﺎمھﺎ ی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻨﺰﻻت و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ،روﺑﻪرو اﺳﺖ.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ إﺳﺮاء ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﻲ ﭼﮫﺎردھﻢ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩١
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ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .۱اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺷﯿﺦ اﻟﺮﺋﯿﺲ )ﺑﯽﺗﺎ( ،اﻻھﯿﺎت ﺷﻔﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ دﮐﺘﺮ ﯾﺜﺮﺑﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﭼﺎپ اول.

 .۲اﻓﻼﻃﻮن ) ،(۱۳۸۰دورۀ ﮐﺎﻣﻞ آﺛﺎر اﻓﻼﻃﻮن ،ج ،۳ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﺣـﺴﻦ ﻟﻄﻔـﯽ،

ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.

 .۳آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ) ،(۱۳۷۸ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻧﯽ از آﺛﺎر ﺣﮑﻤﺎی اﻟﮫﯽ اﯾﺮان ،ج ،۱ﻗﻢ،

ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﭼﺎپ دوم.

 .۴ﺳﮫﺮودی ،ﺷﮫﺎباﻟﺪﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ ) ،(۱۳۸۰ﺣﮑﻤﺔ اﻻﺷﺮاق )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺷﯿﺦ

اﺷﺮاق ﺟﻠﺪ دوم( ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺪﻣﮥ ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ،ﺗﮫﺮان ،ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧـﺴﺎﻧﯽ و

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ.

 .۵ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﻋﻠﯽ ﺑﻦﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ ) ،(۱۴۱۶ﻋﻠـﻞ

اﻟﺸﺮاﯾﻊ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ داراﻟﺤﺠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ.

 .۶اﻟﺸﯿﺮازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ) ،(۱۳۸۲اﻟﺸﻮاھﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿـﺔ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗـﺼﺤﯿﺢ

ﺳﯿ ﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ،ﺗﮫﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪرا.

 .۷ــــــــ  ،(۱۳۶۶) ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ج ،۳ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﺪار ،ﭼﺎپ اول.

 .۸ــــــــ  ،(۱۳۷۸) ،رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﺤﺪوث )ﺣﺪوث اﻟﻌﺎﻟﻢ( ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﺮ

ﺳﯿ ﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺗﮫﺮان  ،ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪرا.

 .۹ــــــــ  ،(۱۳۸۰) ،اﻟﻤﺒﺪأ و اﻟﻤﻌﺎد ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺳﯿ ﺪﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ،

ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﭼﺎپ اول.

 .۱٠ـــــــ  ،(۱۳۸۳) ،اﻟﺸﻮاھﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟـﻮاد ﻣـﺼﻠﺢ ،ﺗﮫـﺮان،

اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.

 .۱۱ــــــــ  ،(۱۴۱۰) ،اﻟﺤﮑﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﯽ اﻻﺳﻔﺎر اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻻرﺑﻌﺔ ،ج ،۸ﺑﯿﺮوت،

اﻧﺘﺸﺎرات داراﻻﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم.

١٠٤

ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮫﯿﻦ
ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﺎدث در ﻧﻔﺲﺷﻨﺎﺳﯽ
ّ

 .۱۲ــــــــ  ،(۱۴۲۰) ،ﮐﺘﺎب اﻟﻌﺮﺷﯿﺔ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﺎﺗﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠﺒﻮن،

ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﭼﺎپ اول.

 .۱۳ﺻﻔﺎر ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺮوخ )ﺑﯽﺗﺎ( ،ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﮑﺒﺮی ،ﺗﻘـﺪﯾﻢ و

ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﺎج ﻣﯿﺰاﻣﺤﺴﻦ ﮐﻮﭼﻪﺑﺎﻏﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻋﻠﻤﯽ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.

 .۱۴ﻃﺒﺮﺳ ﯽ ،اﺑﻮﻣﻨـﺼﻮر اﺣﻤـﺪﺑﻦﻋﻠـﯽ ) ،(۱۴۰۱اﻻﺣﺘﺠـﺎج ،ﺗﻌﻠﯿـﻖ ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ

اﻟﻤﻮﺳﻮی اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.

 .۱۵ﻓﯿﺎض ﻻھﯿﺠﯽ ،ﻣﻼﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ) ،(۱۳۸۳ﮔﻮھﺮ ﻣﺮاد ،ﻣﻘﺪﻣﮥ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ،

ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺳﺎﯾﻪ ،ﭼﺎپ اول.

 .۱۶ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﯿﺮازی )ﺑﯽﺗﺎ( ،ﺷﺮح ﺣﮑﻤﺔ اﻻﺷﺮاق ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﺪار ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ.

 .۱۷ﻗﯿﺼﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ داود )ﺑﯽﺗﺎ( ،ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﺷـﺮح ﻓـﺼﻮص اﻟﺤﮑـﻢ ،ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ

ﺳﯿ ﺪﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﭼﺎپ اول.

 .۱۸ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ) ،(۱۴۰۴ﺑﺤﺎرﻻﻧﻮار ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆ ﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء.

