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 چکیده

بوده و از این » حدوث جسمانی و بقاء روحانی«نفس در دیدگاه صدرالمتألهین دارای 
مسئلۀ اصلی . است» تجرّد ذاتی«و » جسمانیّت و تعلّق به بدن«رو، دارای دو حیثیّت 

ت و گونۀ کثرت نفوس انسانی، بر اساس دیدگاه پژوهش جاری، شناخت کیفیّ
نفس قبل از حدوث و تعلّق به بدن، . صدرالمتألهین و در سه مرحلۀ تکوّن نفس است

نوعی «از این رو، کثرت نفوس انسانی قبل از تعلّق به بدن، کثرت . عقل مجرّد است
» ع طبیعینو«پس از حدوث، تمام نفوس از حیث ابدانِ جسمانی، در ذیل . است» عقلی

اما پس از کسب ملکات . باشند انسان مندرج بوده و دارای تکثّری عددی و حسّی می
مختلف و بر اساس اتحاد ملکات نفسانی با جوهر نفس، هر نفس از حیث ذات، دارای 

و » نوعی مثالی«جوهری متفاوت از جواهر نفوس دیگر شده و نفوس دارای کثرت 
ی از نفوس انسانی نیز که به استکمال کامل رسیده تعداد کم. گردند منحصر به فرد می

» نوعی عقلی«اند، همانند مبدأ خود، دارای کثرت  و مبدَّل به عقل بالفعل گردیده
 .گردند می
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 درآمد. 1
، »قاء روحانی نفسحدوث جسمانی و ب«نفس در حکمت متعالیه و بر اساس دیدگاه 

دارای حدوثی جسمانی و مقارن با حدوث بدن است، مبدأ فاعلی نفس، عقل مجرد 
پس . است، دارای تعلّقی تدبیری به بدن است» نفس«بالعفل بوده و نفس نیز مادامی که 

از تکوّن نفس و بر اساس دیدگاه خاصّ صدرالمتألهین در حرکت جوهری، نفس دارای 
ر مراحل استکمال گردیده و به سوی مبدأ اولی خود، در مسیر تحوّل و سیر صعودی د

 . گیرد حرکت جوهری و اشتدادی قرار می
از سوی دیگر، صدرالمتألهین اگر چه نفسانیّت نفس را مستلزم تعلّق به بدن دانسته و 

 نفس، قبل از تعلّق» ای از ثبوتِ نحوه«نماید، اما از  دیدگاه قدمت نفس بما هی نفس را ردّ می
آن به بدن نیز سخن رانده و در خالل آن، سعی در ارائه تقریری صحیح از جمع بین دو دیدگاه 

 . نماید می) دیدگاه ارسوط و تابعین وی(و حدوث نفس ) دیدگاه افالطون(قدمت نفس 
توجه به تصویری که صدرالمتألهین از نفس در مسیر تکوّن و استکمال آن ارائه داده 

فوس بشری از یکدیگر، پرسش از چگونگی کثرت نفوس بشری در و لحاظ تمیّز ظاهری ن
 . آورد مسیر تحوّل نفوس را به میان می

تکثّر نفس در سه مرحلۀ قبل، / مسئلۀ اصلی این جستار، تبیین چگونگی کثرت 
» شناسی گونه«مقصود از این مسئله، پرسش از . حین و بعد از تعلّق نفوس به ابدان است

) تکثیر(ر این سه مرحله است و نه تبیین چگونگی کثرت یافتن کثرت نفوس انسانی د
توان در ضمن  مسئلۀ اصلی این پژوهش را می. نفوس متعدد انسانی از علّت فاعلیِ واحد
 : چند مسئلۀ فرعی، تحلیل و بازگو نمود

آیا تعدد نفوس، به معنای تعدد افراد و مصادیق مندرج در ذیل نوع واحد انسانی . 1
 به سان - آنکه تعدّد نفوس انسانی، به معنای تعدد نوعی هر نفس انسانی است؟ و یا

 باشد؟ » نوعٌ منحصرٌ فی فرده« است؛ بدان معنا که هر شخص -تعدد عقول مجرده
اتّخاذ هر یک از دو دیدگاه کثرت نوعی یا کثرت عددی نفوس بشری، مترتّب بر . 2

 چه تصویری از نفس نزد صدرالمتألهین است؟ 
ا دیدگاه مختار در کیفیّت کثرت نفوس، دیدگاهی واحد در سه مرحلۀ نزول و آی. 3

 صعود نفس است؟ 
آیا دیدگاه ارائه شده، برای تمامی نفوس انسانی، با درجات مختلف شدت و ضعف . 4

 آنها، یکسان است؟ 
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بر تمام » انسان«در صورت اتّخاذ دیدگاه کثرت نوعی نفوس، چگونه مفهوم واحد . 5
 گردد؟  ختلف الذات، به صورت یکسان اطالق میانواع م

های اولیه آثار صدرالمتألهین آن است که  فرضیۀ این پژوهش، پس از مطالعه و بررسی
گونه سخنی از نفسانیّت نفس در میان نیست و به تبع آن  قبل از تعلّق نفس به بدن، هیچ

حین تعلّق نفوس به . نیز، بحث از کثرت نفوس و تعیین نوع آن، معنایی حقیقی ندارد
ابدان، کثرت نفوس از حیث ابدان و وجود مادّی نفس، کثرتی عددی و مادّی است و پس 
از مفارقت نیز، بنا بر مرتبۀ نفوس انسانی، برخی از نفوس دارای نفس خیالی بوده و در 
سنجش با دیگر نفوس انسانی، کثرت نوعی مثالی را پدید آورده و برخی نفوس عالیه نیز، 

اند، دارای کثرت نوعی  آن جهت که به مرتبۀ عقول مجرده رسیده و عقل بالفعل شدهاز 
 .عقلی بوده، به نحوی که هر نفسی دارای نوعی مستقل برای خود است

 
 پیشینۀ پژوهش. 2

با توجه به منابع در دسترس، تا کنون پژوهش جامعی در پاسخ به مسئلۀ این پژوهش، 
کثرت «: صلواتی در سه مقالۀ خود تحت عناوین عبدهللاتنها . به تحریر در نیامده است

انسان در  نوعی کثرت های وحدت و بررسی بسامد مدل «1،»نوعی انسان نزد فیض کاشانی
 ،وحدت یا کثرت نوع انسانی نزد ابن سینا، شیخ اشراق«22،»نگرش وجودی فیض کاشانی

با این حال، مسئلۀ اساسی در دو .  به کثرت نوعی انسان توجه نموده است3،»او مالصدر
لی از آن است و در مقالۀ مقالۀ اول، کثرت نوعی انسان در نگاه فیض کاشانی و ارائۀ مد

از این رو، در . سوم نیز، وی به دنبال نگاه و کاوشی تاریخی در پاسخ به این مسئله است
شناسی کثرت نفوس از دیدگاه صدرا و  هیچ یک از این سه مقاله، به کاوش دقیق گونه

به عنوان دیدگاه » کثرت نوعی«همچنین تبیین مبانی و چگونگی آن پرداخته نشده و 
 .را، بدون هیچ گونه تفکیک بین نفوس مختلف، پذیرفته شده استصد

به این مسئله ) 64عین( »عیون مسائل النفس«زادۀ آملی نیز در کتاب  آیت هللا حسن
که مختصر بوده و تبیین کاملی را  با وجود این، گفتار وی عالوه بر این. توجه نموده است

های صدرالمتألهین نبوده و از سوی  دگاهدهد، به شکل کامل نیز مبتنی بر دی ارائه نمی
 .دیگر نیز، بین سه مرحلۀ نفس، تفکیکی صورت نپذیرفته است

                                                                                                                                        
 .100-87، صص1، شماره 1391، بهارهای هستی شناختی پژوهش. 1
 .145-127، صص2، شماره1392، پاییزهای هستی شناختی پژوهش. 2
 .169-143، صص16ه، شمار1393، بهار تاریخ فلسفه .3
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  وجودی نفس انسان-تحلیل ماهوی . 3
شناخت صحیح کیفیت تکثّر نفوس، مترتب بر شناخت صحیح و روشنی از تصور نفس 

ی مسئلۀ نزد صدرالمتألهین است که در این بخش به شکل مختصر و به عنوان مباد
 .شود جاری این نوشتار، بدان پرداخته می

 نفس در تحلیل ماهوی، کمال جسمی است که به واسطۀ قوای :تحلیل ماهوی)  الف
نفس نزد ]. 16، ص8، ج17؛ 157، ص4[دهد  مختلف، افعال خود را انجام می

ساز آن است  و این امر، سبب] 94 و 6همان، ص[صدرالمتألهین، موجودی بسیط است 
زیرا هر آنچه ]. 208، ص18[تعریف و تحلیلِ ماهوی حقیقی از نفس منتفی گردد که 

بسیط باشد، جنس و فصل نداشته و از این رو ماهیّت حقیقی نیز برای آن متصور نیست 
از این رو، وی تعریف منقول از ارسطو را نیز، ناظر به مقام فعل نفس ]. 462، ص11[

 . داند  االسمی میدانسته و آن را تعریفی توصیفی و شرح
اما آنچه . گزیند صدرالمتألهین اگرچه در ظاهر همان تعریف ارسطو از نفس را بر می

کنندۀ تحلیل صدرا از تحلیل پیشینیانِ مشائی خود نسبت به تعریف ارسطو است،  متمایز
دو امری که با . است» اتحاد آن با بدن مادّی«و » ذو مراتب بودن نفس«اعتقاد وی به 

صدرالمتألهین هر گونه . دهد ه آن، صدرالمتألهین تصویری سیّال از نفس ارائه میتوجه ب
دوگانگی میان نفس و بدن را رد کرده و همچنین قدمت یا حدوث روحانی نفس را نیز 

از این رو، نفس امری است که در حقیقت و ذات ]. 184، ص8[داند  امری ناممکن می
 .]442، ص1، ج17 [استآن، تعلّق و تدبیر جسم مادّی، نهفته 

را » حدوث جسمانی و بقاء روحانی نفس«بر این اساس، وی دیدگاه برجستۀ خود در 
که از پیامدهای اعتقاد به ترکیب اتحادی نفس و بدن ] 347، ص8، ج17[ارائه داده 

به وسیلۀ بدن مادی و یا » نفس مجرد«دیدگاه وی به معنای حدوث ]. 88، ص8[است 
 :بلکه مقصود صدرا از این نظریه، آن است که. دن نیستحتی در زمان حدوث ب

که بدن علّت پدیدار  گردد، و نه آن نفس همراه با حدوث بدن پدیدار و متمیّز می. 1
 ]. 105، ص7 [ »إن النفس حادثة مع البدن ال بالبدن«: شدن نفس باشد

ست، تدبیر در ابتدای نشوء و تولد بدن، تنها نفس نباتی که دارای ادراک حسّی ا. 2
زیرا ]. 245، ص7؛ 330، ص 8، ج17[گیرد و نه نفس مجرد ناطق  بدن را بر عهده می

تعلّق نفس مجرد ناطقه به بدن تازه تکوّن یافتۀ مادی که استعداد افعال ارادی یا تعقل را 
ها را به دنبال داشته که طبق  ندارد، تعطیل نفوس ناطقه مجرد از افعال مختص به آن
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پس از آن و به حسب . ، امری محال است]147، 9، ج17[» ل في الوجودعطِّال مُ«قاعدۀ 
استعداد بدن در تعلق نفوس فراتر و اقوی، نفس حیوانی و سپس عقلی بر جسم مادی 

از همین روست که وی در برخی عبارات، . گیرد افاضه شده و تدبیر آن را بر عهده می
: داند یدن به حداقل مراتب تجرد مینفس را مشروط به استکمال و رس» بقاء روحانی«
 ].120، ص17[، » إن استکملتجسمانیة الحدوث، روحانیة البقاء] النفس[«

بنابر آنچه ذکر گردید، تعریف ماهوی نفس، نه تنها تعریف حقیقی به جنس و فصل 
را به تصویر ] مرتبۀ تدبیر و تعلق به بدن[ای از حقیقت نفس  نبوده، بلکه تنها مرتبه

 1.ای که نمایان گر حقیقت کامل نفس نیست  مرتبه.کشد می
 در تحلیل وجودشناختی، حقیقتِ نفس، امری ذو مراتب :تحلیل وجودشناختی) ب

گردد که دائم در مراتب مختلف خود در حال تقلّب است، حالت ثابتی نداشته  معرفی می
 :و از این رو شناخت آن دشوار و یا دست نایافتنی است

بلکه .  ندارندوجودمقام مشخص و معلومی از حیث های انسانی،  نفس
ها و مراتب متفاوتی است که در هر مقامی، دارای  نفس انسانی دارای مقام

 نفس بدان ماهیتو آنچه حکیمان از . صورت و عالم خاص خود است
 .اند، چیزی جز مرتبه تعلق نفس به بدن و تدبیر آن نیست دست یافته

 .]377، ص3، ج؛ همان345 و 344صص، 8، ج17[
حقیقتی «ای خاصّ از  را تنها مختصّ به مرتبه» نفس«از همین روست که صدرا واژۀ 

مرتبۀ . ]231، ص 2، ج17[داند که این حقیقت، نام معلومی ندارد  می» دست نایافتنی
خاصّ مذکور از این حقیقت مجهول، مرتبۀ تدبیر بدن و تعلق به بدن است که مسمّی به 

ة را البته. است» نفس« » نفس« گاه صدرالمتألهین و بنا بر ضرورت، اسم ذات مجهول الهویّ
برای » نفسیّت نفس«گذاشته و برای تمایز آن با مرتبۀ تدبیر و تعلق آن به بدن، از واژۀ 

 ].223، ص5، ج17؛ 238، ص9؛ 317، ص6[برد  اشاره به مرتبۀ تدبیر بدن بهره می
شناسی صدرالمتألهین، سبب  ظام انسانارائۀ تصویری اینچنین از حقیقت نفس در ن

گردد  هایی خاص برای نفس، در قبل، حین و بعد از تعلق آن به بدن می پیدایش ویژگی
. شناسی کثرت نفوس دست یافت توان به پاسخی صحیح از گونه ها می که با تحلیل آن

 .شود ها پرداخته می در ادامه به تقریر و تحلیل این ویژگی

                                                                                                                                        
و ] أی الـنفس  [الذي یتوقف على البدن هو بعـض نـشآتها          «: اسفاربنگرید به عبارت صدرالمتألهین در      . 1

 ].347، ص8، ج17 [»یکون استعداد البدن شرطا لوجود هذه النشأة الدنیة
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 شناسی کثرت نفوس های الزم برای گونه  و مؤلفهها تبیین ویژگی. 4
 کیفیّت موجودیّت نفس قبل از تعلّق به بدن. 1. 4

  و ]313-310، صص6[المبدأ و المعاد صدرالمتألهین در برخی از کتب خویش، مانند 
. نماید براهینی را بر اثبات حدوث نفوس اقامه می] 343-330، صص8، ج17[االسفار 

در فرض » واحد یا کثیر بودن نفس«به استحالۀ هر دو طرف منفصلۀ بازگشت این براهین 
از این رو، قبل از تولد یافتن بدن و قابلیت تعلق ]. 147، ص7[قدیم بودن نفس است 

باشد، وجود خارجی و حقیقی ندارد تا بتوان در » نفس«نفس به آن، شیئی که مسمّی به 
 . ها به بدن داشت از تعلق آنشناسی کثرت نفوس در قبل  ذیل آن، سخنی از گونه

شناسی حکمت  توان با نظر به حقیقت علت و معلول در نظام معرفت با این وجود، می
متعالیه که در آن، معلول شأنی از شؤون علت معرّفی شده و کماالت آن نزد علت موجود 

، ]عقول مجرده[ها  ، از وجود کمال نفوس انسانی نزد علّت فاعلی آن]331، ص10[است 
حقیقت «و » حضور کماالت معلول نزد علت«صدرالمتألهین به روشنی به . سخن راند

 :نماید در حیطۀ نفس، چنین اشاره می» سبب و مسبب
 و ، کمال علتها و سببها أن النفوس اإلنسانیة موجودة قبل األبدان بحسب

 موقوف على -، لکن تصرفها في البدن...السبب الکامل یلزم المسبب 
 ]347، ص8، ج17[صوصا استعداد مخ

، قبل از »نفس«سخن مذکور از صدرالمتألهین اگرچه به معنای اثبات امری به نام 
، 7، ج17[تعلّق آن به ابدان نیست، چه تعلّق نفس به بدن، مقوّم و ذاتی نفس است 

که - قدم را برای نفس نوعیتوان   ، اما با توجه به حضور معلول نزد علت، می]238ص
به دیگر بیان، نفوس قبل از تعلق به بدن، .  ثابت نمود-ون نیز چنین استدیدگاه افالط

، 5[باشند  ای هستند که دارای مراتب مختلفی از شدت و ضعف می همان عقول مجرده
 ].349، ص8، ج17؛ 304، ص8ج

صدرالمتألهین در بررسی داستان هبوط انسان در دنیا و در ضمن نقل دیدگاه ارسطو 
 : نماید أیید دیدگاه وی، چنین نقل میو در ت!] افلوطین[

م عقلی خود باشد، هیچ یک از اشیاء متکثّر فرودستی عقل ، اگر در عالَ
خود را نمی بیند، و اگر در غیر عالَم خود باشد، یعنی عالم حسّ، گاه به 

 ]. 33، ص3؛ 363همان، ص[نگرد و گاه به شیء دیگر  این شیء می
 :گوید  چنین میاسفارری تمام در حاشیۀ سبزواری پس از این نقل، با هوشیا
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، تصریح بر این دارد که عقل در عالم !]افلوطین[ این سخن از معلم اول 
و کینونت نفس در عالم کون . ابداع، همان کینونت سابق نفس است
زیرا عقل در عالم حسّ، همان . وفساد، همان کینونت الحق عقل است

ا بر آن تاکید داشته و به و این همان امری است که صدر. نفس است
 ]. 316، ص 8، ج5[نماید  وسیلۀ آن بین قدمت و حدوث نفس جمع می

و حادث بودن ] دیدگاه افالطون[صدرا نیز، خود بر امکان جمع بین دو دیدگاه قدیم 
 اشاره - با توجه به درک حقیقت علت و معلول -] دیدگاه ارسطو و تابعین وی[نفس 
از این رو، قدمت نفوس از سوی صدرالمتألهین تنها باید به . ]332، ص8، ج17[نماید  می

 . تفسیر شود و نه قدمت نفسانیّت نفس] عقول مجرّده[معنای قدمت علل آن
بر علّت موجِد نفس » نفس«به دیگر سخن، بر اساس مبانی حکمت متعالیه، اطالق واژۀ 

 اطالقی شعرگونه یا -نیستکه علّت موجود، نفس بما هی نفس   با وجود این-) عقول مجرّده(
بدین معنا که از سویی نفس را از مرتبۀ قبل . مستلزم تناقض در دیدگاه صدرالمتألهین نیست

 .از تعلّق به بدن نفی گرداند و از سویی دیگر، با افالطون در قدمت نفس همراهی نماید
 از صدرالمتألهین در مباحث علّت و معلول و بنا بر تحلیل وجودشناختی خاصّی که

دهد، معلول را از شئون علّت دانسته و کماالت آن را نزد  وجود علّت و معلول ارائه می
که علّت نیز نزد معلول  چنان]. 178، ص18[داند  علّت، به نحو اعلی و اکمل حاضر می

ساز آن  این امر سبب]. 103ص ،11[ معیّت قیّومیه با معلول است حاضر بوده و دارای
حمل حقیقت و « حمل در گفتمان حکمت متعالیه و با عنوان است که نوع سوّمی از

اتحاد مفهومی و (بر اساس این نوع حمل که غیر از حمل اول . وارد گردد» رقیقت
است، حمل و اطالق معلول ) اختالف مفهومی و اتحاد مصداقی(و حمل شایع ) مصداقی

ت عین معلول بوده و زیرا معلول عین علّت و علّ. بر علّت و بالعکس، جایز و صحیح است
 بر این اساس، اگرچه ماهیّت حقیقی 1.ها، تنها به شدّت و ضعف وجودی است تفاوت آن

جا که کماالت آن  نفس بما هی نفس، جز در زمان تعلّق به بدن پدید نمی آید، اما از آن
توان بر عقول نیز واژۀ  می» حمل حقیقت و رقیقت«نزد علّت خود حاضر است، بنابر 

علّت (بر عقول مجرد » نفس« به عبارت دیگر، حمل و اطالق 2.را اطالق نمود» نفس«
                                                                                                                                        

، 17[»  قصالن و الکمال و الضعف و الشدة بحسب التفاوت إنما و االتصال بحکم الحقیقة هي الرقیقة«. 1
 ].127، ص8ج

چیـستی حقیقـت   «و » حـدوث نفـس  « که به شرح مباحث اسفار صدرالمتألهین در انتهای جلد هشتم     .2
عقـل  [، به طور مکرّر واژۀ نفـس را بـر علـت فـاعلیِ نفـس     ]348تا330صص[پردازد   می» وجودی نفس 

 . نماید اطالق می] مجرد
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ناممکن و کذب است، اما اطالق و حمل نفس » حمل شایع«یا » حمل اولی«به ) موجود نفس
  .آید ، صحیح و ممکن بوده و تناقضی پدید نمی»حمل رقیقت و حقیقت«بر عقل مجرد، بنابر 

 صدرالمتألهین در همراهی با افالطون در قدمت تنها بر این اساس است که دیدگاه
زیرا در غیر این صورت، صدرالمتألهین خود از فیلسوفانی . توان توجیه نمود نفوس را می

همان، [نماید  است که قدمت نفس را مخالف بداهت عقل دانسته و آن را صریحاً رد می
 ]. 184، ص8؛ 475ص

م حسّ و تکوّن نفس، و همچنین سیر صدرالمتألهین فرآیند نزول عقول مجرده به ع الَ
أن المبدأ عین الغایة و البدایة عین «صعودی نفس به سوی عقول مجرّده را، بنا بر قاعدۀ  

داند که تنها با حرکت جوهری و اشتدادی نفس قابل  از اموری می] 110، ص7[» النهایة
انی نگردیده و  زیرا اشتداد وجودی، مستلزم انقالب ماهیت انس. تفسیر و تبیین است

، 17[تواند در مراتب طولی خود، نزوالً و صعوداً در حرکت جوهری باشد  شیء واحد می
 ]. 369 و 368، ص8ج

 
 حرکت جوهری و اشتدادی نفس در مراتب کمال. 2. 4

نفس انسانی . تعلّق به بدن نباتی و تدبیر آن، اولین مرحله از حرکت نفس انسانی است
مراتب کمال بوده که همسان و متناظر با مراتب هستی است دارای مراتب مختلفی از 

پس از . اولین مرتبه، ادراک حسّی و تدبیر بدنِ نباتی است. ]457، ص6؛ 138ص ،18[
آنچه در . گردد آن، بدن نباتی رشد کرده و نفس نیز دارای ادراک خیالی و اراده می

رای افراد نادری اتفاق افتاده شود، ادراک عقلی بوده که ب نهایت امر بدان دست یافته می
 ].69، ص8[مانند  و اکثر مردم، در حیات خیالی و حیوانی باقی می

نماید  نفس انسانی در مراتب کسب کماالت مختلف، وحدت معنایی خود را حفظ می
ای که به  ای که انسانِ نباتی است و چه در مرتبه  ، و چه در مرتبه]369، ص8، ج17[

. دارد یابد، در مسیر انسانیّت و کماالت انسانی گام بر می ست می د1کماالت انسان الهی
 :گوید  به روشنی چنین میاسفارصدرالمتألهین در 

اشد و اضعف، اگرچه با یکدیگر متفاوتند، اما تباین ماهوی بین این دو 
نمایاند که وجود مرتبه شدید و ضعیف، بالفعل  مرتبه، تنها زمانی رخ می

شتدادی، برای تمام مراتب، وجودی واحد و شخصی اما در حرکت ا. باشد

                                                                                                                                        
 ].262، 6، ج17 [»لیا و وجودا عقلیا فکذلک لها وجود إلهياألشیاء کما أن لها وجودا طبیعیا و وجودا مثا« .1
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مفروض است که ماهیت واحدی داشته و در طول تحول اشتدادی خود، 
 ].258، 8، ج17[دچار تبدل ماهوی نمی گردد 

ورود به هر مرتبۀ جدید از نفس، به معنای استحالۀ مرتبۀ قبل است، به شکلی که 
، متجددة مستحیلة من أدنى ]أی النفس[ أنها« :آید ای جدید برای نفس پدید می مرتبه

استحاله و تجدّد ]. 384، ص10؛ 330، ص8، ج17[» الحاالت الجوهریة إلى أعالها
بلکه بر مبنای حرکت . مذکور، به معنای از دست دادن کماالت قبلی نفس نیست

جوهری، هر مرتبۀ أشدّ، واجد کماالت مرتبۀ أضعف از خود به نحو بساطت و وحدت 
 ]. 349، ص8، ج17[اشد ب جمعی می

به دیگر بیان و با توجه به آنچه در بخش پیشین ذکر گردید، نفس پس از تنزّل از 
مرتبۀ عقل مجرد و تعلّق یافتن به جسم مادّی، سیر صعودی و جوهری خود به مراتب 

و » قوس نزول نفس«توان آن را  مرحلۀ اول، امری است که می. نماید فراتر را شروع می
 ].224و132ص: 8، ج17[. نامید» قوس صعود نفس«کمال را مرحله است

 
 انگاری ملکات نفسانی و نفی عرَض» ملکه«و »  حال«تفاوت . 3. 4

رسان است،  شناسی تکثّر نفوس بسیار مؤثر و یاری آنچه در درک حرکت جوهری و فهم گونه
 .  استتوجه به چگونگی ارتباط نفس با اعراض و صفات مکتسب خود در مسیر استکمال

دست آمده برای نفوس انسانی در مسیر استکمال و حیات دنیوی، به دو  کیفیات به
صفات و کیفیّاتی هستند که بر نفس » حال«. گردند تقسیم می» ملکه«و » حال«قسم 

از این رو، حال، عرض مفارقی است که . عارض گردیده، امّا دائم و ذاتی نفس نیستند
کیفیات و صفات نفسانی هستند که در نفس » ملکه«در مقابل، . موضوع آن نفس است

راسخ و دائمی شده و سبب پدید آمدن افعال انسانی بدون تروّی، تصدیق پیشین و 
 ].110، ص4، ج17[گردد  سختی می

زیرا . های تقابل منطقی جای نمی گیرد تقابل بین حال و ملکه، در هیچ یک از گونه
 :جودی انگاشته که تفاوت آنه به شدّت و ضعف استصدرالمتألهین، حال و ملکه را دو امر و

إذا تکررت األفاعیل و األقاویل استحکمت اآلثار في النفس، فصارت األحوال 
ملکات، إذ الفرق بین الحال و الملکة بالشدة و الضعف، و االشتداد في الکیفیة 

 ].202، ص7[یؤدي إلى حصول صورة، أي مبدأ جوهري للنفس 
، فصل و صورت نفوس انسانی بوده که با توجه به اختالف »ملکه «بنابر عبارت مذکور،
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. آید ملکات نفسانی نفوس مختلف، مراتب و درجات مختلفی از نفوس بشری نیز پدید می
» وجود نفس«نیست بلکه » ناطق«زیرا بنابر دیدگاه صدرالمتألهین، فصل حقیقی انسان، 

جات متفاوت از شدت و ضعف  و از آنجا که وجود نفس دارای در]210، ص18[است 
بوده و در مراتب مختلف هستی در حال تحوّل و استکمال است، از این رو هر شخص 

این بدان . آورد دارای فصل خاصّ خود شده که با توجه به آن، نوع خاصّی را پدید می
معناست که اشخاص متفاوت انسانی، اگر چه در تعریف توصیفی و رسمی منقول از 

باشند، اما هر یک دارای ذات و   به مرتبۀ فعل نفس است، مشترک میارسطو که ناظر
 .باشند  می- با توجه به ملکات مختلف هر شخص-جوهری متفاوت از شخص دیگری

انگاری صفات و ملکات  صدرالمتألهین با نظر به آنچه ذکر شد، به شدت با عرَض
استکمال خود به دست مکتسب انسانی به مخالف برخواسته و هر آنچه را نفس در مسیر 

 :گوید آورد، متحد با نفس و عین آن دانسته و چنین می می
، و ]و دیگر انسانها[گان  چه سخیف است دیدگاه کسانی که نفس ابله، بچه

ها را به  پیامبران را در حیقیقت و ماهیت یکسان دانسته و تفاوت آن
 افراد اگر چنین باشد، برتری. داند ها می ضمائم خارجی و اعراض آن

زیرا در . انسانی به یکدیگر، به امری خارج از انسانیت انسانها خواهد بود
این فرض، فضیلت اصلی و بالذات، برای آن عرضِ ضمیمه است و نه 

 ]. 245همان، ص[انسان 
از این رو، نفس هر شخصی در قیاس با نفس شخص دیگر، دارای تفاوتی جوهری و 

زیرا بنا ]. 581، ص11[هری و وجودی قرار ندارند نه عرضی بوده و در مرتبۀ یکسان جو
بر دیدگاه صدرالمتألهین، هر صفت راسخ نفسانی، پیوند ذاتی با نفس داشته و از این رو، 

نفوس متفاوت، دارای حقائق نوعی متفاوتی هستند و «: گردد جزء ذات و جوهر نفس می
 ]. 52، ص8، ج17[» ها تنها به عوارض شخصی نیست تفاوت آن

 
 انواع وحدت و کثرت از حیث وجود و رابطۀ آن با نوع و فرد. 4. 4

رو، همانطور که  از این. ]247، ص11[وحدت در حکمت متعالیه مساوق وجود است 
، 6، ج17[وجود شامل مراتب متعدّدی از مادّه تا وجود عقلی و بلکه فراعقلی است 

وجود . ذکور را دارا است، وحدت نیز به سان وجود، قابلیّت تقسیم به مراتب م]262ص
از . و اشدّ است) سعی(مادّی، اضعف مراتب وجود بوده و وجود عقلی، وجودی کلّی 

رو، وحدت مادّی و عددی نیز اضعف مراتب وحدت بوده و وحدت عقلی و کلی، در  این
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به شکلی که در صعود وحدت در مراتب فرادستی، کثرت . گیرد ای اعلی قرار می مرتبه
ا جایی که در مرتبۀ واجب الوجود و وجود الهی، کثرتی در مقابل وحدت، تضعیف شده، ت

به دیگر سخن، وحدت علّت نسبت به وحدت ]. 116، ص18[قابل فرض نخواهد بود 
وحدت در مراتب تنزّل یا تکامل معلول ضروری » کیفیّت«معلول اقوی بوده و حفظ 

از عقل بالفعل و صعود به از این رو نفس انسانی، در نزول . ]226، ص7، ج17[نیست 
 .]87 ص،18[نماید  مبدأ خود، مراتب مختلفی از وحدت را طی می

های مراتب مختلف طولیِ وجود با یکدیگر اختالف دارد،  همانطور که احکام و ویژگی
بررسی و برشماری تمام . باشند مراتب مختلف وحدت نیز دارای اختالف در احکام می

اما در این میان، تبیین برخی .  این نوشتار خارج استاحکام مختلف مذکور، از مجال
شناسی نفوس انسانی، ضروری بوده  ویژگیهای مراتب مختلف وحدت و کثرت، در گونه

 .پردازیم ها می که به ذکر آن
در عالم هستی، مشروط به ماده بوده و تکثّر » عددی و حسّی«تحقّق وحدت و کثرت 

به دیگر ]. 337، ص3، ج17[گردد  رت حسّی ـ شخصی میآن، مبدأ پیدایش اعداد و کث
 . ]579، ص11[بیان، موضوع وحدت و کثرت عددی، جسم مادی است 

مقصود از . گیرد در مقابلِ وحدت و کثرت حسّی، وحدت و کثرت عقلی قرار می
، 11[وحدت و کثرت عقلی، وحدت و کثرت عارض بر عقول مجرد بالفعل است 

 و اشد از وحدت حسّی و خیالی بوده و جامع تمام کماالت وحدت عقلی اقوی]. 581ص
از این رو، اتصاف موضوع واحد عقلی به صفات متنافض، محذوری . فرودستی خود است
همان، [است ) و نه جمعیّتی(زیرا وحدت عقلی، وحدتی جمعی . را پدید نمی آورد

 ].340، ص3، ج17؛ 102ص
، 8[ف با وحدت حسی یا خیالی است طور که وحدت عقلی دارای احکامی مخال همان

، کثرت عقلی نیز، با توجه به گونۀ وحدت عقلی، همانند و هم طراز با کثرت ]153ص
 الوحدة تکون على أنّ« :حسّی یا خیالی ترسیم نشده و دارای احکام متفاوتی با آن است

وحدة  و لکل وحدة کثرة تقابلها و لیس کل ،وجوه شتى کالعقلیة و النوعیة و العددیة
 ].352، ص 8، ج17 [»تقابلها کل کثرة

گیرد  رو، در مقابل وحدت عقلی، کثرتی که از سنخ وحدت عقلی باشد قرار می از این
کل «گردد، بنا بر قاعدۀ  کثرت عقلی که در مجردات تام حاصل می. و نه کثرت عددی

 است ، کثرتی تحلیلی و غیرعددی]112، ص6[» مجرد تعقل ذاته و غیره من المجردات
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زیرا حضور مجرد نزد مجرد دیگر، تباین تامّ را از میان برداشته و کثرتی ]. 173، ص12[
 . نماید واقعی و عددی را منتفی می

از » عقلی«و » نوعی«و » عددی«کثرت ) وحدت و(در عبارت مذکور از صدرا، سه گونه 
، »عقلی« و »عددی«های مذکور از وحدت  با توجه به ویژگی. یکدیگر متمایز شده است

 .تبیین نمود» نوعی«را با وحدت و کثرت » عقلی«و » عددی«توان رابطۀ وحدت و کثرت  می
، 18[نوع، معنای مشترک بین افراد کثیری است که در ذاتیّات خود اشتراک دارند 

هر فرد و مصداق از مفارقات عقلی و هر آنچه که مادّی نباشد، نوعی منحصرِ ]. 204ص
زیرا آنچه سبب تعدّد افراد و مصادیقِ نوع و . آورد حد را پدید میدر فرد و مصداق وا

گردد، وجود مادّه و تفاوت امکان استعدادی موجود در مصادیق مختلف  ماهیت واحد می
توانند دارای دو فرد یا بیشتر  از این رو، مفارقات عقلیۀ مجرد از مادّه، نمی. آن نوع است

بنابراین، نوع واحد گاه دارای افراد متعدد و ]. 254، ص16[از مصادیق نوع خود باشند 
، قابلیّت داشتن مصادیق »نوع طبیعی و مادّی«. گاه نیز دارای فردی منحصر به فرد است

 .باشند نیز تنها دارای یک فرد و مصداق می» نوع عقلی«متعدّد را داشته و 
، 17[فارق بوده به دیگر بیان، تعدّد افراد ماهیت، مسبَّب از علت خارجی و عوارض م

؛ 21، ص1[و اختالف اعراض نیز متقوّم به مادّه و امکان استعدادی است ] 230، ص1ج
، سرّ عدم تکثّر عددیِ مصادیق نوع مجرد را اسفاراز این رو صدرا در ]. 363، ص6، ج17

الموجودات التامة باقیة ألنها لم توجد ألن تکون مادة لموجود آخر «: نماید چنین بیان می
ألن یتکون عنها  أما الموجودات الناقصة فهي خلقت. لک انحصر نوعها في شخصهاو لذ

 ].105، ص8، ج17[» موجود آخر
بنابر عبارت مذکور از صدرا، فرض کثرت عددی در افراد هر نوع و ماهیت تام، تنها 

پذیر است که مصادیق و افراد نوع مذکور، دارای حیثیّت مادی بوده، به  در صورتی امکان
ی که در بستر زمان، مصادیق متفاوت و متعددی را برای رسیدن به کمال پدید شکل
اما در موجودات غیر مادی، هر کمالِ مفروض، بالفعل برای مجرد تام حاصل بوده . آورند

تکثر األفراد مع االتحاد النوعي إنما هو من خواص «: ای وجود ندارد و حالت منتظره
 فحق نوعه أن - الذي وجوده لیس باالستعداد و المادة و.األجسام و الجسمانیات المادیة

 ].331، ص8، ج17[» یکون في شخص واحد
کثرت عقلی و تحلیل در عقول مجرّد، مورد اذعان صدرالمتألهین و فیلسوفان پیش از 

اما با توجه به مالک عدم تعدّد پذیری مصادیق انواع که همان عدم وجود مادّه . وی است
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توان عالوه بر انواع مجرد عقلی، انواع مجرد  ر مصادیق است، میو امکان استعدادی د
. مثالی را نیز از انواعی دانست که منحصر به فرد بوده و قابلیّت تعدد مصادیق را ندارند

گرچه دارای شکل و اندازه و رنگ زیرا انواع مثالی، از مادّه و عوارضِ مفارق تهی بوده و ا
ای از  مقصود از نوع مثالی، مرتبه.  استعدای نخواهند بودباشند، اما حامل امکان ، می...و

 ].320، ص8[گانۀ هستی، موجود شده است  نوع است که در مرتبۀ مثال از عوالم سه
نوع طبیعی، نوع مثالی و نوع عقلی : های نوع را در سه دستۀ توان گونه از این رو می

ن استعدادی و حرکت، دارای که تنها قسم اول، به سبب وجود امکا] 186، 18[جای داد 
مثال و [اما دو مرتبۀ دیگر از عالم هستی . مصادیق متعدّدی در ذیل نوع واحد است

و از این رو، قابلیّت وجود مصادیق ] 22و21، ص14[، ثابت و غیر قابل تغییر بوده ]عقل
 .مختلف در ذیل نوع واحد را ندارند

، با توجه به دیدگاه ]و عقلیدر مقابل نوع طبیعی [» نوع مثالی«ثبوت مفهومِ 
اند نیز قابل  صدرالمتألهین در کثرت نوعی نفوسی که هنوز به مرتبۀ عقل بالعفل نرسیده

 .گردد این مطلب، در بخش بعدی این پژوهش تبیین می. استنتاج است
اما آنچه . آنچه تاکنون بیان گردید، بیان مالک تکثّر پذیری مصادیق نوع واحد بود

زیرا فصل، محصّل نوع . گردد، تکثّر فصول انواع است ری خود انواع میسبب تکثّر پذی
نماید، از این رو، هر جا فصولِ موجودات مشترک  بوده و آن را از ابهام جنسی خارج می

ال بد في تکثر األنواع من اختالف «: گردد ها نیز متکثّر می الذات متفاوت گردد، انواع آن
 ].193، ص3، ج17[» الفصول الذاتیة

 
 تبیین گونۀ کثرت نفوس، قبل، حین و بعد از تعلّق به بدن. 5

چنانکه بیان گردید، موجودات مادّی که حامل امکان استعدادی و عوارض مفارق هستند، اگر 
دارای ذات مشترک جامعی باشند، در ذیل نوعی واحد مندرج گردیده و کثرت مصادیق 

تام نیز، هر مجرد دارای بیش از یک فرد در عقول مفارق . است» کثرت عددی«چنین نوعی، 
 .خواهد بود» کثرتی عقلی« عقلی، 1و مصداق نبوده و از این رو، کثرت انواع

                                                                                                                                        
حقیقی وجود ندارد، استفاده ] صورت البشرط[و فصل ] ماده البشرط[در اعراض و عقول تامّ که جنس . 1

برای اطـالع   . است» تعیّن وجودی «از واژۀ ماهیت و نوع، به معنای حدّ حقیقی نبوده و صرفا به معنای               
لیل متناقض نمای ثبوت عقول مجرده در صقع ربوبی، در عین اثبات ماهیت برای    تح: بیشتر بنگرید به  

 .93، تابستان 2، وفائیان و دیگران، اسراء، شماره عقول
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قرار داشته که پس از استکمال اولیه، » نفس«در میان دو گونۀ وجود مادی و عقلی، 
عد و حیثیّت وجودی می  وجه أعلی و عقلی نفس که جوهر و ذات نفس. گردد دارای دو بُ

از این رو، نفس دارای . بوده و وجه دانی آن، مادّی است) مثالی یا عقلی(است، مجرّد 
، 11[های هر دو مرتبۀ وجودی مذکور و ترکیبی از آن دو است  خصوصیّات و ویژگی

به دیگر بیان، وجود تجرّدی و ذات روحانی نفس، متفاوت از مرتبۀ ]. 454و213ص
بر اساس دو حیث تجردی و مادّی نفس، ]. 371، ص8، ج17[حسّی و مادّی نفس است 

شناسی کثرت نفوس،متناسب با سه  نفس قابلیّت پذیرش دو حکم متفاوت را در گونه
 .]224، ص 5 ، ج17[آورد  مرحلۀ قبل، حین و بعد از تعلّق به بدن به دست می

تفاوت دو حثیّت نفس در عین ترکیب اتحادی این دو حیثیّت و ) الف(توجه به 
، دو امر )تجرّد مثالی تا عقلی(ذومراتب بودن حیثیّت تجرّدی نفوس ) ب(همچنین 

زیرا توجه به . شناسی کثرت نفوس است ضروری در ارائۀ پاسخی صحیح و کامل به گونه
شناسی کثرت نفوس در  گونهدو بعد جسمانی و تجرّدی، سبب اتخاذ موضعی دوگانه در 

شناسی نفس درسه مرحلۀ  ه به تحلیل گونهدر ادام. گردد می» حین تعلّق به بدن«مرحلۀ 
 .قبل، حین و بعد ازتعلق ببدن پرداخته میشود

 

 شناسی کثرت نفوس، قبل از تعلّق به بدن  گونه. 1. 5
قبل از تعلّق به بدن، » نفس«که در صدر این جستار اشاره شد، مقصود از مفهوم  چنان

نفس قبل از تعلّق آن به بدن، به بوده و تصوّر نفسانیّتِ ] عقول مجرد[مبدأ فاعلی نفس 
 . معنای واقعی کلمه، ناممکن است
 چنانکه تفصیل آن در -نیز] مفارقات و عقول مجرّده[مبدأ و علّت فاعلی نفوس 

های پیشین ذکر گردید، از آن حیث که دارای مادّه نبوده و فارغ از عوارض مفارق  بخش
ن، کثرت متصوّر در عقول مجرد، تنها بنابر ای. باشند هستند، دارای تکثّر افرادی نمی

، 11[کثرتی طولی بوده که هر مرتبه نیز دارای نوع منحصر به فردی برای خود است 
ها به ابدان ـ با تسامح در  از این رو، کثرت نفوس قبل از تعلّق آن]. 463 و 462ص

در فرد انحصار نوع [در این مرحله ـ کثرتی نوعی و از گونۀ عقلی » نفس«استعمال واژۀ 
 ].349، ص8، ج17[»   متمایزة بجهات عقلیة،النفوس قبل نزولها في األبدان«: است] واحد
 

 شناسی کثرت نفوس، بعد از مفارقت تام از بدن  گونه. 2. 5
مراحل » کامل«این مرحله، اگرچه متأخر از مرحله تعلق نفس به بدن بوده و پس طی 
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 که گونۀ کثرت آن همسان با مرحلۀ اول آید، اما از آن جهت استکمال نفس به دست می
 .است، آن را در این نوشتار مقدم ساختیم

طی مراحل استکمال تام و رسیدن به مرحلۀ کمال عقلی و مفارقت تام از بدن مادّی 
مقصود از ]. 519، ص11؛ 341، ص8[گردد  یا مثالی، برای تمام نفوس انسانی میسّر نمی

. لت فاعلی نفوس انسانی و عقل مجرّد بالفعل استمرحلۀ اعالی کمال، همان مبدأ و ع
 هي األشیاء نهایات إنّ«و ] 110، ص7[زیرا علت فاعلی و مبدأ، عین غایت فعل است 

 ]. 332، ص8، ج17[» بدایاتها
نفس در سیر استکمالی خود و پیش از تبدّل به عقل بالفعل، همواره همراه با بدن بوده و 

بلکه نفس در مراتبی . لزوماً به معنای تعلّق به بدن مادّی نیستالبته این امر . مدبّر آن است
اما اگر نفس انسانی بتواند به مرتبۀ . خاصّ، همانند عالَم برزخ، مدبّر بدن مثالی خود است

. گردد عقل بالفعل دست یابد، فارغ از بدن و تعلّق به آن شده و به علّت فاعلی خود متصل می
همان، [ه تدبیر و اضافه اشراقی به بدن، مقوّم نفس است در این هنگام و از آن روی ک

 : گردد تبدیل می» جوهر عقلی بالفعل«نفسِ استکمال یافته، به » جوهر نفسانی«، ]12ص
نفس تا زمانی که نفس و متحد با بدن است، دارای قوۀ تبدیل شدن به 

سان عقل بالفعل است، اما زمانی که این قوه در انسان به فعلیّت برسد، ان
گردد   انسان میصورت نوعیبه عقل محض بالفعل تبدیل شده و عقل، 

 ].232، ص9[
سیر حرکت نفس از ابتدای جدایی از عقل بالفعل که سرآغاز تکوّن و تمیّز نفسانی 
است، تا رسیدنِ دوباره به مرحلۀ عقل بالفعل، همراه با تحوّالت ذاتی و استکماالت 

 : گوید ن رو صدرالمتألهین چنین میو از ای] 12، ص8، ج17[جوهری است 
انگارانه است دیدگاه کسانی که گمان دارند نفس از حیث ذات و  چه ساده

جوهر وجودی خود، از اول تعلّق به بدن، تا انتهای بقاء روحانی خود، 
 ].328همان، ص [امری واحد و یکسان است 

گردد، کثرت  پس از تحوّل نفس به عقل بالفعل، که برای نفوس نادری حاصل می
. عقلی خواهد بود حاصل در این مرتبه، همانند کثرت عقول مجرّد تام، کثرتی نوعی و

نرسیده و از این رو، » مبدأ«زیرا در سیر صعودی و استکمالی تام، نفوس انسانی جز به 
 .پذیرند احکام مبدأ خود را می
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 شناسی کثرت نفوس، حین تعلّق به بدن  گونه. 3. 5
تکمال و حرکت جوهری نفوس نباتی و صیرورت آن به نفوس حیوانی و آنچه هنگام اس

ها به بدن مادّی  سپس نفس ناطق انسانی، بین مراتب مذکور مشترک است، تعلّق آن
حیثیّت : ای که در هر زمان، دو حیثیّت متفاوت از نفس قابل انتزاع است به گونه. است

ه بر اساس هر حیث و اعتبار، حکمی مادّی و تعلق به بدن، و حیثیّت تجرّد ذات نفس ک
 .آید متفاوت از حیث دیگر به دست می

 حیثیّت تعلّقی و تدبیری نفس به بدن، که در :حیثیّت تعلّقی و تدبیری به بدن) الف
آید، سبب تکثّر عددی و مصداقی نفوس  ارتباط با عالَم مادّه در بستر زمان پدید می

بشر، مصادیق نوعی واحد و طبیعی به نام به نحوی که تمام افراد . گردد بشری می
ها به ابدان خود،  به دیگر بیان، نفوس انسانی از حیث تعلق تدبیری آن. هستند» انسان«

و هر آنچه در عالَم کون و فساد قرار ] 334همان، ص[در عالَم کون و فساد قرار داشته 
نوع «ده و در ذیل گیرد و حامل مادّه و امکان استعدادی باشد، دارای کثرتی عددی بو

در این حالت، تمایز نفوس بشری، بر اساس اعراض . گردند مندرج می» واحد طبیعی
 .گردد ها عارض می مفارقی است که بر ابدان آن

نماید، اما آن را مخصوص  صدرالمتألهین خود بر اتحاد نوعی نفوس بشری اذعان می
: نماید و چنین تصریح می] 221، ص8[داند  حیثیّت مادّی نفس و تعلّق آن به بدن می

و ]. 339، ص8، ج17[» یقي الطبیعالنفوس البشریة متحدة نوعا من حیث وجودها التعلّ«
 بالبدن منها واحدة کل یتأحد و ترتبط بحیث صارت البدنیة النشأة هذه في النفوس«

 ].352همان، ص[» ]واحد [ حیواني طبیعي نوع منهما یحصل طبیعیا اتحادا
 تحلیل گونۀ کثرت نفوس از حیث ذات روحانی و جوهر :تجرّدی نفسحیثیّت ذات ) ب

در مسیر تکامل نفوس بشری، پس از . ها، مستلزم اتّخاد دیدگاه دیگری است وجودی آن
جا که هر  گردد، از آن می» ملکه«که صفات و حاالت عارض بر نفس، دوام یافته و تبدیل به  آن

ت ، تفاوت و تمایز نفوس نیز، از تمایزِ به اعراض، ملکۀ نفسانی، جزء ذات نفس و جوهر آن اس
 :در این حالت، کثرت در دو فرض قابل تحلیل است. گردد به تمایزِ به ذاتیّات تبدیل می

کثرت نفوسی که به تکامل کامل رسیده و متصل به عقل بالفعل شده و به سبب ) 1
این فرض، در حقیقت . اند خلع حیثیّت تعلّقی به بدن، به مجردی تام تبدیل گردیده

از ) ب(شناسی آن، در قسمت  همان مرحلۀ بعد از تعلّق به بدن است که تحلیل گونه
 .همین بخش گذشت
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کثرت نفوسی که از مرحلۀ حیات نباتی فراتر رفته اما هنوز به عقل بالعفل تبدیل ) 2
 صدرالمتألهین در مواضع مختلفی از. نگشته و دارای تعلّق تدبیری به بدن هستند

نماید که کثرت این گونه از نفوس نیز، همانند کثرت نفوسی  عبارات خویش، تصریح می
 متخالفة تصیر اإلنسان أفراد أن«: اند، کثرتی نوعی است که به عقل بالفعل تبدیل شده

 الماهیة و الحقیقة متفقة کانت ما بعد الباطن، بحسب األمر آخر في الماهیات و الحقائق
 ].142، ص7[» الخلقة بدایة في

نفوس انسانی در ابتدای تعلّق به ابدان، . این امر، نیازمند تبیین و توضیح بیشتری است
. گیرند دارای جنس و فصلی مشترک بوده و همه در ذیل انسان نباتی و طبیعی جای می

پس از آن و با سیر مراحل استکمال و کسب ملکات نفسانی متفاوت، جواهر نفوس نیز تطوّر 
 به نوع ملکه نفسانی که جزء ذات و فصلِ مقوّم نفس شده است، در بسته و وجودی یافته

: زیرا نفس، فصل حقیقی هر فرد انسانی است. گیرند ذیل انواع متفاوتی از جوهر جای می
بنابراین و از آن ]. 210، ص18 [ »الفصل بالحقیقة هو وجود النفس التي هي مبدأ اإلدراکات«

 فصل آن است، با تکثّر فصول به وسیلۀ کسب ملکات مختلف، رو که حقیقت و تحصّل نوع به
آیند، به نحوی که هر نفس، با توجه به نوع ملکه و شدت و  انواع متکثّر انسانی نیز پدید می

النفوس بعد اتفاقها في النوع في بدایة «: ضعف آن، دارای نوعی منحصر به فرد خواهد بود
  أربعةأجناسلذوات کثیرة األنواع واقعة تحت  ستصیر حسب فطرة ثانیة متخالفة ا،األمر

 ].242، ص9[»  ملکا أو شیطانا أو بهیمة أو سبعا:جوهریة
 جنس دیگر مندرج 1بنا بر عبارت مذکور، انسان جنس عالی بوده و در ذیل آن چهار

پس از آن، هر یک از افراد بشری با توجه به ملکات مکتسب و متفاوت خود، . گردد می
به دیگر . گیرد رد بوده که در ذیل هر یک از این چهار جنس قرار مینوعی منحصر بف

ها تحت نوع واحد انسان، از  بیان، کثرتی عددی و مصداقی نفوس بشری و اندراج آن
 .حیث ذات تجرّدی نفوس، منتفی است

، با توجه به فرامادّی بودن ذات نفس، نفوس را با توجه به اسفارسبزواری نیز در شرح 
صدرالمتألهین در جایی ]. 49، ص8، ج5[داند  لف، دارای کثرتی نوعی میملکات مخت

 :نماید دیگر، چنین بر تاثیر ملکات مختلف بر اختالف نوعی نفوس، تصریح می
 مزاولة بعد أنها إال ،...متماثلة األولى الفطرة بحسب کان إن و الناس أفراد

                                                                                                                                        
 نیازمند و بوده خارج نوشتار این ازحیطه دیگر، موارد یا و مذکور مورد چهار در مذکور اجناس انحصار. 1

 .است مستقل پژوهشی
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 الحسنات و األخالق و الملکات حصول و األفعال مباشرة و األعمال
 متخالفة الثانیة الفطرة بحسب یصیر المقبحات السیئات و المحسنات

 ].478، ص11[الحقیقة 
شود، استفاده از واژۀ فطرت  آنچه در دو عبارت منقول از صدرالمتألهین مشاهده می

مقصود وی از این واژه، اشاره به . در مقابل فطرت اول است] و نه فطرت ثانوی[ثانی 
به نحوی که با کسب هر کمال و ملکه . هاست طی مسیر استکمال آنتحوّل نفوس در 

نفسانی، کمالی وجودی بر وجود قبلی نفس افزون گردیده و کماالت نفس انسانی اشدّ 
 ]. 305، ص2، ج17[گردد  می

ها، انبیاء و اولیاء الهی از آن جهت که  بنابر تکثّر باطن نفوس و حقیقت روحانی آن
ی، دارای بدن و حیثیّت تعلقی به آن هستند، شبیه به دیگران همانند دیگر نفوس بشر

إنّما أنا بشرٌ «]:  243، ص8، ج17[بوده و همه مندرج در نوعی واحد و طبیعی هستند 
» و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی االسواق«و ] 110کهف، [ »مثلکم

ات و فضائل اخالقی و وجودی اما از حیث حقیقت ذات خود که واجد ملک]. 7فرقان، [
اعلی و اقوی از نفوس دیگر هستند، دارای عصمت، طهارت و جمیع اخالق الهی بوده و 

در این انسان، نوعی واحدی «: باشند ها می از این رو، دارای تفاوتی جوهری با دیگر انسان
مْ،فرماید، طور که خداوند می  است، همانعالم لُکُ رٌ مِثْ ا بَشَ نَ و بعد از آن، انواع   إِنَّما أَ

 ].143، ص7[» مختلفی در ذیل اجناس متعدد خواهد شد که متخالف هستند
نفوس انسانی پس از کسب ملکات مختلف، اگر چه در ذیل نوع واحد طبیعی جای 
نگرفته و هر یک دارای نوعی منحصر به فرد خواهند بود، اما با این وجود، باید توجه نمود که 

اند، دقیقا همسان با کثرت  ی که هنوز به مرحلۀ عقل بالفعل نرسیدهکثرت نوعی چنین نفوس
در این مرحله، نفوس . نوعی عقول تامّ نبوده و احکام و ویژگیهای کامل عقول مجرد را ندارد

قرار داشته و کثرت نوعی ) متناظر با مرتبۀ مثال از عالم هستی(انسانی در مرتبۀ خیالی 
انواع مثالی از حیث وجودی اضعف از انواع عقلی تام . است) مثالی(ها، کثرت نوعی خیالی  آن

حین حیات (و بدن مثالی ) قبل از مرگ(بوده که سبب  آن تعلّق نفوس خیالی به بدن مادّی 
از این رو، هر یک از نفوس خیالی، اگر چه دارای ذات مجرد مثالی هستند، اما . است) برزخی

 محضر نفوس دیگر حاضر نبوده و هر نفسی عالِم به سبب عدم وصول به تجرّد عقلی تام، در
زیرا حضور تام یک مجرد نزد مجرد دیگر و علم هر مجرد به . به نفوس مجرّد دیگر نیست

 .گردد مجرد دیگر، تنها در تجرّد تام عقلی حاصل می
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نماید که دیدگاه کثرت  شناسی کثرت نفوس، خود تصریح می صدرالمتألهین در بحث گونه
 ].20، ص9، ج17[شده از سوی وی، مخالف با دیدگاه حکیمان متقدّم بر وی استنوعی ارائه 

 
 نتیجه. 6

ثبوت نفس نزد صدرالمتألهین قبل از تعلّق به بدن مادّی، تنها به معنای ثبوت علّت و 
صدرا با ارائه چنین نظری، دو . حقیقت نفس در مرتبۀ عقول مجرّده پذیرفته شده است

از این رو، . داند  را جمع بسته و هر دو را قابل توجیه میدیدگاه قدمت و حدوث نفس
کثرت نفوس قبل از تعلّق، همان کثرت نوعی عقول مجرد است که هر نوع نیز، دارای 

 .فردی منحصر به فرد است
پس از تعلّق نفس به بدن، از آنجا که نفس در ابتدای حدوث خود، تنها در مرتبۀ 

 تحت نوع طبیعی انسان مندرج گردیده و هر یک از مادّی قرار دارد، تمام نفوس بشری
پس از استکمال ذات نفس و حصول ذاتی . ها، مصداقی از طبیعت انسان خواهند بود آن

روحانی و مجرّد، از آن جهت که ملکات نفسانی هر شخص، داخل در ذات وی بوده و با 
به ] ئل یا رذائلفضا[گردد، هر شخص انسانی با توجه به نوع ملکات  جوهر او متحد می

دست آمده برای او در مسیر استکمالش، و بر اساس شدت یا ضعف وجودی این ملکات 
 .دارای نوعی منحصر به فرد شده، به نحوی که با جوهر افراد دیگر متمایز خواهد بود

رسد و یا در  انسان در مسیر کسب ملکات نفسانی، یا به مرحلۀ عقل بالفعل می
آن دسته از نفوسی که به . گردد متوقف می] تجرّد خیالی[د مراحل پایینتری از تجرّ
یابند، با مبدأ و علت فاعلی خود متحد شده و هر فرد انسانی،  تجرّد عقلی تام دست می

در این حالت، نفس به عقل بالفعل . دارای نوعی عقلی و متفاوت از دیگران خواهد بود
ثالی بوده که باتوجه به ملکات اما نفوس فرودستی، دارای جوهر م. گردد تبدیل می

در این حالت نیز، هر فرد انسانی با . بدست آمده، با جواهر دیگر انسانها متمایز است
با این . نوعی منحصر به فرد است] و نه حیثیّت تعلّقی و بدن خویش[ توجه به ذات خود 

لحاظ شدت تفاوت که نوع منحصر به فرد در این دسته از نفوس، نوعی مثالی بوده که از 
زیرا نفوس خیالی، هنوز به مرحلۀ خلع کامل از . وجودی، فروتر از انواع عقلی قرار دارند

نرسیده و دارای تمیّزی بالعرض نسبه به نفوس دیگر، به واسطۀ ] مادی یا مثالی[بدن 
 .ابدان خود نیز هستند
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