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 )١٢/٣/٩٥: تاریخ پذیرش مقاله-٢٤/١١/٩٤: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

صدرالمتألهین در برخی آثار . ترین مسائل فلسفی استبحث قدم نفس جزئی از پیچیده
خود قائل به قدم نفس جزئی شده و در عین حال همواره به حدوث جسمانی نفس 

کوشد نشان دهد که این مقاله می.  ناسازگارنداین دو اعتقاد ظاهراً . استتصریح نموده
 اعتقاد به قدم نفس  وحدت شخصی وجود، اوالًۀمطابق مبانی عرفانی صدرا در نظری

بر .  چنین قِدمی با حدوث جسمانی نفس منافات نداردجزئی امری موجه است و ثانیاً
است، ظهور آن نیز واحد است و اساس این نظریه، همان طور که وجود حقیقتی واحد 

بر اساس  و  و مادی است،مجرد مجرد، نیمهۀاین ظهور در عین وحدت، واجد سه مرتب
 . عقلی و در مراتب مادون حاضر استۀحقیقت انسانی در مرتب تشکیک در مظاهر،

شود و در عالم جسمانی حقیقت عقلی انسان در عالم برزخ محدود به لوازم ماده می
ها قبل از نفوس جزئی انسان. گردد می نیزنها، محدود به ماده و استعدادعالوه بر آ

اند و سپس، تحقق در عالم ماده، در برزخ نزولی، به نحو مقداری و ذو ابعاد ظاهر بوده
 .انددر عالم ماده به صورت جسمانی حادث شده

 
 ، مالصدرا، نظریۀ وحدت شخصی وجودقدم جزئی نفس: ها کلید واژه
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 مقدمه
هر فیلسوفی بر اساس مشرب فلسفی خود تالش کرده که برای مسائل فلسفی راه حل 

که مشرب  رغم این مالصدرا از آن دسته از فیلسوفانی است که علی. جامعی پیدا کند
فلسفی خاصی دارد، اما آثارش سرشار از مباحث عرفانی است و بر کسی پوشیده نیست که 

در واقع، مکتب . اش بوده است ثیر مباحث عرفانیأت تهای فلسفی او تح بسیاری از نوآوری
. کوشد که کشف و شهودهای عرفانی را با روش و ادبیات فلسفی تبیین کند صدرایی می

شناسی خود که بخشی از آن، بیان  صدرا مسألۀ حدوث و قدم نفس را نیز با روش معرفت
 . ده استهای فلسفی است، تبیین کر کشف و شهود عرفانی در قالب استدالل

توان هم  شود که بر اساس مبانی عرفانی صدرایی، می در این مقاله نشان داده می
عالوه بر این روش خواهد شد که . تحقق نفس جزئی قبل از بدن عنصری را پذیرفت

قابل ذکر است که منظور از قدم نفس .  الحدوث منافاتی با تحقق مذکور نداردةانیمجس
در مرتبۀ مجردات و تام و مجردات عقلی نیست چرا که این به نحو جزئی اشاره به حیات 
بلکه مراد حیات در مرتبۀ مثالی مقدم بر حدوث جسمانی . امر از نظر صدرا مردود است

بر خالف اکثر شارحین مالصدرا که حدوث و قدم نفس انسان را بر اساس . دنیوی است
شود  جا تالش می د، در اینان نظریۀ وحدت تشکیکی وجود و لوازم منطقی آن تبیین کرده

شناختی صدرا که همان نظریۀ وحدت شخصی وجود و  بر اساس مبانی نهایی هستی
 .لوازم منطقی آن است، به تبیین حدوث و قدم نفس انسانی پرداخته شود

 
 پیشینۀ تحقیق

 حدوث و قدم نفس ۀرانگیز در طول تاریخ فلسفه، مسئلب کی از مسائل بسیار جنجالی
اند بر اساس مبانی خود یکی از دو شق مذکور را  فالسفه تالش کرده.  استانسانی بوده

در نظریۀ اول که منسوب . انتخاب کنند و نظریۀ رقیب را مورد نقد و بررسی قرار دهند
البته در نحوۀ قدم آن اختالف (دانند  به افالطونیان است، نفس انسانی را قدیم می

ه منسوب به مشائیان است، معتقد به حدوث و در نظریۀ دوم ک) نظرهایی وجود دارد
 ]٣٠٨ـ٣٠٦، ص١[ .نفس هستند

اند و برخی طرفدار  عرفا نیز همچون فالسفه به مسئلۀ حدوث و قدم نفس پرداخته
قیصری که از . اند اند و برخی دیگر به قدم نفس جزئی قائل شده حدوث نفس شده

از منظر . داند ا قدیم میعربی حقیقت نفس ر  است، به تبع ابنالحکم فصوصشارحین 
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است پس قیصری، هر آنچه ابدی باشد، ازلی هم هست و از آنجا که نفس انسانی ابدی 
 ، از این استدالل استفاده نکرده است اگرچه مالصدرا]٣٥٤ ، ص١٥[ باشد ی هم میزلا

 . به دیدگاه قیصری بسیار نزدیک استششود که نظر در ادامه مشخص می
 

 سئلۀ وحدت شخصی وجوددیدگاه صدرا در م .١
پس از ظهور . رفان اسالمی استمسئلۀ وحدت شخصی وجود از مسائل قدیمی در ع

عربی این نظریه به طور رسمی مبنای عرفان نظری قرار گرفت و عرفان که تا آن  ابن
بعضی . شناسانه مطرح شد سلوکی بود، به صورت یک نظام هستیزمان بیشتر، عملی و 

عربی تالش کردند که این نظریه را به نحو فلسفی تبیین کنند که  بنااز شاگردان و اتباع 
در . اوج تبیین فلسفی نظریۀ وحدت شخصی وجود در آثار مالصدرا نمایان شده است

شود که به طور خالصه مسئلۀ وحدت شخصی وجود و لوازم  این قسمت تالش می
 .گانه مطرح شود الم سه و تمایز قیومی و تبیین عومنطقی آن از جمله تشکیک در مظاهر

 
 وحدت شخصی وجود .١ـ١

پیرامون مسئلۀ وجود حداقل سه نظریۀ میان حکمای مسلمان وجود دارد و مقایسۀ این 
 :سه دیدگاه در فهم نظریۀ وحدت شخصی وجود موثر است

گرچه اصیل اپنداشتند که وجودات  فیلسوفان مشائی می:  نظریۀ تباین وجودات)الف
باشند و هیچ اشتراکی ندارند و مفهوم وجود یکی از  به تمام ذات میهستند ولی متباین 

 وحدتی بنابراین وحدت وجود نزد حکیمان مشاء صرفاً. خصایص انتزاعی خارج الزم است
 .مفهومی است

در این نظریه، وحدت و کثرت هر دو تحقق حقیقی و :  نظریۀ وحدت تشکیکی)ب
به . و در نفس حقیقت وجود جاری استبالذات دارند و وحدت و کثرت موجودات هر د

 موجب امتیاز  عیناًبیانی دیگر، همان وجودی که مشترک در تمام موجودات است،
 .موجودات نیز است

گیرد و  این نظریه در مقابل دو نظریۀ قبل قرار می:  نظریۀ وحدت شخصی وجود)ج
را عارضی مطابق آن، بر خالف نظریۀ منسوب به مشائین که کثرت را ذاتی و وحدت 

همچنین بر خالف نظریۀ دوم، . دانند دانستند، وحدت را ذاتی و کثرت را عارضی می می
کنند و به مراتب وجود  هر گونه شدت و ضعف و کثرت را از حقیقت وجود نفی می
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در این . دانند دهند و این مراتب را از شئون و تجلیات حقیقت وجود می نسبت می
 مطلق و سعی است، همان واجب الوجود است و تمام نظریه، حقیقت وجود که یک امر

الوجود منحصر في حقیقة واحدة «: موجودات، ظهورات آن حقیقت مطلق هستند
 و ال ثاني له في العین و لیس في دار  ـشخصیة ال شریک له في الموجودیة الحقیقیة

فإنما هو من الوجود غیره دیار و کلما یتراءى في عالم الوجود أنه غیر الواجب المعبود 
 آیت ] ٢٩٢، ص٢ ج، ٥ [. »ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التي هي في الحقیقة عین ذاته

اساس عرفان بر وحدت شخصي وجود و  «:نویسد هللا جوادی در این زمینه چنین می
زدایي از حریم آن است؛ خواه به نحو تباین و خواه به طور تشکیک و خواه به  کثرت

 موجود، و فرق عمیقي بین البشرط مقسمي که مشهود سبک وحدت وجود و کثرت
عارفانِ واصل است و بشرط ال که مفهوم حکیمان عاقل است، وجود دارد، لذا همان 
نقدي که بر کثرت تبایني وارد است، بر کثرت تشکیکي نیز وارد خواهد بود، زیرا در 

لیکن در  که وحدت آن واقعي است؛ طور همانتشکیک وجود کثرت آن حقیقي است، 
گونه کثرتي به حریم اَمنِ وجود راه ندارد و هرگونه کثرتي که  وحدت شخصي وجود، هیچ

بر اساس نظریه  ]٤١، ص١، ج٢ [».تصحیح شود، ناظر به تعیّنات فیض منبسط است
اسم  ]٥٦، ص١٤ [وحدت شخصی وجود، هر تجلی و تعینی، اسمی از اسماء الهی است

بنابراین اسماء و  ]٢٦٦، ص٤ [. تعین خاص استدر عرفان به معنای ذات همراه با
تجلیات، حقایق متمایزی از وجود حق نیستند بلکه همان وجود حق هستند که به 

 ]٥٥١ـ٥٥٠، ص١٦ [.اند شئونات مختلفی ظاهر شده
 

 تمایز قیومی .٢ـ١
اساس تشکیک در مظاهر، تمایز دو طرفه در فلسفه جای خود را به تمایز یک طرفه رب

بر اساس . وضیح آن که تمایز بر دو نوع است؛ تقابلی و قیومی یا احاطیت. دهد می
شود، هر کدام از دو طرف تمایز، ویژگی خاصی  تمایزی که اصوالً در فلسفه مطرح می

طبعاً در چنین تمایزی غیریت برقرار است و چنین . دارند که طرف دیگر آن را ندارد
یگر از تمایز وجود دارد که برقراری غیریت اما نوع د. غیریتی به معنای نفی عینیت است

این تمایز که همان تمایز قیومی یا احاطی است، ذات . به معنای نفی عینیت نیست
به بیان دیگر، ذات محیط به واسطۀ . شود محیط، به نفس احاطه از ذات محاط جدا می

ز همین ویژگی احاطه، در دل محاط حضوری وجودی دارد و عین آن است و محاط نی



  ١٧٩  با استمداد از نظریۀ وحدت شخصی وجود نزد مالصدرا بررسی امکان تحقق نفس جزئی قبل از حیات دنیوی

 محاط است و محیط مقوم ۀگمان محیط در بردارند بی. ق داردبه نفس تحقق محیط تحق
لذا در تمایز . محاط است ولی محاط به خاطر تمایز و تعینی که دارد، غیر از محیط است

تقابلی، تمایز دو طرفه است ولی در تمایز احاطی، تمایز یک طرفه و از سوی مرتبۀ 
 مافوق ۀغیر از مرتبه مافوق است ولی مرتبرتبه مادون، باشد و در واقع، م مادون می

 وحدت ۀتوضیح مطلب این که، بر اساس نظری. بعینه در مرتبه مادون حضور دارد
شخصی وجود، حقیقت وجود در تمام مراتب عالم بعینه وجود دارد ولی به حد آن مرتبۀ 

 واقع، ظهور حضرت در. شود، چرا که در عرفان حضور غیر از ظهور است محدود ظاهر می
حق به اندازۀ ظرف استعدادی موجود است ولی حضور حضرت حق در تمام عالم یکسان 

ترکه به وضوح در کتب عرفانی خود تبیین  ابنمسئلۀ تمایز قیومی را عرفا از جمله . است
 ]٢٣٦ـ٢٣٤، ص٤ [.دانند اند و آن را از لوازم نظریۀ وحدت شخصی وجود می کرده

ر اساس تمایز قیومی، مراتب مافوق که محیط بر مراتب مادون به بیانی دیگر، ب
لذا . باشند ولی به تعین آن مرتبه ظاهر هستند هستند، بعینه در مراتب مادون حاضر می

تمام کماالت مراتب مافوق بعینه در مرتبۀ مادون حاضرند ولی ظاهر نیستند و باطن 
 از سوی دیگر، هر. به ظاهر هستند به میزان تعین این مرتمرتبۀ مادون هستند و صرفاً

بنابراین آنچه . ظهوری با تعین و محدودیت ظاهریش در مراتب باطنی حضور ندارد
به همین خاطر . شود، نفس تعین و محدودیت ظاهر است موجب تمایز ظاهر از باطن می

 .تمایز قیومی و احاطی، تمایز یک طرفه نامیده شده است
 

 گانه عوالم سه .٣ـ١
گانه همان عالم جسم و عالم مثال و عالم عقل است که از منظر   عوالم سهمنظور از

توضیح مطلب این . گیرد مالصدرا مجموع هستی به حصر عقلی در این سه قسم جای می
که، هر موجودی یا دارای ماده است یا فاقد آن، که در حالت اول همان عالم طبیعت 

گانه دارد یا خیر،  شد، یا امتداد در ابعاد سهبا هر موجودی نیز که فاقد ماده می. باشد می
عالم عقل در باالترین . که در صورت اول عالم مثال و در صورت دوم عالم عقول نام دارد

ین مرتبه و عالم مثال واسطۀ بین عالم عقل و عالم ماده تر مرتبه و عالم ماده در پایین
الهی متحقق است، که شیء البته فراتر از عوالم خلقی، عالم  ]٣٥٢، ص١٢ [باشد می

: عالوه بر حضور در سه عالم مذکور در عالم دیگری به نام عالم الهی نیز موجود است
 فکذلک لها وجود إلهي  عقلیاً و وجوداً مثالیاً و وجوداً طبیعیاًاألشیاء کما أن لها وجوداً«
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ک از عوالم فوق و در هر یگانۀ   همچنین در بین عوالم سه]٢٦٢، ص٦ج ،٥ [»عند العرفاء
نهایت عالم وجود دارد که این مطلب ناشی از وحدت وجود و عدم  گانه فوق، بی سه

، انتهای مرتبه مافوق و ای هلذا ابتدای هر مرتب. باشد انفکاک تباینی ظهورها از یکدیگر می
مالصدرا بر کثرت عوالم در  ] ٣٩٦، ص٨ج ،٥ [.باشد انتهای آن، ابتدای مرتبۀ مادون می

اجناس العوالم «: ار آنها در سه عالم کلی در موارد متعددی تصریح کرده استعین انحص
 ] ١٩٤، ص٩، ج٥ [»ۀو النشئات مع کثرتها التی ال تحصی منحصره فی ثالث

شکی نیست که عوالم ماده و مثال و عقل نسبت به یکدیگر، دارای کثرت طولی 
 وجود دارد ولی پیرامون مراتب هستند و در عوالم ماده و مثال کثرت عرضی مراتب هم

کند ولی  سینا آن را انکار می ابن. کثرت عرضی در عالم عقل، اختالف نظر وجود دارد
 ]٧٩، ص١٠ [.پذیرد مالصدرا در برخی از آثار خود آن را می

براساس تشکیک در مظاهر و وحدت شخصی وجود، تطابق عوالم بدین معناست که 
دون تعین مادی و استعداد، در عالم مثال هر آنچه در عالم جسمانی متحقق است، ب

و هر آنچه در عالم مثال متحقق است، بدون تعین ] ٢٥٩، ص٥ج ،٥ [.شود یافت می
، تر به عبارت دقیق. شود در عالم عقل یافت می) گانه ابعاد سه(مادی و بدون تعین صوری 

، ١١ [حضرت حق یک حقیقت واحد و یک وجود مطلق سعی است و طبق قاعدۀ الواحد
شود که ظهور آن  از این وجود مطلق یک حقیقت مطلق ظلی صادر می ]٢٣٥ص

همین حقیقت ظلی واحد، در باالترین و شدیدترین مظهریتی . حقیقت مطلق سعی است
که نسبت به آن حقیقت مطلق واحد دارد، ظهور عقلی و در مظهر متوسط آن، ظهور 

بر این اساس . یقت مطلق واحد استین مظهر آن، ظهور مادی آن حقتر مثالی و در پایین
به عبارت دیگر، عالم ماده . عالم مثال، باطن عالم ماده و عالم عقل، باطن عالم مثال است

ظل و شأنی از عالم مثال و عالم مثال، ظل و شأنی از عالم عقل، و عالم عقل ظل 
 این مالصدرا در موارد متعددی. حقیقت مطلق وجود و شدیدترین مظهر آن خواهد بود

 ]٤٢، ص١٠؛ ٣٣١، ص٩؛ ١٦، ص٤، ج٨؛ ٤١٢، ص٦ج ،٥ [.خود را بیان کرده استنظر 
همانا خداوند چیزی را در عالم صورت «: نویسد  چنین میکافی اصول شرحمالصدرا در 

خلق نکرد جز این که برای او در عالم معنا نظیری باشد و خداوند چیزی را در عالم معنا 
ه برای او صورتی در این عالم است و برای آن شیء نیز و ملکوت خلق نکرد جز این ک

، مثال و سایه برای مرتبۀ باالتر است و تر همانا مرتبۀ پایین... حقیقتی در عالم حق است
 ]٣٤٣ـ٣٤٤، ص٣ ج، ٦[ ».مرتبۀ اعلی نیز روح و حقیقت برای مرتبۀ باالتر است
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ر حق در مراتب مادون، گانه و همچنین چگونگی حضو برای فهم بهتر روابط عوالم سه
 که بیان شد، در تمایز احاطی طور همان. الزم است از تمایز احاطی کمک گرفته شود

بر این اساس، رابطۀ . مرتبۀ فوق در مرتبۀ مادون حاضر و به آن تعین خاص ظاهر است
، در )به نحو مجرد و ثابت(عوالم بدین گونه است که، مرتبۀ الهی هر شیء به نحو کلی 

عقل حضور دارد و مرتبۀ عقلی به نحو ذو ابعاد در مرتبۀ برزخ و مرتبه مثالی به مرتبۀ 
لذا در مرتبۀ جسمانی، تمام تعینات مافوق . نحو مادی در مرتبۀ جسمانی حضور دارد

بر اساس . حضور دارد ولی در مرتبۀ الهی شیء هیچ یک از تعینات مادون حضور ندارد
ان گفت مرتبۀ عقلی، ظهور مرتبۀ الهی و مرتبۀ تو تبیینی که از ظهور مطرح شد، می

 .مثالی، ظهور مرتبۀ عقلی و مرتبۀ مادی، ظهور مرتبۀ مثالی است
 

 سازگاری قدم نفس به نحو جزئی با حدوث جسمانی آن .٢
مباحث مرتبط با انسان یکی از موضوعاتی است که مالصدرا با تکیه بر مبانی نوین خود، 

پردازد، با نگاه  حقیقت انسان که صدرا به آن می.  کردتغییرات اساسی در آن ایجاد
شود که  در این قسمت تالش می. های قابل تأملی دارد مشائیان نسبت به انسان، تفاوت

بر اساس نظریۀ وحدت شخصی وجود، برخی از این تحوالت از جمله حقیقت نفس 
 .شودانسانی، تحقق نفس جزئی قبل از بدن و حدوث و قدم نفس جزئی بررسی 

 
 حقیقت وجود انسان.١ـ٢

طور که در بخش گذشته مطرح شد، وجود ظلی در عین بساطت، واجد سه مرتبۀ  همان
عقل و مثال و ماده است، حقیقت وجود انسانی نیز یک وجود بسیط و مجرد است که در 

، ٥؛ ٣٦٢، ص٣ج ،٥ [.عین بساطت و تجرد خود دارای سه مرتبۀ عقل و خیال و حس است
اند، حس و خیال نیز در  ون مرتبۀ عقلئطور که ماده و مثال از ش و همان] ٣٠٢، ص١ج

باشند و عقل در باالترین مرتبه و بعد از آن، خیال و  نفس انسان از شئون مرتبۀ عقل می
از منظر مالصدرا، حقیقت انسان، جوهری سیال است ] ٣٠٥، ص٣ج ،٥ [.حس قرار دارند

 .مادی است) در مقام فعل(رتبۀ جمسانی که در مرتبۀ عقالنی خود مجرد و در م
بر اساس تشکیک در مظاهر، جوهر انسان که واجد ذاتیات حقیقت انسانی است، 

حقیقت عقلی انسان در مرتبۀ مثالی نفس، ظهور دارد و . همان مرتبۀ عقلی انسان است
لذا انسان در مرتبۀ عقل که . همان حقیقت با تعین مثالی در مرتبۀ مادی، ظاهر است
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همان مقام ذات است، مجرد ولی در مرتبۀ جسمانی که همان مرتبۀ فعل است، مادی 
 ]٦٧، ص١٠[ .باشد می

در واقع، انسان یک حقیقت ذومراتب است که در باالترین مرتبۀ خود مجرد ولی در 
باشد و بالطبع، حیثیت تدبیری نفس نسبت به   خود متعلق به ماده میۀترین مرتب پایین

این بیان از نفس با تعریف مشهور فالسفه از .  مرتبۀ فعل نفس استبدن عنصری همان
، ١١ [.تعریف مشهور نفس، کمال اول جسم طبیعی آلی است. باشد آن کامال همخوان می

حیثیت فی نفسۀ نفس و حیثیت : توان تعریف کرد  نفس را از دو حیث می]٢١٠ص
ن مرتبۀ عقالنی نفس و ، هما)ذات و حقیقت و نفس(حیثیت فی نفسه نفس . اضافۀ آن

در واقع جنبۀ . باشد جنبه تدبیری نفس همان حیثیت ارتباط با آثار و افعال جسمانی می
نفس ناطقه از آن حیث که به بدن «: باشد تدبیری نفس، جوهر عقلی متعین به حس می

 ]٥١٦، ص١٣ [».متعلق شده است، گویا عقل ناقصی است که به حس مضاف شده است
اند، تعریف جوهر نفس از آن حیث که مدبر بدن  ر تعریف نفس ذکر کرده فالسفه دآنچه

عنصری است یعنی همان حیثیت تدبیری نفس نه تعریف حقیقت و ذات نفس؛ به عنوان 
نفس از آن جهت نفس نامیده شده که در «: نویسد مثال فخر رازی در همین راستا می
وهرش نفس نامیده نمی شود، دهد ولی به حسب ج اجسام افعال مخصوصی را انجام می

 ]٢٢٢، ص٢، ج٣ [».جز به اشتراک لفظی بلکه به اسم خاص، عقل است و نه نفس
 
 عامل تشخص و محل تحقق فرد جزئی .٢ـ٢

قبل از پرداختن به امکان تحقق نفس جزئی قدیم الزم است، عامل تشخص و محل 
 فرد جزئی معین، عامل تشخص و محل تحقق. تحقق افراد یک نوع واحد را تبیین کنیم

. توان تحقق نفوس جزئی قدیم را بررسی کرد دو رکنی هستند که به واسطۀ آن دو می
در فلسفۀ مشائی تشخص هر شیءای از ماده یا از عوارض مادی و یا از ماهیت آن نشأت 

گیرد و در حکمت متعالیه، عامل اصلی تشخص و هویت هر شیءای به وجود آن  می
 بنابر مبانی صدرا، اعراض، موجب تشخص نیستند بلکه امارات .شود شیء نسبت داده می

به بیانی دیگر، خصائص و . های تشخص شیء در حیات دنیایی هستند و عالمت
اند و به  ی تشخص آن هستند، از سنخ ماهیتها های هر شیءای که عالمت ویژگی

 .شوند مفاهیم ماهوی مربوط می
د، مراتب وجود موجب تشخص اشیاء در دیدگاه فلسفی و بر اساس تشکیک در وجو
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 حقیقت وجود شوند ولی مطابق مبانی عرفانی و بر اساس تشکیک در مظاهر، صرفاً می
در دیدگاه اخیر ذات انسان همچون دیگر . شود است که موجب تشخص مظاهر می

موجودات، عین فقر و نیستی است و عین الربط بودن انسان به حضرت وجود، به او 
یید نظریۀ وحدت شخصی وجود که تشخص أصدرا در ت. صیتی ربطی بخشیده استشخ

چنین ) که همان واجب الوجود است(و هویت هر شیء را به ارتباط آن با حقیقت وجود 
وجودی که . همانا تشخص هر شیءای به ارتباط آن با وجود حقیقی است«: نویسد می

یان فوق، عامل تشخص و تمایز افراد طبق ب] ١٢، ص٢ج ،٥ [».باشد مبدا جمیع اشیاء می
یک نوع نحوه ارتباط با حضرت حق است ولی برای تحقق و تشخص افراد یک نوع، 
عالوه بر عامل تشخص، نیازمند عالمی هستیم که بتواند تکثر افراد را بپذیرد و محل این 

کثیر بر اساس مبانی مالصدرا محال است که در مرتبۀ عقل، افراد یک نوع . تمایز باشد
به . به تعبیر فلسفی در مرتبه عقل، کثرت نوعی مطرح است و نه کثرت فردی. باشند

بیانی دیگر، هر چند که در مرتبۀ عقلی، عامل تشخص وجود دارد ولی محل و ظرف 
در مرتبۀ جسمانی هم عامل تشخص وجود دارد و هم محل . تمایز فردی یافت نمی شود

 که ارتباط با حقیقت وجود یعنی حضرت حق در عالم برزخ نیز عامل تشخص. تمایز
است، وجود دارد و اگر بتوانیم محل تمایز افراد یک نوع را در عالم برزخ تبیین کنیم، 

این نکته قابل ذکر است که .  تحقق نفس جزئی قبل از بدن، بالمانع خواهد بودطبیعتاً
 ماده و استعداد نیز تحقق موجودات در حیات دنیایی، عالوه بر امکان وقوعی نیازمند به

هست ولی برای تحقق موجودات غیر جسمانی، همین که امکان وقوعی آنها اثبات شود، 
در ادامه با تبیین امکان وقوعی و محل تمایز در عالم برزخ، . شود تحققشان نیز ثابت می

 .شود به اثبات تحقق نفس جزئی قدیم پرداخته می
 

 تحقق نفس جزئی قبل از بدن .٣ـ٢
نه تبیین شد، مالصدرا به عالم برزخ و مثال قائل گا سه که در بخش عوالم ورط همان
عالمی که متمایز از عالم عقل و ماده است و مالک تمایزش از این دو عالم، داشتن . است

 مثال نه مجرد تام است و نه ۀمالصدرا، نفس در مرتباز منظر . مقادیر و ابعاد مثالی است
دارای امتداد است، به عالم ماده نزدیک است و از آن حیث مادی؛ بلکه از آن حیث که 

 ]٣٠٠، ص١ج ،٥ [. از تجرد را داراستای هکه فاقد ماده است به عالم عقول است و مرتب
از جمله (نفس انسان نیز در مرتبۀ مثالی وجودش، ماده ندارد اما لوازم و احکام ماده 



 ١٣٩٥پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ نهم، سال چهل و فلسفه و کالم اسالمی     ١٨٤

پس اگر «: ادیر و ابعاد را به همراه نداردرا دارد، زیرا تجرد از ماده، تجرد از مق) امتداد
شود که ماده  گفته شود که هر صورت بدون ماده عقل محض است در جواب گفته می

عبارت است از محل انفعاالت و حرکات امور و به هیچ نحو، تجرد از ماده، تجرد از 
یث که مقوم بنابراین، امتداد از آن ح ]١٨، ص٩، ج٥ [».مقادیر و ابعاد را الزم نمی آورد

 از تجرد سازگار است و از آن حیث ای هعالم مثال و بالطبع مجرد از ماده است، با مرتب
 .شود، با مادیت سازگار است که در مرتبۀ جسمانی یافت می

توان بیان کرد جوهر حقیقی انسان، در عالم برزخ به  حال با توجه به مطالب فوق می
) دارای ماده(ر مرتبۀ جسمانی، به نحو مادی صورت موجودی دارای مقادیر و ابعاد و د

کند و عالم جسمانی انسان را  عالم مثال انسان را محدود به ابعاد می. شود ظاهر می
توان این  با توجه به پذیرش عالم برزخ و مثال در قوس نزول، می. کند محدود به ماده می

ر عالم برزخ هم جزئی نظریه را پذیرفت که نفس هر انسان قبل از حیات فردی دنیوی، د
و معین داشته و منظور از این حیات جزئی معین آن است که حقیقت نفس که در 
مرتبۀ عقلی منزه از کثرت است، در عالم مثال به وسیلۀ مقدار و ابعاد متکثر و متمایز 

به بیانی دیگر، وقتی حقیقت عقلی انسان در عالم مثال تجلی کند، در ظرف . شده است
توانند در عالم مثال، به نحو متکثر  بنابراین نفوس می. شود دیر مثالی ظاهر میابعاد و مقا

 .و جزئی ظاهر شوند
نکتۀ قابل توجه این است که نفس جزئی که در برزخ نزولی از آن سخن گفته 

زیرا . شود، غیر از نفس بما هی نفس یا همان نفس متعلق به بدن مادی عنصری است می
اول این که در آن : ز واژۀ نفس، دو رکن غیر قابل انکار وجود دارددر معنای این کاربرد ا

حیثیت اضافه و تعلق به بدن عنصری و تدبیر آن  وجود دارد و دوم این که تحقق به 
نحو جزئی و مشخص مد نظر است، در حالی که نفسی که در عالم برزخ نزولی از آن به 

حیثیت تدبیر بدن عنصری را شود گرچه جزئی است ولی  عنوان نفس جزئی یاد می
شود که جزئی بودن نفس، اعم از جزئی بودن آن به نحو نفس بما  لذا روشن می. ندارد

 .هی نفس و نفس در مرتبۀ برزخ نزولی است
 

 بررسی ادله نفی تحقق نفس قبل از دنیا .٤ـ٢
 با توجه به مطالب فوق پیرامون نحوۀ تحقق نفس جزئی در مرتبۀ برزخی قبل از دنیا،

پردازیم و  اکنون به بررسی ادلۀ نفی تحقق نفس جزئی قبل از دنیا از منظر مالصدرا می



  ١٨٥  با استمداد از نظریۀ وحدت شخصی وجود نزد مالصدرا بررسی امکان تحقق نفس جزئی قبل از حیات دنیوی

تالش داریم که نشان دهیم که آنچه مالصدرا پیرامون نفی تحقق نفس قبل از دنیا 
 .مطرح کرده، در مورد نفس بماهی نفس یا نفس متعلق به بدن مادی عنصری بوده است

بر اساس حرکت جوهری، نفس یک حقیقت سیال نویسد  صدرا در استدالل اول می
آید که از نظر ذات کامل باشد و  حال اگر همین نفس بخواهد قدیم باشد الزم می. است

همچنین اگر نفس هیچ نقصانی نداشته باشد، بالطبع نیازمند . هیچ نقصانی نداشته باشد
مادی است که به قوای مادی نخواهد بود زیرا موجودی که ناقص است، محتاج به قوای 

پس اگر نفس قدیم باشد، بی . های خود را برطرف کند به واسطۀ این قوای مادی نقص
نیاز از قوای مادی خواهد بود و از آنجا که نفس محتاج به قوای طبیعی است، در نتیجه 

نفسی که در این استدالل پیرامون حدوث یا  ] ٣٣، ص٨ج ،٥ [.نفس قدیم نخواهد بود
دانیم که حرکت  د، نفسی است که دارای سیالن است و میشو قدم آن صحبت می

مخصوص مرتبۀ جمسانی آن است، ولی از آنجا ) و هر امر متحرک دیگری(جوهری نفس 
که در مرتبۀ مثالی و عقلی قوه و فعل راه ندارد، بالطبع حرکت و حدوث هم معنا نخواهد 

دی یعنی نفس در مرتبۀ پس در این استدالل به نفی قدم نفس متعلق به بدن ما. داشت
به . جسمانی پرداخته شده است که منافی قدم نفس در مرتبۀ مثالی و برزخی نیست

کند که اگر نفسی که در عالم جسمانی تحقق دارد،  بیانی دیگر، این استدالل بیان می
 نسبت به وجود نفس در عالم برزخ قدیم باشد، چه لوازم باطلی را به همراه دارد و اساساً

 .الم عقل ساکت استیا ع
آید که نوع منحصر در  دومین استدالل چنین است که اگر نفوس قدیم باشند الزم می
 کثرت افراد تحت یک فرد باشند، چرا که در عالم مجردات انقسام و تکثر راه ندارد و اساساً

رد ای که مج  در نشئهطبیعتاً. باشد نوع، از خصوصیات موجودات مادی و احکام عالم ماده می
بنابراین . از ماده و احکام ماده است، کثرت افرادی ذیل یک نوع واحد شکل نخواهد گرفت

آید که نوع منحصر در فرد باشند، در حالی که نفوسی که در  اگر نفوس قدیم باشند، الزم می
 ]٣٣١، ص٨ج ،٥[ .شوند، افراد ذیل یک نوع اند این عالم مشاهده می

ق نفس قبل از بدن، وقتی که به تبیین قدم نفوس تا پیش از صدرا، قائلین به تحق
چرا که قبل از . گفتند پرداختند، در واقع از تحقق نفس در مرتبۀ عقلی سخن می می

 بحثی طرح حکمت متعالیه، به عوالم مجرد محض و مادی محض قائل بودند و اساساً
وقتی از تحقق لذا قائلین به قدم نفس، . مجرد یا مثال مطرح نبود پیرامون عالم نیمه

یا مدعی تحقق نفوس در : کردند، از دو حال خارج نبود نفس قبل از بدن صحبت می
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عالم عقل بودند یا مدعی تحقق نفس قبل از بدن در همین حیات دنیایی و برای نفی 
زودی بیان  هاستداللی آورده که ب) مانند سایر فالسفه مسلمان(مورد دوم هم صدرا 

اگر «توان نتیجه گرفت که منظور مالصدرا از عبارت   مقدمه، میبا توجه به این. شود می
این است که اگر نفوس در عالم عقل » شود نفوس قدیم باشند، نوع منحصر در فرد می

رسد این  آید که نوع منحصر در فرد باشند و به نظر می تحقق داشته باشند، الزم می
وفانی است که مجموع عالم را به استدالل مالصدرا در نفی قدم نفوس، در پاسخ به فیلس

بنابراین تحقق نفس در عالم مثال مسکوت گذاشته . کنند دو عالم عقل و ماده تقسیم می
 .باشد  از محل بحث خارج میشده است و اساساً

سومین دلیل نفی قدم این است که اگر نفس بما هی نفس قدیم باشد، بالطبع قبل 
ل از بدن تحقق داشته باشد، تعطیل الزم از بدن تحقق خواهد داشت و اگر نفس قب

توضیح مطلب این که نفس از آن حیث که در این عالم تحقق دارد، به واسطۀ . آید می
حال اگر نفس قبل از بدن تحقق داشته باشد . دهد قوا جسمانی افعال خود را انجام می

لی که در معنایش این است که نفس در حا) چه در این نشئه جسمانی یا در نشئۀ دیگر(
الزمۀ تحقق نفس قبل از . افعالش نیازمند به قوای جسمانی است، جسم و بدن ندارد

در واقع قوای نفس برای افعال نیاز به بدن . باشد بدن، تعطیلی قوا از انجام افعال می
شود، قوا معطل بشوند که  اند که این امر موجب می دارند ولی بدون بدن متحقق شده

 .چنین امری محال است
شود دو رکن نفس بما هی نفس که همان  طور که در این استدالل مشاهده می همان

. حیثیت اضافه داشتن به بدن عنصری و جزئی بودن است، هر دو با هم لحاظ شده است
 داشتن قوا  به تبع تعطیلی آن برای نفوسی مطرح است که حیثیت تدبیر بدن اساساً

 از ، نفوسی که در عالم برزخ تحقق دارند، تخصصاًبا توجه به این نکته. عنصری را دارند
اند، چرا که نفوس برزخی دارای حیثیت اضافه به بدن و تدبیر آن نیستند  محل بحث خارج

 :و بالطبع، برای انجام افعال نیازمند بدن نیستند، تا مفاسد استدالل فوق الزم آید
لعله لیس المراد أن ...   النفوسو اعلم أن المنقول من بعض القدماء کأفالطون القول بقدم«

النفوس البشریة بحسب هذه التعینات الجزئیة کانت موجودة قبل البدن و إال لزم المحاالت 
المذکورة و تعطیل قواها عن األفاعیل إذ لیس النفس بما هي نفس إال صورة متعلقة بتدبیر 

 ]٣٣٢ص، ٨ج ،٥ [».البدن لها قوى و مدارك بعضها حیوانیة و بعضها نباتیة



  ١٨٧  با استمداد از نظریۀ وحدت شخصی وجود نزد مالصدرا بررسی امکان تحقق نفس جزئی قبل از حیات دنیوی

 حدوث و قدم نفس جزئی .٥ـ٢
داند، با این تفاوت  صدرا همچون اکثر فالسفۀ مسلمان، نفس بما هی نفس را حادث می

 ةولی دیگر فالسفه آن را روحانی الحدوث است ةه به اعتقاد مالصدرا، نفس جسمانیک
 والً الحدوث و روحانیه البقاء است پس نفس اةنفس انسانی جسمانی«: دانند الحدوث می

 با تکیه بر نظر مالصدرا ]٨٩ـ٨٨ص، ٧[ ».باشد صورت طبیعی برای ماده حسی می
ای قدیم و در یک  ه مالصدرا نفس جزئی را در یک نشئتوان بیان کرد که حقیقتاً می

حال چگونه ممکن است که نفس جزئی هم تحقق قبل از . داند ای دیگر حادث می نشئه
توان بیان  ث باشد؟ بر اساس مباحث مذکور میبدن داشته باشد و هم جسمانیه الحدو

و در ) به نحو کینونت جمعی(کرد که نفس در مقام ذات که در مرتبۀ عقالنی است 
نحو  به(مرتبۀ مثالی یا نیمه مجرد خود در عالم برزخ نزولی که عاری از ماده است 

ه همین ب. اشدب ، قدیم و در مقام فعل که همان مرتبۀ جسمانی است، حادث می)جزئی
حدوث نفس ] ١٠٩، ص٦ج ،٥ [.اند  نامیدهءالبقاةالحدوث و روحانیةخاطر نفس را جسمانی

در مرتبۀ جسمانی بدین معناست که نفس در اوایل حدوث خود، همچون نباتات هیچ 
در واقع انسان در مرتبۀ مادی نیز دارای ] ٣٣٠، ص٣ج ،٥ [.از صور عقلی نداردای  هبهر

ین مرتبۀ جسمانی قرار دارد که هیچ تر وث خود در پایینمراتبی است و در بدو حد
 .ای از نفس حیوانی و ناطقه ندارد هبهر

تواند به نحو  بر طبق آنچه در این مقاله تبیین شد، حقیقت انسان در عالم برزخ می
جا که در تعریف مشهور نفس، حیثیت تعلق و تدبیر به  جزئی تحقق داشته باشد ولی از آن

توان به نفس مثالی، نفس بما هی نفس اطالق کرد،  ظ شده است، لذا نمیبدن عنصری لحا
مطابق آنچه آوردیم، حقیقت نفس در مرتبۀ برزخی تحقق دارد و نفس جزئی برزخی 

لذا منظور از . نسبت به مرتبۀ نفس متحد با بدن عنصری، یک نوع علیت ایجادی دارد
ست که حقیقت نفس که در نشئۀ  بودن نفس این اء البقاة الحدوث و روحانیةجسمانی

شود و از  عقلی و مثالی، مجرد تام و نیمه مجرد است، در مرتبۀ جسمانی، مادی ظاهر می
جا که ورود به این نشئه به معنای تجافی حقیقت نفس نیست بلکه به معنای تجلی  آن

این است و از سوی دیگر، ماده و استعداد، الزمۀ مرتبۀ جسمانی است، لذا تحقق نفس در 
همچنین همین . مرتبه به معنای حادث بودن و جسمانی بودن نفس بما هی نفس است

 الحدوث است، در حقیقت خود که در عالم برزخ است به ةنفسی که در این نشئه، جسمانی
 این است که اء البقةپس تصور نشود که معنای روحانی.  تحقق داردء البقاةنحو روحانی
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شود،   میء البقاةانی هست و در مقطعی از زمان روحانیانسان در مقطعی از زمان جسم
همچنین از .  الحدوث استة جسمانیبلکه از ابتدا و انتها حضور نفس در نشئۀ ماده، دائماً

 متحقق ء البقاةهمان ابتدای حدوث جسمانی نفس در این نشئه، در عالم برزخ روحانی
.  را زمانی فهم کردء البقاة روحانی الحدوث وةلذا نباید تقدم بین دو عبارت جمسانی. است

 الحدوث است و در عین حال، ةدر واقع نفس در طول حیات مادی خود، بالضروره جسمانی
 .باشد  میء البقاة روحانیةدر مرتبۀ مثالی، بالضرور

نفس انسانی در مرتبۀ جسمانی یک حقیقت سیال است که در ابتدای امر، ماهیت 
شود و در ادامه حرکت جوهری اشتدادی، ماهیت نوعیه  نوعیۀ نباتی از آن انتزاع می

شود که در این مرتبه، بر خالف مرتبۀ نباتی که هیج تحققی در  حیوانی از آن انتزاع می
. مرتبۀ برزخی ندارد، نفس حیوانی انسان در مرتبۀ برزخی نفس ظاهر شده است

به صورت مندمج در بنابراین، حیوانیت انسان که قبل از تحقق نفس در مرتبۀ جسمانی، 
نفس جزئی برزخی تحقق داشت، پس از اتحاد نفس با بدن عنصری و قرار گرفتن در این 

همچنین در ادامۀ حرکت . شود مرتبه از حرکت جوهری، به نحو تفصیلی ظاهر می
ه انتزاع ماهیت شود ک جوهری اشتدادی، ماهیت نوعیۀ انسانی از وجود نفس انتزاع می

ندۀ این حقیقت است که نفس ناطقۀ انسان که قبل از بدن، در ده نوعیه انسان نشان
نفس برزخی به صورت مجمل حضور داشت، در این مرتبه از حرکت جوهری، به صورت 

 .تفصیلی در عالم برزخ ظاهر شده است
 
 نتیجه

بر اساس مبانی عرفانی مالصدرا، مسئلۀ حدوث و قدم نفس جزئی انسان مورد بررسی قرار 
اس نظریۀ وحدت شخصی وجود و لوازم منطقی آن از جمله تشکیک در گرفت و بر اس

گانه، تحقق نفس جزئی قبل از دنیا و سازگاری قدم نفس  مظاهر و تمایز احاطی و عوالم سه
 :نتیجه این بررسی عبارت است. جزئی با حدوث جسمانی آن، مورد بررسی قرار گرفت

د ذاتیات حقیقت انسانی است، بر اساس تشکیک در مظاهر، جوهر انسان که واج. ١
حقیقت انسان که همان مرتبۀ . باشد های مادی و مثالی می همان مرتبۀ عقل بدون مرتبه

عقلی است، در مرتبۀ مثالی نفس، ظهور دارد و همان حقیقت با تعین مثالی در مرتبۀ 
 .مادی، ظاهر است

 انسان در عالم توان بیان کرد که با توجه به پذیرش عالم مثال قوس نزول، می. ٢



  ١٨٩  با استمداد از نظریۀ وحدت شخصی وجود نزد مالصدرا بررسی امکان تحقق نفس جزئی قبل از حیات دنیوی

منظور از نفس جزئی این . برزخ قبل از دنیا به صورت نفس جزئی حضور داشته است
است که حقیقت نفس که در مرتبۀ عقلی منزه از کثرت است، در عالم مثال به وسیلۀ 

به بیانی دیگر، وقتی حقیقت عقلی انسان در . مقدار و ابعاد متکثر و متمایز شده است
د، این حقیقت عقلی انسان در ظرف ابعاد و مقادیر مثالی ظاهر عالم مثال تجلی کن

 .شوند بنابراین نفوس در نشئۀ خیال به نحو متکثر و جزئی ظاهر می. شود می
 البقا بودن نفس این است که حقیقت نفس ة الحدوث و روحانیةمنظور از جسمانی. ٣

شود و از  اهر میکه در نشئۀ عقلی و مثالی مجرد است، در مرتبۀ جسمانی، مادی ظ
جا که ورود به این نشئه به معنای تجافی حقیقت نفس نیست بلکه به معنای تجلی  آن

است و از سوی دیگر، ماده و استعداد، الزمۀ مرتبۀ جسمانی است، لذا تحقق نفس در 
همین نفسی که همچنین . این مرتبه به معنای حادث بودن و جسمانی بودن نفس است

 در عالم برزخ است به نحو  الحدوث است، در حقیقت خود کهیةدر این نشئه، جسمان
 . تحقق داردء البقاةروحانی
توان چنین استنباط کرد که نفس  بنابراین، بر اساس نظریۀ تشکیک در مظاهر می. ٤

، به نحو اجمالی، تمام مراتب )نفس در مرتبۀ خیال(مثالی انسان قبل از تحقق در دنیا 
باشد ولی بعد از حدوث جسمانی نفس و حرکت  ی را دارا مینباتی و حیوانی و انسان

 .شوند اشتدادی نفس در مرتبۀ ماده، این مراتب به نحو تفصیلی ظاهر می
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