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 حدوث يا قدم نفس از نگاه مالصدرا و افالطون مسئلهبررسى 

  *ناجى زهره سادات

  **رضا اكبريان

  كيدهچ

نفس و حدوث يا قدم آن چگونه ذهن افالطون  مسئلهكه  مطلبروشن كردن اين 

چـه داليلـى . هدف اصلى ايـن نوشـته اسـت ،و مالصدرا را به خود مشغول داشته

 ،خصوصـًا مالصـدرا ،فالسـفه اسـالمى؟ چـرا درقدم نفـس كـبه  قائلافالطون را 

يابى به  برای دست ه نشدند؟رغم نپذيرفتن اين داليل با چنين محذوراتى مواج على

ايــن دو انديشــمند، موقعيــت اجتمــاعى و  رچنــين هــدفى، عــالوه بــر بررســى آثــا

ظهـور تفكـرات خـاص  متفكر كه منجر به بروز و های فكری هر يك از دو دغدغه

نفـس  مسـئلهرسد رفع مشكالت مربـوط بـه  به نظر مى .شود ، بررسى مىآنها شده

اه وجودی فالسـفه اسـالمى و بـه نحـو خـاص مگر با نگ شود مىافالطون ميسر ن

  . ابداعات مالصدرا در اين فلسفه

 .نقدم نفس، نفس، حدوث نفس، مالصدرا، افالطو :ها واژهليدك

                                                            
 .استاديار دانشگاه قرآن و حديث *

 .استاد دانشگاه تربيت مدرس **
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  مقدمه 

ترين مباحثى است كه انديشـه بشـر را بـه  ترين و پيچيده انسان و حقيقت او از مهم بارهدر سخن

ماننـد سـاير مطالـب  ،وای آنقـماهيت، مراتـب و نفس انسان، جايگاه، . استخود مشغول داشته 

خوش  داشته و البتـه دسـتان باستان تاكنون ناز يوو سير خاصى تكون ، شده در آثار فالسفه طرح

 موضـوعطـرح ايـن  هبـ كه، نابا نگاه هر كدام از فيلسوف شدنسو  هم .شده استهايى  دگرگونى

دار بررسـى سـير تـاريخى  ايـن نوشـته عهـده .د كردمواجه خواه با دنيايى جديد اند ما را پرداخته

و فارغ از حوادث و شـرايط موضوع مورد بحث نيست، هرچند طرح مسائل فلسفى جدای از تاريخ 

له نوشتار حاضر پرداختن به ديدگاه ئپس اولين گام برای طرح مس. ها چندان ممكن نيستزمان آن

  .افالطون و مالصدرا درباره نفس خواهد بود

  طرح بحث نفس در انديشه مالصدرا و افالطونتفاوت جايگاه 

كنـيم كـه افالطـون و اسـتاد او  آوریتر يـاد پيش قدم نفس الزم است حدوث يا مسئلهدر طرح 

از چـه مسـائلى  متأثرخاص آنها  های و ديدگاه كردند زندگى مى ای زمانى سقراط در چه مختصات

  .داد سوقافالطون را به عقيده قدم نفس  و چگونه اين مقدمات بوده

ــرادی ــى از اف ــون يك ــه افالط ــرده ك ــاد ك ــود از او ي ــاورات خ ــت او را و  در مح سوفيس

مقيـاس  انسـان مقيـاس همـه چيـز اسـت بـه نظـر پروتـاگوراس،. پروتـاگوراس اسـت ،داند ىم

افالطــون در رســاله . نيســت چيزهــايى كــه و مقيــاس نيســتى هســتى چيزهــايى كــه هســت

ــوسديگــر خــود  ــتهم او را  اً حيصــر ،تئتت ــى م ــه نســبيت احكــام اخالق ــاد ب ــه اعتق ــد  مىب كن

ــد 1314: 1380افالطــون، ( ــه بع ــه چراكــه از ؛)ب ــه او نســبى نظري ــين بر انگاران ــد كــه مىچن  آي

 فـرض كنـيم حتـى اگـر. بـيش از يـك عقيـده اعتقـاد داشـت بـه توان مىهر موضوعى  درباره

ــاگوراس ــته پروت ــه ســنت را نداش ــاد ب ــان سوفيســت ،قصــد تضــعيف اعتم ــا مخالف ها از آن  ام

  .اند تعبير به غلبه انحطاط اخالقى كرده

پروتـاگوراس  بـارهبـا آنچـه در يـابيم مى ،يعنـى گرگيـاس ،ديگـر سوفيسـت بارهدر اما آنچه

بــه  كــالم خــود دقيقــاً  گرگيــاس بــا آوردن ظــاهر اســتداللى بــرای. گفتــه شــد متفــاوت اســت

د و اگـر وجـود داشـته وجـود نـدار رسـد و آن اينكـه هـيچ چيـزی خالف گفته پروتـاگوراس مى

  .منتقل شود به ديگری دتوان مىشناخته شود و اگر شناخته هم شود ن دتوان مىباشد ن
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ها را بـدانجا كشـيد كـه بـه جـای قـانع كـردن و دليـل  كار سوفيسـت ای گرايى نسبى چنين

ــد ــه مجــاب كــردن و سفســطه و مغالطــه روی آوردن ــا آنجــا . آوردن ب ــت الم كــه افالطــون ك

را از نتــايج ايــن عقيــده پروتــاگوراس و " زور حــق اســت"ه كــر ايــن گفتــه او د" تراســوماخوس"

ــاس مى ــد گرگي ــن نســبى. دان ــه اي ــام علي ــا قي معرفــت  كوشــيدند گرايى ســقراط و افالطــون ب

 كــه آنچــه تــابع نــدكنو روشــن  زندای مطمــئن بنــا ســا حقيقــى و احكــام اخالقــى را بــر پايــه

ر افالطـون، حقيقـت چنـان نيسـت كـه از نظـ ،پـس. نـه بـرعكس اسـت،واقعيت اسـت ادراك 

نيـز چنـان نيسـت كـه بنـا بـه قـول  .داشـته باشـد متعلقـات متعـدد پروتـاگوراس طبق عقيـده

  .نيافتنى باشد دست گرگياس

معرفــت و  يــابى بــه ســاخت راه دســت مى آنچــه در نظــر افالطــون ايــن مشــكل را مرتفــع

و همـواره ثابـت و ال  ددخـوش تغييـر و دگرگـونى نگـر دسـت ثـابتى بـود كـه اعتقاد به حقيقت

جهـان پديـدار محـل حـوادث و جايگـاه گذرهاسـت چنـين امـر ثـابتى  و از آنجا كـه يتغير باشد

. محسـوس داشـته باشـد عـالم ورای و بايـد جايگـاهى به طور قطع به اين جهـان تعلـق نـدارد

و ايــن  شــدنى نيســتند دگرگــون كــه ناهايى از جهــ ســت از فهــم جنبــها شناســايى عبــارت لــذا

كـه وجـود  يىاز آنجـا. ناميـد "مثـل" يـا "صـور" و آنهـا را وجود حقيقى دارنـد ها هستند كه جنبه

   .گيرد به آن تعلق مى حقيقى متعلق به مثل است ادراك حقيقى نيز

آغـاز نشـده  ای فيلسـوفان اسـالمى طـرح بحـث نفـس بـا چنـين داعـى خصـوصدر البته 

كتــاب حكمــت  تــرين مهمنــى يع ،اســفار اربعــهدر خصــوص مالصــدرا هــم بــا بررســى . اســت

يعنـى دو  9 و 8 بحـث نفـس در ايـن كتـاب در جلـد كـه شـود مىبه راحتى دريافتـه  ،او متعاليه

فالسـفه يونـان ميـان ای كـه در  مسـئله مسـائل معـاد طـرح شـده اسـت؛ و مرتبط با جلد آمده

 مسـئله امـا طـرح اگرچـه لـزوم بقـای نفـس در نظـر افالطـون وجـود دارد .اسـتوجود نداشته 

 یاز آرا گيــری بــا بهــره مالصــدرا كــه در حــالى ،همــراه نبــود معــاد مســئله بــا دغدغــه فــسن

در پرتـو  بتوانـد كـه كنـد مىمطـرح  صـورت نظر خاص خود در بـاب نفـس را بـدين گذشتگان

 1386، اكبريـان( و مسـلم ديـن اسـت بپـردازد قـول مفـروض معـاد جسـمانى كـه آن به اثبات

از جملــه  ،ه فالســفه اســالمىكــهــا فيلســوفان يونــان بلای كــه نــه تن مســئله .)561-559: الــف

 گــذر از آن بــه راحتــى ،و بــدن قائــل شــود دوگــانگى و ثنويــت نفــس كــه بــه ســينا و هــر ابــن

صــدرالدين  ؛303-282 :1379ژيلســون، ؛ 306 :تــا بىســينا،  ابــن( بــود بــرايش ممكــن نخواهــد

بــدن را دگرگــون كــرد و  ثنويــت نفــس مســئله ظهــور افكــار مالصــدرا .)438 :تــا بىشــيرازی، 
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بلكـه  ،معـاد فـارغ نبـود مسـئلهنـه تنهـا از  مالصـدرا .)430-429 :1381صدرالدين شـيرازی، (

ــزرگ مى آن را ــا طــرح  اصــلى ب ــد و در پــى ايــن اســت كــه ب و  حركــت جــوهری مســئلهدان

ابراهيمـى دينـانى، (مقـدر بـر حركـت جـوهری  اشـكاالت و رفـع خـود فلسفى خـاص مقدمات

كــه بپــردازد از معــاد جســمانى  و ارائــه تصــويری معــاد جســمانى اثبــات بــه )278-276 :1372

شـاهد چنــين  .)430-429 :1381صـدرالدين شـيرازی، (وحـى هـم ســازگار باشـد  بـا عرفـان و

ترين بخـش سـفر چهـارم از اسـفار اربعـه تعلـق بـه بـاب  اين باشـد كـه عمـده دتوان مىادعايى 

ــازدهم  ــوان ي ــمانى"آن تحــت عن ــاد الجس ــى المع ــه ســىدا" ف ــود و رد ك ــه خ چهار فصــل را ب

كـه در آن پـس  ،گـردد برمـى اسـفارجلـد هشـتم  اختصاص داده است و مقدمات اين بحـث بـه

بـه  هـای آنهـا آمـده اسـت برهـان بـا اشـكاالت و پاسـخ تجرد نفس انسـانى دهباره در از اينكه

 اسـتكـه اگرچـه مقدمـه بحـث حـدوث نفـس  رابطه نفس و بـدن پرداختـه شـده مسئله طرح

 ).269-237: ب1386، اكبريان( اين نوشته نيست بسط آن موضوع ولى

  با بحث معرفت در فلسفه افالطون ارتباط اثبات عالم مثال

اينكه اگرچه بحث مثل بـا نـام افالطـون در  ؛ نخسترسد الزم به نظر مىجا تذكر دو نكته در اين

ه حكمای پـيش از سـقراط و ب اما ريشه اين بحث را برخى از متفكران ،تاريخ فلسفه پيوند خورده

گذار بـر او بـوده، منسـوب تأثيرافالطون و به فيثاغورس كه حدود هفتاد سال پيش از افالطون و 

و دوم اينكه با مراجعه به محـاورات  ؛)15-14 :1370وال،  ؛511-509: 1373مطهری، ( كنند مى

محاورات نيامده  كه بحث مثل به طور جداگانه و مدون در هيچ يك از شود مىافالطون مشخص 

و مانند گى اخورد نيز آثار دوره سال و، فيدونو  ميهمانىو اگرچه در آثار دوره كمال افالطون مانند 

كـه  يىامـا از آنجـا ،ميان رفته سخن به درباره آن تری به نحو مشخص سوفسطايىو  يدسپارمن

نيـز  ه سـقراطىدر آثـار دور ،نشـدنى اسـت تفكيـك ای هزافالطون آمي اين بحث با بحث معرفت

 شناسى شناختجنبه  افالطون معرفت بحث ،تر دقيقبه عبارت . يافت توان مىبه آن را  هايى اشاره

برای روشن شدن بحـث نفـس افالطـون  .شناسى ديدگاه افالطون استوجود مثل جنبه و بحث

  .است زمالكوتاه به اين مباحث ای  اشاره
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  معرفت از نگاه افالطون

و آن  دهد مىجنبه سلبى را مورد مالحظه قرار  خود درباره معرفت ابتدا يهبيان نظر افالطون برای

پژوه جـوان و سـقراط، بـه ايـن  بحث دانش ،تئتتوسدر  .نيست معرفت اينكه ادراك حسى متعلق

يى كه نه تابع حس ها ارزشيعنى  ؛ی جاودان باشدها ارزشمعرفت  معرفت بايد رسد كه مى نتيجه

 تئتتـوسافالطون هم بر همين عقيـده اسـت و قصـد او در . صى باشدمتغير و نه تابع عقيده شخ

به همين جهـت ابتـدا بـه رد نظريـه  .های غلط است ديدگاه تصحيح و مسئلهنظری همين  اثبات

كليتـى و هرا شناسـى هستىتـا نشـان دهـد  پـردازد مى حسـى رد اعتبار معرفـت پروتاگوراس در

معرفت از نظـر افالطـون بايـد  چراكه ؛را نداردپروتاگوراس شرايط معرفت حقيقى  شناسى شناخت

افالطـون، .: نـك( و نـه آن ايـن اسـت نـهو ادراك حسى  باشد" هست"درباره آنچه  ناپذير وخطا

 نيز به تنهايى حكم حقيقى ،بر اين عالوه. )169: 1372و ابراهيمى دينانى،  1378 -1281: 1380

 و بـا معرفـت درسـت باشـد ك عقيـدهتنها ي درست ممكن است حكم ،به عبارتى .نيست معرفت

بـا همـه اينهـا . نشدنى اسـت محسوس تعريف ىءش گيرد كه را مى اين نتيجه یو .يكسان نيست

پـس متعلـق . ناپذير و درباره امر واقعـى اسـتآمدنى است و معرفت حقيقى خطا دستمعرفت به 

ى باشد، اما اين كلى، معرفت حقيقى بايد ثابت و پايدار و دارای قابليت تعريف واضح و علمى و كل

مطـابق  واقعيت عينـى بلكه برای هر مفهوم كلى يك ،نيست مرجع عينى صورتى انتزاعى و فاقد

اشكال  همين جا محل اگرچه ،ای فراتر از حس است مرجعى عينى كه دارای مرتبه. آن وجود دارد

 افالطون. ه استنكرد بيان كجای محاوراتش اين ارتباط را در هيچ او به طور روشن چراكه ؛است

تنهـا  مـردم عامـه و بشـرند نـوع اكثريت اين غار نماينده زندانيان كه دهد مىغار نشان  با تمثيل

 بـه شـدت بـدتر آنكـه .بسيار ناقص اسـت درباره عالم و تصور آنها بينند را مى حقيقت های سايه

تر از  واقعى را ها سايه بدهدآنها  به خبری از واقعياتكسى و اگر  هستندخود  اعتقادات اين بند پای

كه ذات مورد تعريف را ه تعريفى روشن معرفت علمى يعنى ارائ ،اساسبر همين  .دانند مى واقعيات

كـه  ،حقيقـى اسـت معرفـت و از آنجا كه تعريف با كلـى مـرتبط. مبهمى توضيح دهدبه طرز غير

ماند و نتيجـه  باقى مى عيناً " خوبى"ى مفهومى مانند رغم تغيير قوانين جزئ است، علىمعرفت كلى 

غيـر از " كلـى" كـه اينجـا و البته روشن اسـت معرفت كلى است معرفت، نوع ترين گيرد عالى مى

  .معنای كلى ارسطويى است
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ايـن نحـو  بـه ،شـود مىذهـن متبـادر  سـخن افالطـون در همـين جـا بـه اشكال يننخست

از طـرف ديگـر  متشـكل از جزئيـات و عـالم واقعـى حقيقـى از طرفـى معرفـت شكافى بين كه

  .رسد و اين مشكلى است كه در قسمت بعد بيشتر به آن پرداخته خواهد شد به نظر مى

  افالطون شناسى معرفتالزمه  مثابهبحث مثل به 

رساند كه متعلق ثابت معرفـت حقيقـى  افالطون ما را به اين هدف مى شناسى شناختهمراهى با 

و آنچه مهم اسـت ايـن  شود مىه كلى حاصل ب وسيله علم امر معقول است نه امر محسوس و به

 قـائم كليات مثل. ناميد او اين مرجع عينى را مثل. است كه اين امر كلى دارای مرجع عينى است

بـه ايـن ( محسـوس موجودنـد یاز اشـيا "جـدا" و محسوس برتر از عالم در عالمى به خودند كه

 در اشـكاالت عـالم چراكـه ؛اشتتوجه د بايد ،كه جدايى مكانى است ،محسوس از عالم "جدايى"

در  اما هميشـه ،و سايه عالم اصلى هستند اشيا اگرچه ظل .)به آن خواهد شد مجدد ای مثل اشاره

  .)15-14 :1383استنيلند، ( اند و دگرگونى صيرورت حال

يـك  نـام مشـتركى دارنـد كـه افـرادی :دهـد مىشـرح  را چنـين خود عقيده جمهوریاو در 

 ،مثــال بــرای ).1058-1057: 1380افالطــون،( داشــت يــز خواهنــدن مطــابق صــورت يــا مثــال

زيبـايى نيـز يــك مفهـوم كلــى  وجـود دارنـد ولــى مـا از خـود مفهــوم بســياری زيبـای یاشـيا

بلكــه ذاتــى عينــى  ،نيســتند )subjective(ذهنــى  كلــى صــرفاً  داريــم و ايــن مفــاهيم

)objective( در آن  رسـد امـا بـا تأمـل مى بـه نظـر در ابتـدا سـاده ند و اين نظريه او اگرچـهدار

نشـدنى  مطابقت ايـن مفـاهيم بـا ذوات عينـى آنهـا كـاری دشـوار و در حقيقـتكه يابيم  درمى

  .است

  نظر افالطون كيفيت حصول معرفت در

ايـن  ست كها باقىپرسش اما اين  ،پرداخته شد مختصراً  مثال افالطون و نظريه معرفت به نظريه

وی . دانـد نفـس و بـدن مى دارای را افالطون انسان ؟شود مىچگونه برای انسان حاصل  معرفت

در  اين مطلب .از آن است وظيفه انسان مراقبت. داند تر از آن مى و ارزشمند نفس را متمايز از بدن

 دوگانـه البته درك ).1275-1274: 1380افالطون، (مشهود است  فدروسدر آخر  دعاوی سقراط

و  نمايـد تر مى او راحـت بعـدالطبيعىانگاری ما دوگانه به با توجه) بدن –نفس( انسان بودن ساحت

 -2200همان، ( پيش از آن موجود است بدن برتر و قطعاً  به حركت است، نسبت أمنش نفس چون
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 )2074: همان(توارث ، )1790همان، (بد  واسطه تربيت خوب ياه ب دتوان مىالبته بدن هم  ).2201

سـه جـزء آن يعنـى  و از بـين گذار باشدتأثيربر نفس  )1790همان، (اجتماعى نامناسب  و محيط

 دو جزء ديگر با فنای بدن در حالى كه ،فانى استو غير جزء عقالنى برترين و شهوت، عقل، اراده

  .)143-135 :1361حائری يزدی،  .:نكافالطونى  خصوص ثنويتدر  همان؛( روند از بين مى

افالطـون  شدهذكر یآرا ف نهايى از بيان تمامو هد دارد ارتباط نوشته موضوع بحث اين آنچه به

 اصلى او پيدا كردن دغدغه گفتيم تر پيش. شود افالطونى روشن معرفت نحوه كه اين است ،است

لـذا  .مرسوم زمان خود بـود گرايى برای استوار كردن معرفت و پرهيز از نسبى سنگ بنايى محكم

و بـه  گـذر كنـدبه عالمى ثابـت  خواست دانست و مى مىچون عالم محسوس را محل صيرورت 

آنچه شايسته تعلق علم بود به عـالمى ورای عـالم محسـوس  ،اصلى ثابت در همين جهان برسد

امـا  ،يابـد علم انسان به واسطه جزء عقالنى نفس تحقق مى. نسبت داد و آن چيزی جز مثل نبود

 های تحاد با بدن با هستىبلكه نفس پيش از ا ،فالسفه اسالمى معتقدند كه چنان ،نه به نحو ايجاد

وضـوح  يادآوری مثلى است كه نفـس در وجـود قبلـى خـود بـه علم انسان ،معقول ارتباط داشته

تن آن حقيقت اصلى را ) غار( واسطه تعلق به بدن و اسير شدن در زندان و به ؛مشاهده كرده است

فقط علم به عالم  بلكه ،داند در حقيقت افالطون محسوس را متعلق علم نمى. فراموش كرده است

محسوس در اين عالم طبيعت ای جز اين ندارد كه يك جزء نا رهپذير است و چا امكان واقع و مثال

به نحوی كه قديم و از ازل همراه  ؛پل ارتباط عالم ماده و مثال معرفى كند مثابهيعنى نفس را به 

  .آنها باشد و حقيقت آنها را شهود كند

. شـد كرد، هيچ معرفتى هـم پيـدا نمى طون بحث مثل را طرح نمىافال كه چنان ،به عبارت ديگر 

از آنجا كه نفس پيش از تعلق به بدن حقايق را شهود كرده اما در اسارت تـن  ،اين تعريف پس با

و  و تـذكر آن علـم سـابق اسـت نـه خلـق آوریپس معرفت تنها ياد ،است آنها را فراموش كرده

تـوالى  رســد امـا خـواهيم گفـتببـه نظـر  است موجه در ابتدا مـمكن اگرچه كه قولى. تأسيس

ه نفس پيش از تعلق به بدن حقايق را شـهود كاز آنجا  ،با اين تعريف. آورد را هـمراه مى ای فاسده

ر آن علـم سـابق اسـت نـه ك، پس معرفت تنها يادآوری و تذاست ردهكرده اما آنها را فراموش ك

 مسـئله ،ه با ابداعات مالصدرا به اوج خود رسيدك ،ه در فلسفه اسالمىك در حالى. خلق و تأسيس

  .معرفت عبارت است از خلق نه يادآوری آن
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  در افالطون از نگاه فيلسوفان اسالمى" قدم نفس"عقيده 

تـوان بـه  از آنچه درباره نسبت دادن قدم نفس به افالطون از متون فلسفه اسالمى آمده است مى

او ). 450: 1383الدين شـيرازی،  قطب(، اشاره كرد راقحكمة االشالدين شيرازی، شارح  قول قطب

به هر حال نفس كه موجودی ممكن اسـت بـرای : گويد در تقرير دليل افالطون بر قدم نفس مى

تحقق نيازمند علت است و برای شناخت علت تامه نفس بيش از دو فرض متصور نيست؛ يا علت 

ق بدن، مستعد جزئى از علت تامه يا شرط تامه نفس قبل از حدوث بدن موجود است يا اينكه تحق

آيد نفس قبل از حدوث آن موجود باشد؛ چراكه بـا فـرض  در مورد اول الزم مى. وجود نفس است

ای جـز  بنابراين، درست بودن احتمال اول نتيجه. وجود علت تامه تخلف معلول از آن محال است

ى اينكه آيـا تحقـق بـدن مسـتعد يعن برای ادامه بحث و رد فرض دوم،. قدم نفس نخواهد داشت

الدين شيرازی برهانى مختصر بر ابديت نفس ذكر  تواند جزءالعلة يا شرط وجود آن باشد، قطب مى

برهانى كـه او ذكـر كـرده . ای كه گرفته عدم نياز نفس به بدن، جهت تحقق است كرده و نتيجه

بدن مـاده يـا موضـوع گردد و  چنين است كه نفس برخالف صور مادی در ماده بدن منطبق نمى

نفس نيست، بلكه آلتى است كه نفس به واسطه آن افعـال ادراكـى يـا تحريكـى خـود را انجـام 

شـود كـه فسـاد و نـابودی بـدن موجـب انعـدام نفـس  ای معلوم مى با بيان چنين رابطه. دهد مى

هـد مانـد؛ شود و نفس باقى خوا گردد، بلكه با فساد بدن، صالحيت ابزار بودن از او گرفته مى نمى

الـدين شـيرازی از همـين جـا  قطب. چراكه عقل مفارقى كه علت ايجادی آن اسـت بـاقى اسـت

داند و در نتيجه احتمال دوم نيز منتفى خواهد  مشروط بودن وجود نفس به وجود بدن را منتفى مى

  .بود

  االت افالطون از نگاه فيلسوفان پس از اوكاش

بايد  خرج دهيم انصاف به افالطون خصوصاگر در : لاشكال به افالطون در طرح نظريه مث .الف

مطـرح در  ايـىگر گريز از نسبى برای بسيار بزرگ مثل او گامى نظريه ارائه باشيم كه معترف

تغيير دائمـى اشـيا گرفتـار  مشكل هراكليتوس درباره به نه یو ؛زمان او و سقراط بوده است

بتوانند متعلق علم  يق ثابتى قائل شد كهحقا جهان ماده به تغيير و تحول او ورای چراكه ،شد

بـه  كنـد مىنسبت بـه افالطـون پيـدا  نظر مالصدرا يكى از امتيازاتى كه اگرچه( شوند واقع

كـه بـه  و نه بـه مشـكل پارمنيـدس ؛)اشاره خواهد شد كه بعداً  شود مىهمين بخش مربوط 

 اينهـا انديشـه مـهبـا ه. شـد مى و تغييـری منكر هر حركـت، خاطر اعتقاد به ثبات در عالم
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 :1379زاده آملـى،  حسـن( كه بعد از او ارسـطو بـه آنهـا پرداخـت داشتافالطون مشكالتى 

358-359(.  

او عـالم محسـوس را . شـود مىبهتـر انجـام  درك عقيده ارسطو با توجه به عاليقش به طبيعيات

 دانست و مجاز مى عالم محسوس را ظل عالم حقيقى خالف افالطون كه، بردانست معتبر مى

يم به راحتى افالطون از توان مىما ن ،نظر ارسطو به. نبود آن قائل برای وجودی شأنيت و هيچ

هيچ  نيست كه كنيم و چنين وجود حقيقى عالم طبيعت بگذريم، چون در اين عالم زندگى مى

و  پيش از اسارت آن در بدن در قلمرو متعالى بوده نفس نظر كه اين .آن پيدا نكنيم به علمى

مطـرح  فيـدونكرده، در  هستند مشاهده مى "جدا و منفصل" ل را كه تعداد كثيری از ذواتمث

نفـس در حالـت  كـه مثلى است شده و داللت بر اين نظر افالطون دارد كه معرفت يادآوری

قـول  كنـد مىداللـت  "جـدا بـودن" مطلب ديگری كه بر اين. كرده است قبلى خود مشاهده

 الگـوی را بر طبـق عالم یاشيا "دميورژ" شده در آنجا تصريح است كه تيمائوسدر  افالطون

نه تنها اين صور به شـكل جـدا وجـود  است كه كالم اين نتيجه. بخشد اين صور صورت مى

قائم به  اينكه تعداد كثيری ذات ینتيجه بعد. هم مستقل و جدا هستند" دميورژ" دارند بلكه از

شـان بـا  ديد كه برای رابطـه توان مىافالطون در كالم  مابعدالطبيعى خود بدون هيچ توجيه

و  ارسطو محل اشكال است برای همين مطلب. يافت توان مىن توجيه كافى محسوس یاشيا

مثل را جـدا  ،خالف سقراطبر ،افالطونگويد  مى) ب987آلفا  :1385رسطو، ا( مابعدالطبيعه در

نـد جـدا وجـود داشـته وانت مىد هسـتن چگونه مثل كه جوهر اشيا"كه  كند مىو اعتراض  كرد

  .)ب991آلفا،  :همان" (باشند

شده در قسمت قبل اشـكال ديگـری در عالوه بر مطلب ياد: ن در قدم نفساشكال به افالطو .ب

بـه آن  ،صـدراها فالسـفه اسـالمى از جملـه مال عـدب و ،كالم افالطون وجود دارد كه ارسطو

جسـمانيه الحـدوث و  دربـاره الصدراگفتار م. اند و آن بحث قدم نفس افالطون است پرداخته

روحانيه البقاء بودن نفس اگرچه شبيه به بيان ارسطوست اما بايد توجه داشـت كـه مالصـدرا 

صـدرالدين شـيرازی، (داند نه به معنای تعلق به بدن  حدوث را به معنای وجود پيدا كردن مى

ماده و صـورت معرفـى  همثابرابطه نفس و بدن به  ،اوالً  ،در كالم ارسطو .)179 /9: ب 1375

 دهـد مىبه اين نحو كه بدن ماده و نفـس صـورت آن اسـت و ايـن مطلـب نشـان  ؛شود مى

نفس نيـز  ،)بدن(آيد با متالشى شدن ماده  مى اين دو به هم تا حدی است كه الزم نيازمندی

ن دنى غير از بـدبه ب از نظر او تعلق نفس فرد ،اين بر عالوه. كه صورت آن است از بين برود
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و سـبق و  زمان است پيدايش روح و بدن هم ،ثانياً  .)12: همان( معناست خود پس از مرگ بى

در  محتاج بدن است كه در حدوث طور هماننفس  ،ثالثاً  .لحوق زمانى برای آنها متصور نيست

از بين  پس از مرگ ،تحقق نفس است كه شرط ،بدن كه يىاز آنجا .استبقا هم محتاج بدن 

لذا نفس از نظر او بـاقى  .از بين خواهد رفت ندارد وجود بدون آن امكان كه نفس هم رود مى

 ايـن عقـل امـا قطعـاً  كنـد مى سعى در اثبات بقای عقل فعال به عقل اعتقاد با اگرچه ،نيست

ايـن همـان  .)413-412 :1378ارسـطو، (كلـى اسـت  بلكه عقل ،باشد عقل جزئى دتوان مىن

داشتن آن با  و منافات خود دينى های آموزه پذيرش هتاسالمى به ج چيزی است كه فالسفه

نشئه آخرت نيكوكاران  در چراكه ؛پذيرای آن باشند ندتوان مىثواب و عقاب نفوس جزئيه بشر ن

بـه . درك كنند واسطه بى اند در دنيا كسب كرده رذايلو كاران بايد نتيجه آنچه از فضايل و بد

امـا ايـن حـدوث  ،پـذيرد بـودن نفـس را مى جسمانيه الحـدوث اگرچه صدرامال همين جهت

مبانى حكمت متعاليـه  كه موافق با كند مىتفسير  ای به گونه ،خواهد آمد كه چنان ،را جسمانى

و موفقيت مالصـدرا در ايجـاد  اگرچه اين ادعای سازگاری با شرع ؛و نيز سازگار با وحى باشد

الف متفكـران و شايسـته بحـث و اخـت و نظر او در باب نفس محل وحى چنين سازشى بين

  .تر آثار اوست و تبيين گسترده تحقيق

و  نفـس مسـئلهخـود را نسـبت بـه  موضـع دبايـ های خـود ابتـدا مالصدرا برای بيان ديدگاه

و در بـاب هفـتم بـرای بيـان  انجـام داده اسـت كاری كـه در بـاب ششـم ؛بيان كند حقيقت آن

 مشـابه آنچـه تقريبـاً  ،را متـذكر شـدهگانـه تعلـق  شـش اقسـام ،كيفيت تعلق نفس به بدن نحوه

بـه عنـوان مقدمـه بـر فصـل چهـارم مقالـه پـنجم آورده كـه در آن  شفادر كتاب نفس  سينا ابن

از  در بيـان نـوع پـنجم صـدرامال. پرداختـه اسـت تناسـخ به رد فساد نفـس پـس از مـرگ و رد

و  ه اسـتشـد رأی اند هـم حـدوث نفـس شـده قائـل بـه يان و كسـانى كـهاقسام تعلق با مشـاي

 هرچنــد در تــداوم وجــود و ،محتــاج شــيئى ديگــر اســت حــدوث خــود در ء شــى اينكــه آن رأی

ــه  ــازی ب ــداردتشــخص ني ــا بحســبموالخــا" .آن ن ــاء  الوجــود و التشــخص حــدوثا س م ال بق

آنچـه در بـاب ششـم  مالصـدرا هـر). 207-202 :تـا بىسـينا،  ابـن" (ناكتعلق النفس بالبدن عنـد

ــاره تجــرد نفــس و قــوای آن  ،ر بيــان اقســام تعلــقو فصــل اول از بــاب هفــتم د مســائلى درب

فـى تحقيـق حـدوث نفـس " عنـوانبـا  دوم فصـل مطالـب بيـان بـرای ای اسـت مقدمه ،آورده

  .پردازد مى به بيان حدوث نفس صراحتاً  و در اين قسمت "البشريه
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معرفــت و  طــرح عقايــد افالطــون بــا بيــان خــودش دربــاره ،تــر بيــان شــد پــيش كــه چنان

بـا  مالصـدرا امـا .حقيقت او را به اين مطلـب سـوق داد كـه نفـس انسـانى قـديم باشـد كشف

بـه  و بـه عبـارتى طـرح اسـتدالل ناشـى از آن و تـوالى فاسـده ذكر فرض قـديم بـودن نفـس

. كنـد مىنزديـك  نظريـه حـدوث نفـس بـه طـرح را تـالى خـود با رفـع صورت قياس استثنايى

قـدم نفـس نيسـت  بـه هـيچ كـس قائـل  مىسـالا سـفهكه بين فال يىتوجه داشت از آنجا بايد

 افالطـون و خصوصـاً  اعتراضـاتى بـر قـدم نفـس در فلسـفه يونـان تـوان مى ها را اين اسـتدالل

 كه اگـر نفـس قـديم بـود جـوهر كـاملى بـود كـه نقـص كند مىدر استدالل اول اشاره . دانست

ــود، فــس دارای قــوای لكــن ن ،شــد نمى و قــوای خــود نيازمنــد آالت و قصــوری متوجــه آن نب

ولـو " .شـوند يـابى آن بـه كمـاالت مى نباتى و حيوانى است كه باعـث اسـتكمال نفـس و دسـت

" ... يلحقهـا نقـص و قصـور كانت فـى ذاتهـا قديمـه لكانـت كاملـه الجـوهر فطرتـا و ذاتـا فـال

  ).باب هفتم فصل اول/ 8 :الف 1375صدرالدين شيرازی، (

اگــر  ،بنــابراين .آن در يــك نــوع اســتمنحصــر شــدن  از ديگــر لــوازم فــرض قــدم نفــس

 امـا نفـوس انسـانى در ايـن عـالم .نـوع مجزايـى باشـدد نفس قديم باشد هر يك از نفوس بايـ

در نتيجــه بــا فــرض حــدوث نفــس انســانى قبــل از ابــدان آنهــا . افــراد متعــدد از نــوع واحدنــد

صـره النـوع و ايضـا لـو كانـت قديمـه لكانـت منح. "وحدت نوعى آنها قابل توجيه نخواهـد بـود

  ).فصل دوم: همان" (فى شخصها و لم يكن يسنح لها فى عالم اإلبداع اإلنقسام والتكثر

داشـته باشـد تعطيـل قـوای آن اسـت بـرای مـدتى  دتوانـ مى كه قدم نفـس ديگری مشكل

او در همـان فصـل . ناسـازگار اسـت االهـىكه هنوز همراه بدن نشـده و ايـن هـم بـا حكمـت 

ــنفس بمــا هــى نفــس اال صــوره و تعطيــل ق" دهــد مىادامــه  واهــا عــن األفاعيــل إذ لــيس ال

ن بـه قـدم مالصـدرا در ادامـه بـاز هـم ادلـه قـائال ."مـدارك متعلقه بتدبير البـدن لهـا قـوی و

كـه بـرای جلـوگيری از اطالـه كـالم فقـط بـه  كنـد مىذكـر  ،كه شامل سه دليل است ،نفس را

خـش اعتراضـات مالصـدرا بـه ايـن دهم كـه در ايـن ب هـا ارجـاع مـى ذكر بيان ايـن اسـتدالل

ــم مطــرح شــده اســت اســتدالل ــثالث ": ه ــه ب ــذهب افالطــون احتجــوا علي فالمتعصــبون لم

 پـردازد ن بـه حـدوث نفـس مىپس از اين اعتراضـات مالصـدرا بـه بيـان داليـل قـائال ."حجج

  .دكن مى گويى آنها مبادرت به پاسخ فخر رازی و ضمن بيان اشكاالت

 بـه رفـع بـا بنـای خـود نيـازی افالطـون رسـد كـه به نظر مى یدر اينجا ضرور اين توجه 

در فلســفه او چنــين جايگــاهى  چنــين مســائلى و اصــالً  ردناشــى از قــدم نفــس نــدا مشــكالت
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بـا وحـى اسـتكمال يافتـه طـرح  ای كـه امـا همـين كـه قـول او در فلسـفه ،نداشـته برای طرح

را  معرفــت او دربــاره همســئل ،از طــرف ديگــر .ايــن مشــكالت گريبــانگيرش خواهــد شــد شــود،

ــوان مىن ــئله ت ــم مس ــت ای ك ــت اهمي ــر گرف ــد در نظ ــدرا  و باي ــرا مالص ــه چ ــرد ك بررســى ك

نيـز مواجـه  معرفـت خصـوصدر  افالطـون بـا مشـكل قدم نفـس نشـد به قائل اينكه رغم على

  نشد؟

  »نفس« صدرا به مسئلهنگاه خاص مال

نيسـت  و آن چيزی اينجا ذكر شوددر  ديگری مطلب اين امر مستلزم آن است كه مقدمتاً  توضيح

بـا  ؛های مختلف نفس از نظـر مالصـدرا يا به عبارت ديگر نشئه گانه نفس جز اشاره به مراتب سه

  .نمايد تر مى اشاره به اين موضوع درك مطلب مورد نظر سهل

ــاره نظــر خــود صــدرامال ــب درب ــه ســه مرات ــورد آوردهرا نفــس  گان ــد م ــه در چن  و آن را ب

مالصـدرا ضـمن بيـان برداشـتى  ،در يـك مـورد. دهـد مىنسـبت  "و حكمـتراسخان در علـم "

در آخـرت  نفـوس كامـل انسـانى كـه گيـرد كـه نتيجـه مى س،دش از روايات قدم نفـخاص خو

ــود مى ــوب خ ــال مطل ــه كم ــودی را پشــت  ب ــه وج ــند ســه مرحل ــر رس ــتهس ــد  گذاش و خواهن

  . گذاشت

ثــل نيــز همــان مفارقــات مُ  مالصــدرا بــه اعتقــاد مرحلــه نخســت قبــل از طبيعــت اســت و

تـوجيهى بـر  دتوانـ مى و ايـن تعبيـر مالصـدرا هسـتنداند كـه واجـد كمـاالت نـوع خـود  عقلى

رســد كــه مالصــدرا  زم بــه نظــر مىالبتــه ايــن توضــيح ال. مثــل باشــد دربــاره عقايــد افالطــون

د اشـاره هسـتن از عقـول عرضـى كـه فـرد كامـل انـواع خـود ای به طبقـه چه در فلسفه خوداگر

 ،معرفـت عقالنـى امـا در تبيـين مثـل از نظـر ،دانـد ن مثـل افالطـونى مىشأ را هم آنها وكرده 

و گــاهى  متفــاوت كــامالً  گاهنيــز رابطــه مثــل بــا عــالم محســوس ديــد رابطــه آن بــا نفــس و

ــون دارد ــالف افالط ــينمال. مخ ــم پيش ــدرا عل ــول را نمى ص ــايق معق ــه حق ــس ب ــذيرد و نف  پ

صـدرا قائـل بـه قـدم نفـس هـم گفتـه شـد مال كـه نانچ. داند نـه تـذكر سيس مىأمعرفت را ت

مثـل را در حقيقـت واسـطه در فـيض و علـت قريـب ، با تبيـين خـاص خـود از عليـت نيست و

ــواع عــالم جســمانى مى ــد ان ــابراين. دان ــوازم و  اگرچــه او مثــل را ،بن ــه ل ــا ب ــه اســت ام پذيرفت

.: توضـيح بيشـتر نـك بـرای( پيمايـد راه خـود را مى ،نبـوده بنـد های افالطـون پـای فرض پيش

   .)ج1386ها،  اكبريان و زمانى
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 شـوند و در مـرز تجـرد ارد عـالم طبيعـت مىو نفـوس بـه حـدوث جسـمانى ،در مرحله دوم

ــد و ماده ــارج شــده ان ــالم طبيعــت خ ــرگ از ع ــا م ــه ســوم ب ــرو در مرحل ــه اول ، ب خالف مرحل

اســت؛ و  و صــعود وس نــزولدر قــ و ايــن همــان ســير نفــس انســان متكثرنــدنفــوس انســانى 

مانـده در مرتبـه حيـوانى در مرتبـه  يافته بـه عـالم عقلـى راه يافتـه و نفـوس بـاقى نفوس كمال

ــال متوقــف  ــه عــالم معقــول راه نمىتخيــل و مث ــد شــده ب ــوع " :يابن ــه مــن ن فللنفــوس الكامل

 مابعدالطبيعـهو بعضـها قبـل الطبيعـه و بعضـها  اإلنسان اتحاد من الكـون بعضـها عنـد الطبيعـه

 قـول كـه ايـن كنـد مى البتـه در ادامـه اشـاره ."الراسخون فـى الحكمـه المتعاليـه فهعلى ما عر

بــه ويــژه  تكــاملى جــواهر حركــت ؛تشــكيك در جــوهر: از ســه مبنــای فلســفى اوســت مــأخوذ

و أمـا الراسـخون فـى " :ديگـر آورده اسـت در جـای .منتهـا اتحـاد مبـدأ و مسـئله جواهر مادی؛

و  و الوجـدان فعنـدهم أن للـنفس شـؤونا ان و بـين الكشـفالعلم الجامعون بـين النظـر و البرهـ

بسـاطتها أكـوان و جوديـه بعضـها قبـل الطبيعـه و بعضـها مـع الطبيعـه و  و لها مع اطوارا كثيره

بــا توجــه بــه ايــن اصــل  .)228-227: الــف 1375صــدرالدين شــيرازی، " (بعضــها بعــد الطبيعــه

دارد كـه  بيـان مـى مالصـدرا ردفلسفى كـه هـر معلـولى در مرتبـه علـت تامـه خـود حضـور دا

 نـد ولـىا خـود او از سـنخ عقـول مفارق وجـودی نفوس پيش از تعلق بـه بـدن در مرتبـه علـت

خره در يابنــد و بــاأل ز آن بــه بــدن تعلــق مىبعــد ا .در ايــن مرحلــه كثــرت در نفــوس راه نــدارد

هـار پـس از نقـل و بررسـى چ صـدرامال. دنشـو مىمرحله پس از عـالم طبيعـت مفـارق از بـدن 

نفـس سـه  كـه كنـد مىحاصـل بحـث خـود را چنـين طـرح  ،دليل سهروردی بر حـدوث نفـس

و  نفـس مجـرد، برتـر از مـاده ،كـه مرتبـه عقلـى اسـت نخسـت، در مرتبـه: دارد مرتبه وجودی

و در عــين حــال  وجــودی آنهــا تمــام كمــاالت و در ضــمن حــاوی مبــدأ فــاعلى نفــوس جزئــى

نفــس  ،اســت كــه دومــين مرتبــه ،طبيعــت مرتبــهدر  .اســت مــاده خــالى از تكثــر و تعلــق بــه

يعنـى هـم از جهـت افـراد متكثـر  ؛دو جهـت بـه شـود مىمتصف به كثرت و متعلـق بـه مـاده 

 اينكـه هـر نفسـى دارای هـم و گردنـد نفـوس هـم متعـدد مى يعنـى بـه تعـدد ابـدان، ؛شود مى

ــوا مى آالت ــوای و ق ــه شــوند مختلــف نفــس از هــم تفكيــك مــى گــردد و ق ــر خــو و ب  دتعبي

ــرادا أو ابعاضــا: "مالصــدرا ــددها اف ــا وتع ــاره عــن تكثره ــالم األجســام عب ــا فــى ع " أن وجوده

   .)باب هفتم، فصل سوم :همان(

در اين بحث به حـق جـای سـؤال دارد و البتـه خـود مالصـدرا بـه ذكـر سـؤال  مسئلهيك 

اين اسـت كـه بـا بيـان ايـن تطـورات نفـس آيـا ايـن شـبهه  پرسش. و پاسخ آن پرداخته است
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د؟ او بعـد از طـرح ايـن شـوخـوش انقـالب در ماهيـت  آيد كـه حقيقـت نفـس دسـت يش نمىپ

چنـين تطـوری در نفـس را قابـل انطبـاق بـا  ،اقسام انقـالب در حقيقـت را بيـان كـرده پرسش

زيـرا ايـن حركـت تكـاملى جـوهری بـه معنـای ايـن اسـت  .دانـد هيچ يك از اين حـاالت نمى

 ،كمــاالت برســد و چــون در نظــر او وجــودكــه يــك وجــود شخصــى بــه مراتــب جديــدی از 

و  شــود مىاصــيل و ماهيــت تــابع آن اســت از هــر مرتبــه وجــودی نفــس يــك ماهيــت انتــزاع 

 توانـد مىضـمن اينكـه خـود ايـن مطالـب . تغيير در ماهيات بـه منزلـه تغييـر در وجـود نيسـت

اينكــه موجــود واحــدی در طــى  چراكــه ؛حركــت جــوهر نفــس انســان را ثابــت كنــد كم دســت

پـذير  جسـمانيت بـه عقـل مجـرد برسـد، امكـاناحل اسـتكمالى تحـولى جـوهری بيابـد و از مر

مگــر بــا قبــول حركــت اشــتدادی در جـوهر كــه بــا پــذيرش آن بســياری از مشــكالت  ،نيسـت

ــو حركــت  حــدوث و بقــای نفــس منتفــى اســت و حــدوث جســمانى و بقــای روحــانى در پرت

 ،يش از او بــه جهــت ايــن غفلــتحكمــای پــ ،بــه عقيــده مالصــدرا. جــوهر قابــل دفــاع اســت

 يــا منكــر تجــرد نفــس :كردنــد پيــدا مىبــه يكــى از ايــن ســه رأی غلــط اعتقــاد بايــد نــاگزير 

او در . شـدند شـدند و يـا قائـل بـه تناسـخ مى نفـس پـس از مـرگ مىيا منكر بقـای  شدند؛ مى

ــاره مى ــان فصــل اش ــاع هم ــد اجتم ــه كن ــه  ك ــال اســت ك ــورتى مح ــت در ص ــرد و مادي تج

آينـد، امـا  ای انحاء وجودی نباشد، ماننـد عقـول كـه صـرفًا بـه وصـف تجـرد درمىموجودی دار

ــئه ــه نش ــس ك ــرايش نف ــان ب ــن امك ــف را دارد اي ــودی مختل ــى  های وج ــه در برخ هســت ك

پــيش از تــدبير بــدن  ،بــر اســاس حركــت جــوهری. مجــرد و در برخــى مــادی باشــد نشــئات

توانـد  همچنـين مى .رده اسـتانسانى مراحل عنصـری، جمـادی، نبـاتى و حيـوانى را سـپری كـ

د و حتـى بـا برسـدر سير استكمالى بـه مرتبـه عقـل منفعـل، عقـل بالفعـل و عقـل فعـال نيـز 

ــذا . شــودعقــول عاليــه متحــد   ماننــد احتيــاج ،بــه تعبيــر مالصــدرا ،احتيــاج نفــس بــه بــدنل

 انـد نيسـت، بلكـه احتيـاج نفـس بـه بـدن به دكـان، كـه دو امـر عرضـى مباين) فروشنده( بايع

ابتدای حدوث احتياجى جـوهری و طبيعـى اسـت كـه اضـافه و تعلـق بـه بـدن مقـوم ذات و  در

حقيقت اوست و به اين جهت هم هسـت كـه وقتـى بـه فعليـت رسـيد ديگـر بـه بـدن و قـوای 

  .طبيعى خود نيازی ندارد
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  ل افالطونىكمالصدرا و حل مش

در عين مخالفت با بحـث  اگرديم كه چرا مالصدر باز مى قبلى پرسشبه  ،ذكر شد با مقدماتى كه

 كه، آنتوجه به حركت جوهری  با ،نشد؟ نفس او در باب معرفت مسئلهقدم نفس افالطون دچار 

از خـالل ايـن تفسـير بـه  .يابد نوعى تبدل جوهری در خالل استكمال خود مى ،ذكر شد مختصراً 

با اين مبنا نفس در  .تر شد نزديك توان مىبودن نفس نيز  و روحانيه البقاء بحث جسمانيه الحدوث

 و وضعيت نفس نسـبت بـه صـور ادراكـى ماننـد ادراكى است ابتدای پيدايش فاقد هر نوع كمال

، در بـدو كه ابتدا فاقد هر صورت ادراكـى اسـت ،نفس. هيوالی اولى به صور مادی است وضعيت

قابليت  يابد و اين مىعقلى را در سير استكمالى خود در صور محسوس و سپس صور خيالى وامر، 

ها را بپذيرد خود نيـز صـور  را نيز دارد كه به جايى برسد كه عالوه بر اينكه منفعل شود و صورت

ابـداع  و صور مجرد كلى يا همان معقوالت را يعنى صور خيالى و صور مجرد خيالى ،مجرد جزئى

سـخيف  مجرد و برتر از جسم و جسمانيت شود و به قول مالصدراكند و خالق و مبدع موجوداتى 

نـه  شوند مى اعراض آن متحول تنها در استكمال نفس پندارند مى كه نابودن سخن آن مايه و كم

-178: 1372ابراهيمى دينـانى،  ؛305 -302: 1366صدرالدين شيرازی، ( شود مىجوهر آن معلوم 

179.(   

ردازد كه پ مى باز هم به دفع اشكال مقدری ،اسفاردر فصل اول باب هفتم از جلد هشتم  ،صدرامال

 صـورت كـه ،نفس را توان مىاشكال اين است كه چگونه  .به اين نظر او گرفته شود ممكن است

كـه  دهـد مىاو به اين شكل پاسـخ  در آغاز خالى از هر صورتى دانست؟ و سپس خود ،بدن است

پيـدايش  صورت مادی و صورت مجرد و صورت نداشتن نفس در ابتـدای ؛صورت به دو معناست

و صـورت مجـرد  بـا مـاده اسـت و مخلوط در ابتدا صورتى مادی نفس. مجرد است انكار صورت

و عقلـى  و نيز ادراك امور خيـالى نفس برای ادراك محسوسات الزم است ،به تعبير ديگر .نيست

پس فاقد هر ادراكى هـم  .در ابتدا فاقد هر گونه تجردی استليكن  ،از تجرد داشته باشد ای بهره

گويد نفس در ابتدای  مى یو .مثال پوست و مغز ميوه است زند مى الصدرام مثالى كه خود. تهس

تـر  آخرين اليه از اليه پوست كه به مغـز نزديـك(ترين مرتبه از مراتب صور مادی  حدوث در باال

و بـه  اسـت )های مغـز اولين اليه از اليـه(مادی صور ادراكى غير مراتب تر از اولين و پايين )است

و بدايه الصـور  فهى حين حدوثها نهايه الصور الماديات" :عالم ماده و تجرد استهتر در مرز بيان ب

و فصل  او در جلد نهم ."الروحانيه اللبوب اول و وجودها حينئذ آخر القشور الجسمانيه و اإلدراكيات

صور ادراكى از مرتبه دانى به عالى و تفاوت بين درجـات  یچهارم از باب نهم نيز به كيفيت ارتقا
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كه نفس ناطقه انسـانى در تمـامى مراحـل قبلـى نفـس بـالقوه  شود مىو معلوم  پردازد يد مىتجر

 را طـى كـرده وجـود مراحـل ای كه از طريـق حركـت جـوهری و همان نطفه ؛موجود بوده است

در نحوه ادراك با  شود مىمالحظه  كه چنان. دست يابد به جاودانگى به عالم عقول مجرد دتوان مى

معرفت از نظر او  چراكه ؛آيد مشكل افالطون در ادراك برای مالصدرا پيش نمى ،شدهمقدمات ياد

و  بـه ابـداع دتوانـ مىتأسيس است نه تذكر و نفسى كه فاقد صورت مجرد بوده پس از كسب آن 

بپردازد و اين نفس اسـت كـه در قـوس  ،اعم از محسوس، خيالى يا معقول ،تأسيس صور ادراكى

  .شود مى مشرف ربوبى ساحت و به پيمايد مى راه صعود خود را به عالم مثال

ــالوه ــفه ع ــكل آن در فلس ــر بحــث ادراك و مش ــون ب ــال ،افالط ــالم مث ــه ع ــول او ب و  ق

و آن  كنــد مىنيــز بــرای افالطــون ايجــاد  مشــكل ديگــری را ،حضــور قبلــى نفــس نــزد مثــل

الم ئـى در عـن گرفتـار نشـده اگـر بـه نحـو نفـوس جزاينكه اين نفس كـه هنـوز در زنـدان تـ

ذكـر شـد يـا بايـد  كـه چنانخره در آنجـا چـه جايگـاهى دارد؟ كـه بـاأل ،مثال وجود داشته باشد

چـه ناسـازگار اسـت و اگر االهـىاشـاره شـد كـه ايـن بـا حكمـت  قوای آن تعطيل بماند و قبالً 

اين بحث محلى در فلسـفه يونـان نـدارد امـا بـرای فالسـفه اسـالمى توجيـه آن بـا توجـه بـه 

و يـا اينكـه نفـس در آن حـال جايگـاهى غيـر از ايـن  ؛آيـد بـه نظـر مى الزمهای دينـى  گزاره

فالسـفه  ديگـرو  كـه از نظـر مالصـدرا شـود مىبدن مادی داشته و اين هم منجـر بـه تناسـخ 

 مـردود خواهـد بـود و در ،چه قبـل از عـالم مـاده مطـرح شـود چـه بعـد از آن ،تناسخ ،اسالمى

ــه ــل مالحظ ــم  بخــش قاب ــد نه ــفارای از جل ــاب  اس ــارم از ب ــوم و چه ــل اول، دوم، س در فص

  . هشتم به طرح نظر تناسخ و ابطال آن پرداخته است

بـه جهـت اشـكاالت وارد بـر تقـدم  ،اما مالصدرا در فصل سوم از بـاب هفـتم جلـد هشـتم

های فــراوان ايــن  و كاســتى ،تــر از آن ســخن گفتــه اســت پيش كــه، نانفــوس متكثــر بــر ابــد

گويـد چگونـه حكـيم  و مى دانـد را محـل ترديـد مى فالطـونحتى نسـبت ايـن نظـر بـه ا، قول

و از طرفـى معتقـد بـه  بـه تعـدد ابـدان باشـد از طرفـى قائـل دتوانـ مى افالطـون چـون بزرگى

ــری ــر ديگ ــد و ام ــدان باش ــدوث اب ــل از ح ــر قب ــوس متكث ــود نف ــالم  وج ــه ك ــرای توجي را ب

بـدان منجـر شـود و داند كه نـه بـه مشـكل وجـود نفـس متكثـر قبـل از ا افالطون محتمل مى

مالصـدرا در . شـده اسـتبـر كـالم ياد نيـز مبتنـى مقدمـه آن توجيـه. نه تناسـخى را الزم آورد

از قـدم نفـس وجـود  آورده كـه اگـر منظـور افالطـون ،كـه قـبال ذكـر شـد ،نفـس نشئتبيان 

اســت كــه دارای  نفــس پــيش از ورود بــه طبيعــت و تعلــق بــه بــدن در يــك نشــئه عقالنــى
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در حقيقـت ايــن نفــس،  چراكــه ،د عقلـى اســت، مشــكلى نخواهـد بــودوجـودی بســيط و مجــر

 در كـار نيسـت و چـون تكثـری نفس ناطقه انسانى و به عبارتى نفـس بمـا هـى نفـس نيسـت

 تناسـخ هـم بـا مبـانى مسـئلهترتيـب  بـدين. نيازی به يافتن جايگاه هم بـرای آن نخواهـد بـود

نفـوس متكثـر پـيش  وجـود پـذيرشچنـين فرضـى مبتنـى بـر زيرا  .منتفى خواهد بود مالصدرا

  ).به بعد 273: 1372زاده آملى،  حسن(باطل است فرضى  كه است از تعلق به بدن

  گيری نتيجه

يعنـى دوره  ،بعـد زنـدگانى او به دوره سوم بـه درباره نفس آثار افالطون با توجه به آنچه گذشت،

، در اعتقـاد بـه وجـود نفـس احتماالً معلوم است  كه چنانمربوط است و  ،خوردگى او كمال و سال

 بوده اسـت و نخسـتين معتقد و بقای نفس به خلود كه نيست یاز فيثاغورس بوده و ترديد متأثر

از نظـر  چراكـه حسـى اسـت؛ كبـه ادرا كردن ادراكـدر منحصـر  پروتاگوراس هدف او رد نظر

 با توجه خودش نيز بلكه ادراك حسى در قلمرو نيست تمام معرفت افالطون نه تنها ادراك حسى

افالطون با ميراث فلسفى  ،از طرف ديگر. معرفت واقعى باشد دتوان مىبه امكان وجود خطا در آن ن

 ،بـرای نمونـه. يافـت تـوان مىمخـالف را در آن  ميراثى كـه اقـوالى كـامالً  ؛يونان نيز مواجه بود

و احـوالى  در چنـين اوضـاع. پارمنيدس در مقابل هراكليتوس يا به عبارتى بودن در مقابل شـدن

ضـرورت صـحيح  كه ،و معرفت ،دانست كه وجود آن را واقعى مى ،افالطون برای دفاع از حقيقت

تعلق  مى تواند به دفاع از اين عقيده پرداخت كه علم تنها به حقيقت اشيا ،بودن آن را خواستار بود

ائمى است د صيرورت خوش و فساد كه دست در جهان كون قت ثابت اشياحقي ندارد يابد و امكان

لـذا . جو كـرد و جسـت ،كه عالم مثل ناميد ،داشته باشد و بايد چنين حقايقى را در عالم برتر وجود

 بيعت ظل و سايه و اثر عـالم مـاورایشد كه بگويد عالم ط افالطون ناگزير از پذيرش اين مطلب

زمـان او بـه  اما بايد اعتـراف كـرد كـه در اين نظر را نقد كرد،رسطو ااگرچه بعدها  .است طبيعت

اما افالطون در زمان و شرايط خـود  .و در دفاع از حقيقت بود ها ارزشمنزله انقالبى عليه نسبيت 

فلسفى پيش از  با استفاده از اندوخته صدرامال در حالى كه ،كند ى فراتر از اين ارائهحل راهنتوانست 

و ارائـه  آنهـا یدر آراكـور  هـای گره برخـى و كشـف و تتبع در آثار گذشـتگان خود و با تحقيق

  .كرد جديد بسياری از اين نقاط تاريك را روشن سيستمى

كـه حقيقـت وجـود  بـه اصـل تشـكيك در وجـود بيـان كـرد حاضر هم با اعتقـاد مسئلهدر 

بـه شـهود حقيقـت شـىء دسـت يافـت و بـا اعتقـاد بـه اصـل  تـوان مىثابـت اسـت و  همواره
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در مقابــل شــدن  بــودن نــه تنهــا د كــهكليــدی اعتقــاد بــه امكــان حركــت در جــوهر نشــان دا

 ،وجـودات بـاطن ،مالصـدرا بـه نظـر .ند در كنـار هـم مطـرح باشـندتوان مىاين دو  بلكه ،نيست

بــه  وجــود بــرای انســان چــه گــذر از آن و رســيدن بــه كنــهو اگر وجــود اســت حقيقــت عينيــه

بـل امـا حقيقـت عينيـه وجـود، بـه واسـطه شـهود قا ،پـذير نيسـت اش امكان جهت فقر وجودی

البتـه توجـه بـه ايـن نكتـه . وجـودات بـه آن رسـيد با گـذر از بـاطن توان مىو  يابى است دست

نگـاهى سـيال  كـه چنان ،توجـه كـرد وجـودات بـه تـوان مى هم ضروری است كـه بـا دو نگـاه

كـه  بـا بسـتن چشـم مـادی كـه چنان و شـود مىو صـيرورت دريافـت  آنها را دنبال كند، شـدن

وجـود ثابـت و  بـه آنهـا توجـه شـود و بـاز كـردن چشـم دل تمحصور در زمـان و مكـان اسـ

  .شود مىبودن دريافته 

 اسـت نفـس معتقـدو  اعتقـاد بـه قـدم نفـس نـدارد مالصـدرا ،با توجه به اين بنياد فكـری

آيـد و احتيـاج نفـس بـه بـدن  در يك مسير طبيعـى جـوهری بـه نحـو جسـمانى بـه وجـود مى

آن تطــور  ماهيــت مراتــب اســت كــهوذ یوجــود ،نفــس. هری و طبيعــى اســتاحتيــاجى جــو

به عبارتى خود جـوهر هـم پديـدار اسـت و امـر ثـابتى كـه حقيقـت جـوهر اسـت، وجـود  .دارد

 مشـكل بـا ثبـات يافـت كـه نـه تـوان مىعمق فلسفه صدرايى را در ايـن موضـوع  .است جوهر

ز اقبـل  مراحـل برسـد و تـا بـه تجـرد شـود مى حـادث دائمـاً  نفـس. با حركت و نه كند مى پيدا

در كمــاالت  كمــاالت مرحلــه قبــل كــه طور همــان ،بعــدی هســتند كمــاالت بــالقوه واجــد آن

پـذيرد امـا نـه بـا  مالصـدرا اگرچـه مثـل را مى. دارد وجـود ،آورد كه نفس به دسـت مـى ،بعدی

وجـودی در قـوس  ايـن انسـان اسـت كـه بـا يـافتن سـعه ه عقيده داردكتعبير افالطونى آن، بل

از نظـر او  حقيقـت. شـود مىيابـد و حقـايق بـرای او منكشـف  مىصعود بـه سـاحت ربـوبى راه 

بـوده  در نفـس قـبالً  تـذكر آنچـه يـادآوری و نـه دهـد مىكـه نفـس انجـام  اسـت نوعى ابداع

  .است

 تـاريخ بـه قـدمت كـه تـاريخى ،فكـری هـای ايـن تـالش رغم همـه على سخن آخر اينكه،

زمينـه صـرف در ايـن  صـدرامال و خصوصـاً  فالسـفه اسـالمى و نبـوغى كـه ،بشـر دارد انديشه

  . مفتوح است همچنان اين موضوع و تحقيق درباره مطالعه باب اند، كرده
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