
 

  نیّھلأصدرالمت یشناس نفس در حادث نفس یمثال همرتب پارادوکس
  کسال سادات معصومه

  دهیچک
 در ؛ستندیـن یخال )شکل و اندازه ،مقدار( ماده عوارض از تجرد، رغم به یمثال موجودات

 و ارندد نقش ،موجودات تفرد جهینت در و یشخص نیتع در یا گونه به ،عوارض نیا که یحال

 تـوان یمـ ،یانسان نفس یبرا »یمثال ۀمرتب« فرض با .شوند یم صور نیا شدن یجزئ باعث

 یعدد کثرت یماد افراد تعداد به تصور نیا در .کرد تصور انسان یبرا عالم نیا در یا سابقه

 نیچنـ ۀسابق و است الحدوث ةیجسمان ،یانسان نفس مالصدرا نظر بر بنا .داشت میخواھ

 داده ارجـاع ،یعقلـ مفارقـات عـالم ایـ و یربوب صقع در یعقالن یجمع دوجو به ،ینفس

 و محال یعقل یامدھایپ ھم و ماند یم محفوظ انسان نفس حدوث ھم ر،یتفس نیا با .شود یم

 یقبلـ مراتب ژهیو به تنزالت ۀسلسل نیبنابرا .ابندی ینم بروز مجال نفس، قدم فاسد یتوال

 نظر به جمع قابل چندان ،نفس یجسمان حدوث یمبنا اب ،نزول قوس در افتهی تنزل وجودات

 یمثال وجود بر نیصدرالمتألھ فراوان دیتأک وجود با ـ نفس یعقل وجود ۀنیشیپ و رسد ینم

 دیشا .سازد یم دشوار ،ماده عالم به یعقل ۀمرتب از را آن حدوث یچگونگ نییتب ـ موجودات

 کرد؛ حل ،یانسان صورت متحد عنوان به ،بدن ۀماد ۀسابق فرض با را یناسازگار نیا بتوان

 در تواند ینم و است یابداع آن بر عالوه و ،دارد یتیاھم کم نقش ییصدرا ۀفلسف در ماده اما

 با متحد ۀماد انیم میمستق وندیپ فرض ،ییصدرا یمبان اساس بر .باشد داشته ینقش مرتبه نیا

 یعبـارات آثـار از یا پـاره در .اسـت نادرست یفرض ،یمثال ۀماد با )ماده عالم در( صورت

 وجه و دھد یم نشان ینزول ۀسلسل در را یانسان نفس یمثال ۀمرتب به اعتقاد که افتی توان یم

    .دیافزا یم »الحدوث ةیجسمان« ۀینظر ابھامات بر و کند یم تیتقو را نفس قدم
  .مالصدرا نفس، قدم نزول، قوس مثال، عالم نفس، حدوث :ھا دواژهیکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قرالعلومدانشجوی دکتری دانشگاه باＡ. 
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  مقدمه
 موضوعات جمله از ،خود خاص ییھا یژگیو با یمثال موجودات و »مثال معال«
 مـسائل از یا پـاره حـل در و اسـت شده طرح ییصدرا ۀفلسف در که است یفلسف
 یمثال ۀمرتب در موجودات .کند یم فایا یدیکل ینقش )یجسمان معاد جمله از( یفلسف

 ای نزول قوس در داشتن قرار حسب مثال، عالم به مربوط یکل یھا یژگیو از جدا و
 معـاد بحـث در مثـال عـالم یصـعود ۀمرتبـ اگر .دارند یمتفاوت یھا یژگیو ،صعود
 و انـدینما یمـ رخ نفس مباحث در ،عالم نیا ینزول ۀمرتب ؛شود یم مطرح یجسمان
 دچار ،ماده عالم به ینزول ریس تا آن یعقل نونتیک با را نفس بودن الحدوث ةیجسمان

 بـر ،ضانیـف و صدور ۀکپارچی و ھماھنگ نظام در موجودات ۀھم .کند یم تعارض
 ،اول نگـاه در .رسند یم ظھور به یمختلف مراتب در ،شیخو یوجود تیظرف اساس

 یمسائل آن، یعقل نونتیک ۀسابق وجود با نزول قوس در نفس یمثال ۀمرتب یخال یجا
  :از عبارتند ھا آن از یا پاره که کشد یم شیپ ییصدرا حرکت در سراسر نظام در را

 چگونه ،...و یعقل تبامر در آن یقبل وجود است، الحدوث یجسمان نفس اگر .۱
 از چگونه ناگھان ،است متصور یعقل یوجود ،نفس ۀنیشیپ در اگر .۲ شود؟ یم هیتوج
 ۀھم یبرا یا گونه به که نفس یمثال ریس .۳ شود؟ یم حادث ،ماده عالم در یعقل ۀمرتب

 عالم ایآ ًاساسا .۴ و شود؟ یم میترس چگونه یانسان سنف در ،است مطرح موجودات
  دارد؟ یسازگار سر ،یانسان نفس یجسمان حدوث با مثال

 نیـیتب از پس و میباش داشته مثال عالم از یروشن ریتصو دیبا ،پاسخ افتنی یبرا
 یبررسـ بـه نفـس، قـدم و حـدوث بحـث زیـن و ６مالصدرا نظر از نفس یستیچ

  .میبپرداز یاحتمال یھا پاسخ

  الیخ انفصال در مثال اتصال
 نیـا .دارد ینقـائال عرفـا و فالسفه انیم در که یروحان است یعالم »مثال عالم«

 یا واسطه و دارد قرار »ماده عالم« و »عقل عالم« نیماب و عوالم یطول ۀسلسل در عالم،
 مثال عالم موجودات .شود یم شمرده »شھادت و ملک عالم« و »جبروت عالم« انیم
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 از یا پـاره نیبنـابرا .انـد مـاده زا مجـرد ،رنگ و شکل ،اندازه ،مقدار داشتن رغم به
 از تجرد لیدل به اما اند؛ یجسمان جواھر هیشب و دارند را یماد موجودات یھا یژگیو

  ).۱۳۸ص ،یصریق( ھستند یعقل مجرد جوھر هیشب ،فساد و کون نداشتن و ماده
ـالم« مـشترک نـام با عالم سه عرفا، و فهفالس اصطالح در که است الزم یادآوری نیا ـال ع  »مث

 الیـخ« و ؛»یافالطـون مثـل« ایـ »مطلقه مثال عالم« ؛»منفصل الیخ« ای »معلقه مثال عالم« :دارد وجود
   .دارد ھا آن قائالن نزد یخاص نقش و گاهیجا ،عوالم نیا از کی ھر .»متصل
 قوس ۀمرحل دو در ،یتخشنا یھست لحاظ از ،»منفصل الیخ« ای »معلقه مثال عالم«
 مجردات انیم یعالم نزول، قوس در »مثال« که یمعن نیبد .است مطرح صعود و نزول

 ھمان ،صعود قوس در »مثال« اما .دیآ یم شمار به وجود تنزالت از و است ماده عالم و
 .بود خواھند نآ در ،یویدن یزندگ ترک و مرگ از پس یبشر نفوس که است یبرزخ

 مرحلـه و مرتبـه کیـ و اسـت وجـود اتیـترق از گاھشیجا حاظل به یمثال وجود
 بـه عقول مراتب مودنیپ از پس شده، شروع عقل از که یوجود .شود یم محسوب

 آھنـگ ،ینزولـ ریس نیا از پس .رسد یم ماده و عتیطب عالم به سپس و یمثال ۀمرتب
 به عود،ص قوس در برزخ که جا آن از البته .ردیگ یم شیپ را صعود سقو در بازگشت
ـه ــ نزول ۀسلس در مثال عالم با ثیح نیا از ،است وابسته یویدن کردار و اعمال یھا صورت  ک

   .دارد تفاوت ـ ستین مرتبط انسان افعال جینتا و اعمال به
 یھـا یژگیو و تفکر نیا اصل که گفت توان یم مثال عالم به اعتقاد ۀنیشیپ ۀباردر

 نیچن وجود برً اساسا زین صدور ۀینظر .است دهبو مطرح فالسفه انیم در ربازید از آن،
 یچگونگ و یھست ۀباردر خود خاص یآرا به توجه با زین عرفا .است یمبتن ،یعوالم

 از یوقتـ یمعـان آنـان ۀدیعق به .قائلند عالم نیا به ،یھاال مبدأ با موجودات ارتباط
 کیـ ال،مثـ عالم ۀمرحل در ،یطول مراتب سلسله در ،کند یم ضانیف یھاال حضرت
 و ملک عالم به گاه آن و رندیپذ یم ما یالیخ صورت مانند یحس و یجسمان صورت
 الحکـم فـصوص بـر خود ۀمقدم شرح در یصریق رو نیا از .ندیآ یم فرود ،شھادت
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 قوس در چه و صعود قوس در چه عالم، در موجود قیحقا و یمعان عیجم« :دیگو یم
 محـل ،مثـال چون دارد؛ مطابقت آن کماالت با که است یمثال صورت یدارا ،نزول

 یتجل اعتبار به عقول ارواح ؛دارد بھره ظاھر اسم از یقتیحق ھر و است قیحقا ظھور
  ).۲۹ص ،یصریق( »دارند عالم نیا در ظھور و وجود نحوه کی مثال مراتب در ،ظھور و

 از .ھستند یعالم نیچن وجود منکر نایس یبوعل جمله از مشاء یحکما حال نیا با
 انیـم نیـا در یسـوم شـق و ؛مجـرد ای و اند یماد ای موجودات شان،یا دگاهید

 ۀاقامـ بـه ،یمثـال موجـود ۀدیعق از انتقاد با ،خود آثار در نایس نبا .ستین مطرح
  ).۴۰ـ۳۹ص نا،یس ابن( پردازد یم آن رد در برھان
 نیا ھا، آن یھا یژگیو و یمثال موجودات وجود و مثال عالم ۀباردر زین اشراق خیش
 مکـان ایـ محـل در و ذاتنـد به قائم »معلقه مثل« یسھرود نظر از .ردیپذ یم را تفکر

 یمظاھر توان یم را یماد عالم موجودات یو دگاهید از .ستندین منطبع ،یمخصوص
 متناسب مظاھر قیطر از مثال عالم قیحقا منظر، نیا از .آورد شمار به مثال عالم یبرا
 بـه و داند یم نفس از مستقل را مثال عالم یو .ابندی یم ظھور جھان نیا در خود، با
  ).۲۳۱ ـ ۲۳۰ ،۲۱۲ص ،۱۳۸۰ ،یسھرورد :ک.ر( دارد باور منفصل الیخ

 جمله از جه،ینت در و کند یم مطرح را عتیطب و مثال عقل، ۀگان سه عوالم مالصدرا
 عالم نیصدرالمتالھ نظر از .دیآ یم شمار به »منفصل الیخ« و »مثال عالم« به معتقدان

 نیـا اثبات یبرا یو .گردد صادر خود علت از تواند یم ،یذات امکان صرف به مثال
 و یعقل وجود بر یلیدل را یماد فرد وجود برده، بھره زین اشرف امکان ۀاعدق از ،عالم
 وجـود از ًمکـررا ،خود آثار در مالصدرا ).۲۰۵ و ۱۹۲ص ،۱۳۸۲ مالصدرا،( داند یم یمثال

 قوس در ژهیو به ،مثال عالم تر یجزئ یھا یژگیو ۀباردر اما کند؛ یم ادی گانه سه عوالم
 در .ماند یم یباق خود قوت به ھا ابھام از یاریبس و دھد ینم یادیز حاتیتوض نزول،

 خـورده گـره مالصـدرا یجسمان معاد با ،صعود قوس در مثال عالم وجود که یحال
 یآدم یایدن از و است مرتبط یویدن کردار و اعمال با ،مرحله نیا در مثال عالم و است
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 نفـوس ارتبـاط یچگـونگ و عالم نیا در موجود صور ۀباردر گرچه .ردیپذ یم ریتأث
   .افتی دست یروشن ًکامال پاسخ به توان ینم ،مرگ از پس ھا آن با یانسان

 نفس ،یو نظر از و است معتقد الیخ ۀقو تجرد به زین »متصل مثال« در مالصدرا
 صور و یجزئ یمعان که یا قوه دارد؛ خود با را »هیوھم ۀقو« بدن، از شدن جدا ھنگام

 گردد یم حادث بدن استعداد وجود سبب به که ـ نفس رایز .کند یم کدر را یجسمان
 از ،یبرزخـ صور استکماالت که شود یم واجد را یکماالت انواع ،صعود قوس در ـ

 معتقـد ،یبرزخـ صور قتحق یچگونگ و »الیخ ۀقو« باب در یو .ستا ھا آن ۀجمل
 به نه ،قوه نیا که ابدی یم دست یمثال یباطن ۀقو به ،خود تکامل ریس در نفس :است
 تجرد« از بلکه ،است داخل ماده و عتیطب عالم در نه و دارد تعلق یعقالن تجرد عالم
 یبـاطن و ؛یعرضـ نه ،یجوھر است یا قوه ،الیخ ۀقو یعنی است برخوردار »یمثال

 عتیطب و حس عالم و عقل عالم از ریغ است یعالم ،قوه نیا یبرا .یظاھر نه ،است
  ).۳۱۴ و ۳۱۳ص ھمان،( ماند خواھد یباق بدن از نفس مفارقت از پس که

 دیکأت و داند یم )آن از یجزئ نه( بدن مجموع را الیخ ۀقو تصرف محل مالصدرا
 و لذت ،اساس نیھم بر یو .است الیخ یروین تصرف در ،آن یاجزا ۀھم که کند یم

 مالصدرا،( دینما یم هیتوج ،قبر و برزخ در را انسان احوال و مرگ از پس را انسان رنج
 نفس ادراک ن،ایمشائ اعتقاد به که یحال در ).۳۸۸ و ۳۸۷ص ،۱۳۸۲ ھمو، و ؛۲۱۴ص ،۸ج ،۱۴۱۰

 ،یجسمان یواق راه از تنھا ،اتیجزئ ادراک البته ؛است منحصر معقوالت و اتیکل به
 ادراکات از ریغ مرگ از پس نفس که معتقدند شانیا ل،یدل نیھم به .است ریپذ امکان

 و زانیـم به زین انسان شقاوت و سعادت بسا چه و ؛ندارد یگرید ادراک چیھ ،یعقل
 دگاهیـد امـا ).۲۶۸ و ۲۶۷ص ،۱۳۸۲ ھمـو،( باشـد وابـسته ھا آن معقوالت ادراک تیفیک

 در را انسان ثواب و عذاب ،نفس یلمثا ۀمرتب و یبرزخ تجرد به یو اعتقاد و ییصدرا
 مورد یجسمان معاد در دهیعق نیا تبعات و آثار البته( .کرد هیتوج توان یم ،برزخ عالم
 بدن تمام قوه نیا تصرف قلمرو چون که صورت نیا به ).دیآ یم کار به زین راصد نظر
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 و ؛شوند یم درک عقاب ای ثواب صورت به اعضا تمام مدرکات برزخ، عالم در است،
 تمـام در را خـود تصرفات ،مغز از یخاص یبخش در یسار یبخار روح با قوه نیا

  ).۲۱۴ص ،۱۴۱۰ ھمو،( دھد یم انجام بدن یاعضا

  ６نیّھلأصدرالمت دگاهید از نفس یجسمان حدوث ۀینظر به توجه با نفس یستیچ
 بـودن البقا یروحان و الحدوث یجسمان .است حادث ،یانسان نفس مالصدرا دگاهید از
 در اما ؛است یقبل نونتیک یدارا و میقد ،یعقالن ۀنشئ لحاظ از نفس که ستا معنا نیبد ،نفس
 و دیـآ یم دیپد عالم نیا در موجود عناصر و مواد نیھم از ،تکون امر آغاز در و عتیطب عالم

ـتکمال از پس ادشدهی تیخصوص با نفس نیھم اما .بدن ۀماد یبرا است یصورت  یطـ و اس
   .ابدی راه یعقل مراتب به تواند یم و شود یم مجرد کم مک ،کمال مراتب

 مـاده از آن افتـراق و ییجدا مستلزم ،آن بودن میقد و ماده از نفس تجرد فرض
 رد با مالصدرا نیھمچن .دھد یم نشان را امر نیا خالف ،تیواقع که یحال در ؛است

 و عوارض و است ماده از مجرد حال ھمه در نفس که کند یم رد را فرض نیا ،تناسخ
 :ک.ر( است بوده موجود یگرید بدن در ،بدن نیبد انتقال از شیپ نفس یفعل لواحق

  ).۲۶۰ص ،۸ج ،۳۷۹ص ،۲ج ،۱۴۱۰ ھمو، ؛۲۶۵ ـ ۲۶۴ص ،۱۳۸۲ مالصدرا،
 و بدن با آن ۀرابط و یانسان نفس حدوث یچگونگ ۀباردر هیالربوب شواھد در یو

 یاری نفس قتیحق بھتر درک در را ما تواند یم که کند یم استفاده یلیتمث از ،آن تکامل
 یمتعـدد یپرھا و ھا بال که داند یم یآسمان یا پرنده ھمچون را نفس جا آن در .کند
 پرنـده نیا بال دو را یعمل عقل و ینظر عقل سپس .دارد گرفتن اوج و پرواز یبرا

 نیا ،لیتمث نیا هتوج قابل ۀنکت اما .داند یم آن فروع گرید را قوا ریسا و کند یم یمعرف
 بـه پرنده نیا ،آن درون از که داند یم یتخم ھمچون را بدن صدرا که است

 را هینظر نیا ادشده،ی لیتمث .دیمایپ یم را رشد مراحل سپس و دیآ یم وجود
 موجود مواد ھمان از و بدن درون از یجسمان نفس که دھد یم نشان یخوب به
  ).۳۲۹ص ،۱۳۸۲ ھمو،( شود یم حاصل آن در
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   آن یفلسف تبعات و نفس قدم ای حدوث
 میقد سرسخت طرفدار را افالطون توان یم ،نفس قدم ای حدوث بحث ۀنیشیپ در
 .دانـست نفس حدوث مدافع را ارسطو و )۱۷۳۰ ـ ۱۷۲۹ص ،۱۳۸۰ افالطون،( نفس بودن

 نیا یمبان به ،نفوس و عالم قدم و حدوث بحث تناسب به ،مختلف آثار در مالصدرا
 مالصدراً مثال .پردازد یم شانیا یھا دگاهید یبررس و نقد به ،کرده اشاره لسوفیف دو
 از را افالطون به منسوب قول آن، نقد و نفس قدم طرفداران ۀادل یبررس در »اسفار« در

 صـدد در سـپس و کـرده طـرح االشـراق ةحکمـ شـارح یرازیش نیالد قطب زبان
 تحقق یبرا که است یموجود نفس ،هینظر نیا اساس بر .دیآ یم بر آن به ییگو پاسخ

 علت که نیا اول :دارد وجود احتمال دو ،نفس ۀتام علت ۀباردر اما .دارد ازین علت به
 علت در ینقش نفس، نیا مستعد بدن وجود و است موجود بدن حدوث از شیپ تامه،
 نفس، مستعد ِبدن که نیا گرید .است موجود ،بدن از شیپ نفس ،جهینت در ؛ندارد تامه

 بـر متوقف یا گونه به نفس وجود و باشد داشته ینقش ،نفس شیدایپ ۀتام علت رد
 بدن ینابود با نفس که رفتیپذ دیبا ،احتمال نیا رشیپذ با .باشد حادث و بدن وجود

 به دیبا ناچار پس .ستین گونه نیا امر واقع اما .شود معدوم ،شیخو علت از یجزئ و
 و ؛۴۵۰ص ،یرازیشـ نیالد قطب( میریبپذ را نفس بودن میقد ،داده در تن ،فرض اول شق

 اگر قاعده نیا در که کند یم دیتأک استدالل، نیا نقد در مالصدرا ).۳۷۴ص ،۱۴۱۰ مالصدرا،
 نیھمـ به .بود خواھد میقد زین ءیش آن باشد، مجرد یموجود ،ءیش کی ۀتام علت

 توجه قابل ۀنکت اما .مندیقد شانتام علت بودن مجرد علت به مفارق عقول تمام ،لیدل
 گونه چیھ وده،ب »قهیالحق طیبس« که است یجار یمعلول در تنھا ادشدهی ۀقاعد که نیا

 ۀباردر و ؛است نفس یعقالن عدُب ،قاعده نیا یجا نیبنابرا .باشد نداشته ماده به یتعلق
 نفس وجود شود یم ادآوری صدرا البته .برد سود قاعده نیا از توان ینم ،آن یعیطب بعد
 در و ،دارد تحقق ازل از پروردگار یذات علم در و است طیبس یوجود عقول، عالم در
 ،بدن ینابود با نه و دارد توقف بدن بر حدوث در نه نفس، وجود از نحوه نیا ،جهینت
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 .داشـت ینظـر نیچن توان ینم نفس یعیطب و یجسمان وجود در اما .شود یم نابود
 در ،بدن در متصرف جوھر عنوان به و نفس یھ بما نفس« :که کند یم دیکأت مالصدرا

  ).۳۷۵ص ھمان،( »است بدن حدوث به حادث ،عتیطب عالم
 ۀدیـعق به که ـ نفس قدم رشیپذ یعقل یامدھایپ و ملزومات لیدل به یوً اصوال

 مالصدرا زعم به .داند یم دیبع اریبس افالطون به را آن انتساب ـ است محال ًعقال یو
 افالطـون چون یبزرگ میحک دید از نفس قدم رشیپذ رد فاسد یتوال ستین ممکن

 کند یم انیب باره نیا در افالطون ۀینظر از یگرید ریتفس یو ،لیدل نیھم به .بماند دور
 را نایمشائ و ارسطو مختار یأر آثارش از یا پاره در مالصدرا نیھمچن ).۳۷۴ص ھمان،(

 ھـا آن بـه یجمعـ ۀوجھـ ینوع ایگو خود ریتفس در اما است، کرده انیب نفس حدوث ۀباردر
   .کند یم برطرف را دو آن انیم تضاد و یناسازگار ۀلأمس و است داده )بدن و نفس(

  نفس قدم رشیپذ یعقل یامدھایپ یبرخ
 ۀمسأل طرح از پس شواھد و معاد و مبدأ ،اسفار ھمچون مختلف آثار در مالصدرا

 به کرده، انیب را نفس مقد ای حدوث ۀینظر دو از کی ھر ناموافق ۀادل ،نفس حدوث
 و است خارج مقال نیا ۀحوصل از مطالب، نیا لیتفص .پردازد یم ھا آن یبررس و نقد

  .میکن یم سندهب مالصدرا گاهدید از نفس قدم رشیپذ فاسد یتوال از یا پاره انیب به ما
 ھمـواره را خود کماالت و بوده رییتغ بدون شهیھم نفس یعنی نفس بودن میقد
 و نـواقص ،جیتـدر بـه و زمـان طول در که ستین یازین گرید نیبنابرا .است داشته
 الزم ،جـهینت در .آورد دسـت هب دیجد کماالت خته،سا برطرف را خود یھا یکاست

 و ابـزار و آالت نفس، مباحث در که یحال در .باشد کامل یجوھر ابتدا از وً ذاتا نفس است
 و ابـدی یم دست کمال به ھا آن با نفس که گردد یم اثبات و فیتعر نفس یبرا یمتعدد یقوا
  ).۴۱۹ص ،۱۳۸۰ ھمو، و ؛۳۳۰ ھمان،( دانست میقد را آن توان ینم ،حساب نیا با

 انیـب نفـس قـدم یبرا خود آثار یبرخ در صدرامال که یلوازم گرید از نیھمچن
 نـوع بودن فرد به منحصر به ،قتیحق در ،هینظر نیا رشیپذ با که است نیا کند یم

 عـالم در و ؛اسـت مطرح یماد موجودات در یفرد کثرت رایز .میا شده ئلقا نفس
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 ایـگو ،نفـس قـدم رشیپـذ بـا .ندارد وجود ینوع وحدت و یفرد تکثر ،مجردات
 نوع افراد تعدد انگریب امر واقع اما ؛باشند ییمجزا نوع ،نفوس از کی ھر میا رفتهیپذ

  ).۴۱۹ص ،۱۳۸۰ و ؛۱۹۷ ـ ۱۹۶ص ،۲ج و ۳۳۱ص ،۸ج ،۱۴۱۰ مالصدرا،( است عالم نیا در واحد
 از شیپـ نفـس اگر که است نیا ،کند یم انیب مالصدرا که یگرید یعقل محذور

 نیـا .بماند لیتعط یمدت یبرا آن یقوا دیآ یم الزم باشد، داشته وجود بدن به تعلق
 ،۱۳۸۰ و ؛۳۳۲ص ،۸ج ،۱۴۱۰ مالصدرا،( است لغو عمل ینوع و یھاال حکمت با ریمغا مسأله

  ).۴۲۱ص

   ناطقه نفس حدوث در مالصدرا دگاهید
 صـورت هبـ عـت،یطب عـالم در خـود حـدوث یابتدا در نفس مالصدرا نظر از

 یوجود و یجوھر وحدت حفظ با و ؛کند یم آغاز را یتکامل حرکت ،یماد یجوھر
 از که رسد یم جا ھمان به متحرک ءیش نیبنابرا .ابدی یم راه مجردات عالم به ،خود

 در که رساند یم یمنزل به را او ،یصعود قوس ریمس در حرکت و است دهیآغاز جا آن
 ینفوس( یانسان کامل نفوس مالصدرا دید از .بود دهیگرد روان جا آن از نزول قوس

 عـالم در نخـست :کنند یم یط را یوجود ۀمرحل سه )رسند یم مطلوب کمال به که
 .است عتیطب از قبل ،مرحله نیا ؛ھستند یعقالن یجمع وجود کی یدارا ،مفارقات

 نظـر مـورد یجـسمان حـدوث و شـوند یمـ عـتیطب عالم وارد یانسان نفوس ،دوم ۀمرحل در
ـاده مـرز در نفس ،مرحله نیا در .دھد یم رخ مرحله نیا در زین مالصدرا  در .دارد قـرار تجـرد و م

ـه ،تکامـل اثر در تواند یم که ییجا تا د؛یمایپ یم را تجرد مراتب نفس ،بعد ۀمرحل  تجـرد ۀمرحلـ ب
  ).۵۸ص ،۱۳۷۸ و ؛۳۳۲ص ،۸ج ،۱۴۱۰ مالصدرا،( شود خارج عتیطب عالم از گرید بار و برسد یعقالن

 هیتوج یپ در تنھا نه ،نفوس یوجود مختلف مراحل از ینییتب نیچن با مالصدرا
 داللـت نفـس قدم بر ًاظاھر که زین را یاتیروا از دسته آن بلکه است افالطون یمبنا

 از .نباشد ریمغا نفوس یجسمان حدوث یمبنا با که کند یم هیتوج یا ونهگ به ،دنکن یم
 نیب آدم و ًاینب کنت« :فرمود که است Ｂاکرم ینب از ثیحد دو ،اتیروا نیا ۀجمل
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 کـه یحـال در[ ،)۱۵۵ص ،۱۶ج ،۱۴۰۴ ،یمجلـس و ؛۴۴۶ص ،۲ج ،۱۴۰۱ ،یطبرس( »نیالط و الماء
 فما ةمجند جنود االرواح« :گرید یجا در و ]بودم امبریپ من ،بود گل و آب نیب Ａآدم

 انیرکلش ارواح[ ،)۴۲۶ص ،۱۴۱۶ صدوق، خیش( »اختلف منھا تناکر ما و أئتلف منھا تعارف
 با که ھا آن و ؛دارند الفت و انس ھم با شناسند یم را گریکدی که آنان پس :اند آمده گرد

 عالم« به زین اتیروا و اتیآ از یا پاره در ].دورزن یم مخالفت ھم با ند،یناآشنا گریکدی
 تقـدم بر اتیروا و اتیآ نیا از کی چیھ مالصدرا ۀدیعق به .است شده پرداخته »ذر

 کـه ستیـن نیـا اتیروا نیا از منظور ،یو اعتقاد به .کنند ینم داللت بدن بر نفس
 و یفرد کثرت نیھم با( دارند وجود عالم نیا در که یشکل ھمان به یانسان سونف
 نیـا بلکـه ؛انـد داشـته وجود ،بدن حدوث از شیپ ،)مستقل طور هب و خاص نیتع

 مالصدرا،( اند بوده مجردات عالم در یجمع یوجود یدارا بدن، به تعلق از شیپ ،نفوس
  ).۱۹۵ص ،۹ج و ؛۳۸۸ص ،۳ج ؛۴۳ص ،۲ج ؛۳۳۱ص ،۸ج ،۱۴۱۰

 ًکامال که است قائل یماد بدن بر سابق ینونتیک ،یآدم نفس یبرا مالصدرا نیبنابرا
  .ستین وارد نآ هب ،بدن به تعلق از شیپ بودن لیتعط اشکال بوده، ریمغا تناسخ ۀینظر با

 تھمَّیُرذ ورھمُھُظ من مَدآ یَنب ِنم ّکبَر َذَأخ إذ و﴿ که مهیکر هیآ نیا به استناد با یو
 امام سخن نیھمچن و )۱۷۳ ـ ۱۷۲ /اعراف( ﴾یلَب قالوا کمّربِب ستَأل ھسمُأنف یلَع اشھدھم

 خلق یالت ةنیالط من خلقھم و ...لنا ةیبالوال عتنایش ثاقیم اخذ یتعال ّٰاهللا ان« که Ａرباق
 دیـتأک امـر نیـا بـر ،)۱۰۹ص صفار،( »...ابـدانھم قبل عتنایش ارواح ّٰاهللا خلق و آدم منھا

 صـدوق خیش که یثیاحاد استناد به مشاعر و هیعرش کتاب در نیھمچن یو .ورزد یم
 را ثیاحاد نیا و ردیگ یم خود یمدعا شاھد را اتیروا نیا آورده، دیالتوح کتاب در
  ).۳۹ ـ ۳۸ص ،۱۴۲۰ مالصدرا،( داند یم اجسام عالم بر ارواح یقبل نونتیک یایگو

 شیپ یآدم نفس یقبل نونتیک نییتب از پس ،ةیالعرش ةحکمال در نیھمچن مالصدرا
 )جسم و روح( یعیطب انسان و یعقل انسان انیم برزخ را یآدم نفس اجسام، عالم از

 کند یم دییتأ را کالم نیا ةیّالربوب ةمعرف کتاب در ارسطو کالم نقل با و کند یم یمعرف
 نیا که کند یم دیکتأ گاه آن .ھست زین یعقالن و ینفسان انسان ،یجسمان انسان در که
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 ھـا آن بـه یجـسمان انسان بلکه ،ستین یعقل و ینفسان انسان نیع ،یجسمان انسان
 مذھب ھمان را دهیعق نیا مالصدرا ).۳۹ص ھمان،( باشد یم ھا آن صنم و است وستهیپ

 بـه قـول نیـا اسـتناد در که کند یم نکوھش را نایس ابن و داند یم افالطون و سقراط
 استفاده ایاثولوج از ،ارسطو به یرأ نیا استناد یبرا مالصدرا اما .است ّمردد ،ارسطو

 و است؛ نیافلوط از ست،ین ارسطو از ن،گذشتگا نظر خالف بر اثر نیا و است کرده
  .ارسطو نه کرد، منتسب یو به توان یم را آن ت،ینھا در

 یعـیطب و یعقل ۀنشئ دو انیم ،نفس قدم و حدوث مباحث در مالصدرا نیبنابرا
   .است قائل تفاوت ،حدوث و قدم ثیح از نفس

  ھا پاسخ یبرخ یبررس و ابھام ریتقر
 موجـودات، یمثـال ۀمرتبـ مثال، عالم به مربوط البمط اھم و میمفاھ به جا نیا تا

 مباحـث در مالصدرا .پرداختم نفس قدم ای حدوث بحث و نفس یجسمان حدوث
 ،خـود یرأ انیـب و قدم، و حدوث ۀدربار مختلف اقوال طرح در اسفار یشناس نفس
 یکار نیچن به یو اگر دیشا .کند جمع را افالطون و ارسطو یآرا یا گونه به دیکوش

 نفس یعقل وجود یو .نمود یم رخ کمتر ،نفس یقبل وجود در ابھامات پرداخت، ینم
 صـورت نیـا ناگھـان کند؛ یم یتلق نفس قدم ۀوجھ ھمان را وجود یعال مراتب در

 زند یم دم آن یجیتدر نزول از ھمواره مالصدرا که ـ مراتب سلسله یط بدون ،یعقل
 انسان و یعقل انسان انیم قیعم یشکاف ر،یتقر نیا با .آورد یم در ماده عالم از سر ـ

 و شواھد و اسفار به توسل با را آن توان یم یسخت به که شود یم جادیا مالصدرا یماد
   .کرد پر یو آثار گرید

 نـزد صورت اصالت ،مالصدرا یجسمان حدوث بحث در مھم ۀنکت حال، نیا با
 »ریـاخ فـصل« و »صـورت« به ءیش تیئیش که کند یم دیکأت ھمواره یو .است یو

 به ... و ماده و متوسط و یعال فصول ریسا .دارد بر در را ءیش ذات قتیحق که اوست
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 مانع که است وجود قصور لیدل به ،ماده به اجیاحت نیھمچن .رندیاخ فصل لوازم ۀمنزل
  ).۳۱۲ص ،۱۳۸۲ مالصدرا،( است شده ماده به ازین بدون ،فصل تفرد از

 کند یم هیتوج »صورت« اصالت با را یسمانج حدوث ،اصل نیھم بر هیتک با یو
 .انجامـد یمـ یانـسان نفـس به کمال، مراحل یط از پس که است »صورت« نیھم و

 در رسـد؛ یمـ یانسان نفس ۀمرحل به ،یجوھر حرکت یمبنا بر و تکامل با ،صورت
 ،یوجود ۀرتب لحاظ به آن مراتب یبرخ که است یمختلف مراتب یدارا نفس که یحال

   .دارد تعلق بدن به ھنوز آن نازل مراتب یبرخ و است مجرد
 عـتیطب ۀمرتب از یحت و است یانسان واحد نفس ھمان مراتب، سلسله نیا ۀھم

 منتسب قتیحق در دو، نیا نیب مراتب و نفس تجرد مراتب تا )ماده به تعلقش ۀھم با(
 ثباع آن به پرداختن دیشا که است یقیدق بحث ن،یا .است نفس خود بلکه نفس به

 از یعبارات ،مالصدرا یشناس نفس در توجه قابل ۀنکت .شود یاصل موضوع از خروج
 .کند یم دیتأک اریبس صورت، مخصص ۀمنزل به ماده نقش بر که است هیالربوب شواھد

 و زیمم وجه ،یانسان نفوس حدوث بحث طرح از پس سنگ گران اثر نیا در مالصدرا
 داند؛ یم ماده استعداد را »الصور واھب« جانب از شده افاضه یھا تصور مخصص

 ھـستند، اجـسام بـه متعلق فصول أمبد که یصور و نفوس مالصدرا نظر از نیبنابرا
 ،نفوس و صور نیا یبرا .مواد ۀمنزل به ای و ندمواد ای که است یموجودات یانحا ھمان
 معدات، ھمان نفس یجسمان حدوث در که دارد وجود ماده در ھا آن از شیپ یمعدات

 بـر متوقـف خـود ،تخـصص نیـا .شود یم ماده به خاص صورت صیتخص بسب
  ).ھمان( آخر یال و است یقبل صیتخص

 در صـورت یعقل وجود به ،نفس قدم ۀوجھ هیتوج یبرا نیّھألصدرالمت نیبنابرا

 با اما ؛شود یم متمسک الصور واھب جانب از آن ۀافاض سپس و وجود یعقل مراتب

 نیزم به آسمان از را نفس ۀسابق ،دھد یم ماده هب صور، صیتخص بحث در که ینقش

 یھا پاسخ و اشکاالت با مالصدرا یشناس نفس از عجوالنه برداشت نیا البته .کشد یم
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 ،ماده تیئیش که نیا« ،»مرکب در ماده سھم« ھمچون ینکات ؛است شهخد قابل ،فراوان

 نشیآفر تا دیشا ای و ذھن تسلسل حد تا یتعاقب نحو به صورت« و »اوست صورت به

 ،سلسله نیا یابتدا در را صورت« که نیا تینھا در و »بازگردد عقب به تواند یم آدم

  ١.»برد آسمان به و کند نیزم از ھم باز توان یم

 الصور واھب که یصور صّمخص و زیمم اگر یراست به ،ھاتیتوج نیا ۀھم با اما

 ھا آن استعداد حسب به مگر است هیالسو یعل ھمه به او نسبت البته و ـ کند یم افاضه

 صورت ھر قدم به ًامیمستق را نفوس قدم ،یسادگ به توان یم ھم باز ایآ باشد، ماده ـ

 هیتوج گونه نیاً ظاھرا !کرد؟ حل را لهأمس و زد وندیپ ،ضانیف ھر در شده افاضه یعقل

 از .ستیـن او نفس بحث دادن جلوه ساده جز یزیچ به ،مالصدرا یجسمان حدوث

 بـه اتکـا بـا جز زین محض ۀقو و شود یم یمنتھ محض ۀقو به ماده حال ھر به ر،گید طرف

 ھمـان،( شـود یمنتھـ ،یابـداع یا مـاده به سرانجام و ابدیب وجود رنگ تواند ینم تیفعل کی

 تنھـا ایآ ،ستا ھا تیفعل از یاریبس ۀقو که یا ماده که ستا جا نیا توجه قابل ۀنکت اما ).۱۱۷ص

 کـه یمـاد موجودات ریسا با یاشتراک نحو به ھم آن ؛است وجود یقبل مراتب در نفس ۀسابق

 را یوجـود مراتـب در یانـسان صورت به دنیرس ریمس ھا آن قیطر از نفس ۀماد است قرار

 یسـھم چه ،است یانسان نفس صورت با تشیفعل که معدوم به هیشب ۀقو نیا خود !کند؟ یط

ـه یا سابقه د؟یآ شمار به مرکب ۀسابق وجود، یقبل مراتب در سوابقش تا دارد مرکب در  تیـنھا ک

ـه را راه آن، بودن یابداع و است ماده عالم نیھم آن برد ـال وجـود ب ـه ــ اش یمث ـا ب  ارجـاع یمعن

ـه اسـت مطـرح یحال در ھا ابھام نیا ۀھم .بندد یم ـ ماده به یمثال ۀسابق میمستق ـار یبرخـ در ک  آث

 اسـت، انـسان ھـو بما انسان و نفس ھو بما نفس یمثال ۀمرتب یایگو که میابی یم یعبارات صدرامال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .منظور از زمین و آسمان، ھمان عالم ماده و عوالم پیش از آن در سلسلۀ تنزالت است. این تعابیر با مسامحه است.  ١
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 و یافالطـون مثـل ۀیـنظر در انسان النوع رب یعقل وجود ای و اشرف امکان ۀقاعد که ؛او ۀماد نه و

 از یبرخـ ۀدھند نشان ،یانسان قتیحق اصل و علت عنوان به یوجود مراتب در او یبعد تنزالت

  ).۲۰۲ص ھمان،( ستا ھا آن

  مثال ۀمرتب در نفس ۀسابق پارادوکس
 ۀمرتب از یخال و است یھست عالم یاجزا از یکی ،انسان وجود مالصدرا نظر از

 محض به حال، نیا با ).۱۸۳ص ھمان،( ستین منفصل الیخ عالم در تقرر ۀسابق و یمثال
 ،حـدوث ۀیپا ...)و رنگ و اندازه داشتن( آن یھا یژگیو لحاظ و یمثال ۀسابق تصور
 بحث با را آن شد یم دیشا که ـ زین سبق نیا هیتوج تنھا که یحال در .شود یم متزلزل

 به بنا نیا و شود یم دار خدشه ـ کرد هیتوج ،یماد موجودات در مطرح یقبل استعداد
  .زدیر یم فرو باره کی

 که باشد مطرح یموجود در تواند یم نفس حدوث یمبنا ،شد اشاره که گونه ھمان
 ًصرفا ییصدرا ۀشیاند در نفس حدوث اما ؛است بدن و نفس از مرکب اول نگاه در

 الصور واھب جانب از یصورت قالب در ابتدا در نفس که معنا نیا به است؛ یجسمان
 خود مخصص نقش با ماده صورت نیا در .شود یم افاضه ،صورت صّمخص ۀماد به

 مھ نیا البته .کشد دوش به ،صورت متحد عنوان به را نفس یمثال ۀسابق بتواند دیشا
 .است موجودات یمثال ۀسابق با یسازگار در نفس یجسمان حدوث هیتوج وجه کی

 میمفاھ و ییصدرا نفس حدوث یچگونگ تر شیب لیتحل از پس ه،یتوج نیا اتقان اما
 ۀمـاد نیـا کـه آن ژهیـو بـه .شـود یم دار خدشه حکما کالم در نفس قدم و حدوث

 یا ماده نیقر زین یمثال صورت آن و شود یم ختم یابداع ۀماد به تینھا در ،مخصص
 مالصـدرا عبارات ؟کرد برقرار ماده دو نیا انیم یوندیپ توان یم ایآ اما .است یمثال
 نیـا ۀھمـ .دارد داللـت یفرضـ نیچنـ ینف بر بسا چه و ردیپذ ینم را یالزام نیچن

 نیـا در صـورت متحـد عنوان به ماده نقش که است ملأت محل یشرط هب ھا فرض
 در ماده سھم فیتکل اگر .باشد یجد و یواقع صّمخص کی نقش تیاھم به ،هیتوج
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 البتـه کـه یصـورت مقابل در ماده نقش که معنا نیا به ـ نشود روشن نفوس شیدایپ
 هیفرض نیا طرحً اساسا ـ ھست زین یابداع البته که یا ماده ببازد، رنگ ھست زین لیاص
 عـالم ۀیـنظر با نفس ثحدو یسازگار حل در یفلسف یحل راه ۀعرض به تواند ینم

 است مردود ،گذشت که گونه ھمان زین فرض نیا که نیا به رسد چه کند؛ یکمک ،مثال
  !!»حادث نفس ۀسابق« پارادوکس جز ماند ینم یباق یزیچ و

  یانسان وجود یمثال ۀمرتب در کیتشک و یجیالھ مالعبدالرزاق
 لـوازم و نزول قوس در یانسان وجود مراتب سلسله یھا ابھام نیھم ًاحتماال

 طـرح بـه را یجـیالھ مالعبـدالرزاق که بود انسان یمثال ۀمرتب به اعتقاد یفلسف
 و( یمثال ۀمرتب رشیپذ صورت در ،یو ۀدیعق به .واداشت باره نیا در یاشکاالت

 دارد نفس ای باشد، میقد اگر حادث؛ ای است میقد ای یمثال بدن ،)مثال عالم البته
 اگـر .اسـت محـال بلکه مشکل، تیغا به ،شق دو ھر به شدن ملتزم و ؛ندارد ای

 نفس تعلق اول، صورت در .ستین ای ھست نفس ضانیف مستعد ای باشد حادث
 زیـن دوم صـورت در .دیآ یم شیپ تناسخ مشکل چون ؛است محال ،آن به منتقله
 بـدن ای .است محال ھم باز که بود خواھد استعداد بدون او به منتقله نفس تعلق

 بلکه ستین تصرف و ریتدب جھت به او به منتقله نفس تعلق و است میقد ،یمثال
 ،یجـیالھ اضیـف( اسـت محال زین شق نیا .باشد الیخ موضوع که است ینحو به

  ).۶۰۱ص ،۱۳۸۳
 لوازم با ،یفلسف لوازم لیدل به را انسان یمثال ۀمرتب به اعتقاد که نیا در یجیالھ البته
 در اما است؛ گذارده دست فیظر یا نکته بر داند، یم متعارض نفس قدم و حدوث

 صـعود قـوس در را اشکال اما است، کرده طرح نزول قوس در را مدعا اشکال نییتب
ً تخصصا ،برزخ عالم و صعود قوس بحث البته و ؛)۳۱۰ص ،۱۳۷۸ ،یانیآشت( کند یم نییتب
 یمثال بدن به نفس تعلق و است خارج یجیالھ شخص یمدعا و ما بحث موضوع از
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 بـدن و صـعود قـوس در تـر شیبـ که است یمباحث از ،آن عدم ای یریتدب تیثیح و
   .شود یم طرح انسان یبرزخ

 بـا و کنـد یم اشاره اّمش یحکما ۀادل به ،مثال عالم رد در مالعبدالرزاق نیھمچن
 متذکر ،مقدار و شکل و اندازه داشتن جھت به ،یمثال موجودات یھا یژگیو به توجه

 صـورت وجـود پـس ؛اسـت محتـاج ماده به ،باشد قسمت بلقا چه ھر که شود یم
   .است محال ،ماده بدون ،یمقدار
 وجود یمثال ۀمرتب ۀینظر الزامات مختلف یھا جنبه به پرداختن قصد بحث نیا در

 اساس در خدشه جادیا در یسع که ـ یجیالھ اشکال نیا ۀباردر اما ؛میدار را یانسان
 جھـت از کـه گونه ھمان یفرد تکثر :شد متذکر دیاب ـ دارد مثال عالم و یمثال ۀمرتب
 مطرح زین یفاعل جھت از ،)ماده لحاظ به یماد افراد و اتیماد در( است مطرح یقابل

 بدون واحد وجود که ھست امکان نیا یگاھ نیھمچن ).۳۱۳ص ،۱۳۸۲ مالصدرا،( است
 داشته وجود متعدد و متکثر اتیثیح آن در که برسد یا مرتبه به تنزالت از پس ،تکثر
 حیتـصر مالصـدرا رو نیـا از .شـود یفرد تکثر أمنش ر،یکث جھات نیھم به و باشد

 و بسط به خود یعقالن کمال وجود در و است طیبس و واحد ،یعقل انسان که کند یم
 و کند تنزل خود یعقالن مقام از یوقت اما ؛ندارد ازین یجسمان یقوا کیتفک و لیتفص

 ...رنـدیگ یمـ قرار مختلف مواضع در او ذات ۀنھفت یقوا گذارد، قدم کثرت عالم در
 از خود تجرد ۀانداز به و ستندین امستثن قاعده نیا از زین یمثال وجودات ).۲۹۵ص ھمان،(

 ۀقو .مندند بھره کثرت از ،شان یماد یھا یژگیو ۀانداز به و ضیمستف ،یجمع وحدت
 صقع در یمثال اجسام جادیا و جعل أمنش نیبنابرا ؛است گونه نیھم زین انسان الیخ

 نـه نـدقائم هناطقـ نفـس یفاعل جھات به یجزئ یمثال صور و شود یم خود یداخل
  .یقابل جھات

  تنزالت ۀسلسل مفقود ۀحلق نفس، یمثال وجود
 در ناطقه نفس حدوث بحث در ،آن متصور یھا پاسخ و شده طرح یھا ابھام ۀھم

 که است مطرح یحال در ،موجودات یمثال ۀمرتب با آن وفاق زانیم و ییصدرا حکمت
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 مباحـث در کماکـان و اسـت تنـزالت ۀسلسل مفقود ۀحلق ،نفس یمثال وجود ۀمسأل
 .دارد وجـود ،آن یجسمان حدوث سپس و نفس یعقل نونتیک ۀمرحل دو به مربوط

 میکـر قـرآن بر نیلھأصدرالمت ریتفس در گمشده ۀحلق نیا افتنی توجه، جالب ۀنکت
 نیچنـ ،گـشوده او مقامـات و کامل انسان یبرا که یباب در ریتفس نیا در یو .است
 اش یوجـود مراتب یابتدا در یمقامات و درجات ،کامل انسان یبرا« :کند یم اظھار

 .»دارد وجـود یو امور تینھا در یمقامات و مراتب و درجات که گونه ھمان ھست؛
 کیـ کیـ را مراحـل نیـا ،پرداختـه احـوال و مقامـات نیا انیب به سپس مالصدرا

 کـون یابتدا و امر یباد در« :دیگو یم کامل انسان اول مقام ۀباردر یو .شمارد یبرم
 در یتعـال حـق ۀفـیخل انسان که است مقدر ،اقدس ضیف و یھاال علم در ،یوجود

 آن و ؛»مجعول ریغ ّأنه« :شود یم گفته که است یثابت نیع مقام ،مرحله نیا .باشد نیزم
 صور که قدس عالم و ارواح بھشت در ،دوم ۀمرحل در نانسا .است ثاقیم أخذ مقام
 سـوم، مقـام در .شود یم واقع فرشتگان مسجود ،دارد قرار آن در یھاال یاسما ۀھم

 امر واسطه هب البته( ردیگ یم تعلق بدن به )اسما عالم از پس( آسمان عالم در او روح
 فیلط امر نیا با انانس .)یظلمان فیکث بدن و یعقالن روح نیب متوسط یوانیح فیلط
 ابدان فردوس و وانیح دار در ،است اشباح عالم در او صورت اساس بر که یوانیح

 متذکر دانسته، نیزم عالم به ھبوط ۀمرتب را چھارم ۀمرحل مالصدرا .»...گردد یم داخل
 از مرکب ،بدن نیا .ردیگ یم تعلق یظلمان فیکث بدن به ،مرحله نیا در او که شود یم

 نیـا البتـه .معاد عالم از دور هب و است عناد و حسد ،فساد ،ھا یدشمن نشأم و اضداد
 فطـرت بـه ،نیـا از پـس امـا .اوست یاصل فطرت از یدور و نزول تینھا ،مرحله

 و بازگـشت کـه تیفیک نیا با ؛دارد را شیخو مبدأ به برگشت آھنگ و گردد یبازم
 نیا از جستن یدور و ودیق از ییرھا با و است یو ینزول ریس عکس ریمس در ،عود

 سمت به روھاین و ھا قوه ۀھم تیھدا و خروج و آن اھل به امانات رد ،یوجود ۀمرحل
 یدرجـات و مقامـات ًمجددا زین بازگشت نیا در البته .شود یم سوریم یھاال یسو و
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 موکـول ،آخـرت مباحـث به را باره نیا در تر شیب حیتوض مالصدرا که است مطرح
  ).۸۰ص ،۳ج ،۱۳۶۶ مالصدرا،( کند یم

  میقد ای حادث ؛ییصدرا حکمت در انسان نفس
 یشفاف و واضح صورت به گفته شیپ عبارات در نفس یمثال ۀمرتب رسد یم نظر به

 مکتـوب آثار تاخر و تقدم به توجه با باره نیا در تر قیدق قضاوت و است شده نییتب
 یمثال ۀمرتب به وارد ابھامات بودن یجد زین عبارات نیھم اما .بود خواھد سریم یو

 ۀوجھـ ھمـان ،عبـارات نیـا در یاصل موضوع که آن ژهیو به کند؛ یم دییتأ را نفس
 و مثـال عالم تا عقل از آن ینزول مراتب به مالصدرا حیتصر با و است نفس یصور

 ،یقبلـ عوالم در شده طرح شکل به یانسان نفوس ۀسابق عدم فرض شیپ ماده، سپس
 میبتـوان دیشا .ابدی یم یوجھ ،یانسان نفوس بودن میقد بحث و گردد یم دار خدشه

 تک بودن میقد یمناف ،کثرات جمع در عقل تیخاص جھت به را نفوس یعقل ۀسابق
 و اندازه بودن دارا ھمان که ـ خود خاص یژگیو با یمثال ۀمرتب اما ،میندان نفوس تک

 ناچـار و دھـد یجا خود در را نفوس کثرات تواند ینم گرید ـ است مقدار و شکل
 بر یانسان نفس بودن میقد یعنی ،نیا و ؛طلبد یم جداگانه یمثال وجود ،ینفس ھر یبرا

 یا پاره در توان یم را تفکر نیھم از ییھا رگه البته .نیلھأصدرالمت ریتفس کتاب یمبنا
 ان« تیروا لیذ ،یافالطون مثل بحث در که جا آن .افتی زین شواھد کتاب عبارات از

 مراتب از را ماده عالم آتش ).۲۰۱ص ،۱۳۸۲ مالصدرا،( »انزلت ثم ًمادتا غسلت النار ھذا
 بنوره ضیفی یالعقل االنسان أن فکما« :کند یم حیتصر کرده، یمعرف یعقل آتش ۀنازل
 یمتفاوت اناس ّکلھا ةیالمثال و ةیالعقل العوالم یف ةمترتب بوسائط یالسفل االنسان ھذا یعل

 ھمـان،( »...ةمترتبـ راناتین ةیالسفل النار و ةیالعقل النار نیب کذلک النشأت، و المراتب
 اتیعنا و وضیف ،شیخو فروغ و نور به ،یعقالن یعلو انسان که طور ھمان ؛)۲۰۲ص

 نیبـد او اتیـعنا و وضیف صالیا و ،رساند یم یجسمان یسفل انسان نیبد را خود
 عـالم یطول مراتب در که است گرید یھا انسان سلسله کی وساطت با زین ،یجسمان انسان
 علـت یتـر یعـال ۀمرتب ھر و( اند گرفته قرار نشآت و درجات تفاوت با ،مثال عالم و یعقالن
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 گرفتـه قـرار نـزول مراتـب نیآخر در که یجسمان انسان به برسد تا است نازلتر ۀمرتب وجود
  .)است
 اتبالمر یمتفاوت اناس کلھا« عبارت ژهیو به و عبارات نیا در تر شیب ملأت

 یمبن نفس قدم ۀباردر یو ًقبال آنچه با که دھد یم دست به یریتفس ،»تآالنش و
 انیـب عقـل ۀمرتبـ در نفوس یجمع وجود و یعقل نونتیک به قدم نیا ارجاع بر

 تنـزالت، ۀسلـسل در انـسان یمثـال ۀمرتب ۀسابق ،حال ھر هب .است متفاوت کرد،
 ۀسلـسل در ایـ یربـوب صـقع در موجودات یعقل وجود با متفاوت ًکامال یمطلب

 مالصدرا حیتصر به که آن ژهیو به است؛ ـ یجمع وحدت به ھم آن ـ عقول یعال
 وحـدت مراتـب، آن در توان ینم گرید و انسانند ،یطول نشآت در ھا آن یھمگ
 افـراد تعداد به ،مراتب آن در کثرات ًقاعدتا بلکه کرد؛ میترس را ھا انسان یجمع
 قـدم« یعنـی ،مـاده عـالم از شیپـ نفس ھر یفرد وجود و است یجسمان عالم

  !»نفوس

  جهینت
 اثبات و دفاع در شده انیب مطالب و مالصدرا یشناس نفس مباحث اھم بر یمرور

 بودن ییمبنا و نفس یجسمان حدوث بر را یو دیکأت ،نفس حدوث بودن یجسمان
 یھـا یژگـیو گـرید طـرف از .دھـد یمـ نـشان او یشناسـ نفس در یو مختار یرا
 موجـودات یبـرا یعقل و یمثال مراتب وجود و صعود و نزول قوس در جوداتمو
 عالم به یو اعتقاد و شود؛ یم یتلق ییصدرا ۀفلسف در ریناپذانکار یا مسأله زین یماد

 ھـر یفلـسف لـوازم و مسأله دو نیا به توجه با .شود یم محسوب یقطع یامر ،مثال
 به توجه با و کرد جمع یراحت به را ھا نآ توان ینم ًظاھرا ،ییمبنا یرا دو نیا از کی
 ۀحلقـ ًاحـیتلو میناچـار ،است رفتهیپذ را نفس یعقل و یماد ۀمرتب مالصدرا که نیا
 عبـارات یبرخـ بـا البتـه مطلب نیا .میریبپذ را انسان یمثال ۀمرتب یعنی دو نیا نیب

 وثحـد ینظـر لـوازم یناسـازگار ،مانده یباق مشکل تنھا .شود یم دییأت زین صدرا
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 ،حالـت نیتـر نانهیب خوش در .اوست یرعقلیغ یقبل مراتب وجود با نفس یجسمان
 بـا ،صـدرا ۀفلـسف در نفـس یجـسمان حدوث بحث که کرد اعتراف دیبا کم دست
  .ستا رو هروب ،مثال عالم و تنزالت ۀسلسل در ژهیو به یفراوان یھا ابھام
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