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 چکیده
بیـان نخسـت نفـس را     سینا، شیخ اشراق و صدرالمتألهین در باب نفس و نحوة تحقق آن دو بیـان متفـاوت دارنـد؛ در    ابن

دانند؛ اما بیان دیگري نیز دارند که صراحتاً یـا تلویحـاً وجـود     حادث و حدوث آن را همراه با بدن یا به عین حدوث بدن می
شـود. عـدم نگـاه جـامع بـه       گویند که قدم نفس از آن برداشت می اي سخن می شمارند و به گونه بدن می نفس را قبل از
هاي آنهـا مـا را بـه     گویی متهم کنیم؛ اما نگاه جامع به آموزه هاي آنها سبب خواهد شد که آنها را به تناقض مجموعۀ آموزه
اساس عوالمی عقلی، مثـالی و مـادي بـراي     این رساند. بر می تر از مسئلۀ نفس و نحوة تحقق آن در عالم ماده درکی عمیق

گیریم و وجود نفس قبل از بدن را ناظر به عوالم مثال و عقل، و وجود مادي نفس را مختص عـالم مـاده    نفس در نظر می
 خواهیم دانست.

 سینا، شیخ اشراق، صدرالمتألهین. نفس، بدن، تقدم، ابن :ها هکلیدواژ
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 مقدمه

باشد. این مسئله به دنبال پاسـخ   النفس فلسفی معرکه آراست، مسئله تقدم نفس بر بدن می ی که در علمیکی از مسائل
انـد یـا نـه؟ پاسـخ ایـن       به این پرسش است که آیا نفوس انسانی پیش از تعلق به بدن، در عوالم دیگري وجود داشته

اتی و زمانی) و قـدم زمـانی نفـس. اغلـب     مسئله هم ریشه در متون دینی دارد و هم ریشه در بحث حدوث (اعم از ذ
انـد؛ امـا بسـیاري از     متکلمان، محدثان و برخی حکما، با استناد به ظواهر کتاب و سنت، تقدم نفس بر بدن را پذیرفتـه 

، سـینا  ابناند. از جمله این فالسفه  فالسفه، با اثبات حدوث نفس، تقدم نفس بر بدن را مستلزم محاالت فراوان شمرده
شان به نحـوي بـه اثبـات حـدوث      هستند. این سه فیلسوف هر کدام طبق مبانی فلسفی صدرالمتألهینو  قشیخ اشرا

اند؛ اما با این حال، در آثارشان اشاراتی به تقـدم نفـس بـر بـدن      نفس پرداخته و در نتیجه تقدم نفوس را باطل دانسته
 رسد با دیدگاه حدوث نفس ناسازگار است. شده است که به نظر می

حرکـت  «و » تشکیک در وجـود «، »اصالت وجود«با اثبات چند اصل اساسی فلسفی مثل  صدرالمتألهینرو  ینازا
و به نحوي بین خلقت نفس قبـل از  کرد ریزي  پایه» تقدم نفس بر بدن«فردي را در باب  نظریه منحصربه، »جوهري

به تصـویر کشـید و معتقـد شـد ایـن       گانۀ عقلی، مثالی و مادي بدن و حدوث آن جمع کرد. وي براي نفس عوالم سه
اند؛ یعنی مرتبه باالیی نسـبت بـه مرتبـه     عوالم بر اساس نظام تشکیکی وجود، به صورت طولیِ تفاضلی بر هم مترتب

تر است و عالوه بر کماالت خود، کماالت مرتبه مادون را نیز به نحـو اعـال و اشـرف داراسـت. بنـابراین       مادون کامل
اند که نسـبت بـه ایـن عـالم از      وث و تنزل در عالم ماده، عوالمی را پیش از این عالم پیمودهنفوس انسانی پیش از حد

اي دارند که نسبت به عالم ماده، هـم جامعیـت    اي فراماده تري برخوردارند. در نتیجه، نفوس انسانی هستی وجود کامل
تـوان بـه نـوعی     له تقدم نفـس بـر بـدن، مـی    و برتریت دارند و هم تقدم رتبی. به اعتقاد وي، با این نوع نگاه به مسئ

حدوث و قدم نفس را با هم جمع کرد؛ به این معنا که منظور از حدوث نفس، حدوث نفسی و مـاديِ نفـوس باشـد، و    
مراد از تقدم نفس، تقدمِ مرتبه عقلی و وجود برتر نفوس. همچنین وي معتقد شد آیات و روایاتی کـه در تقـدم نفـس    

که حاکی از وجود نفـس قبـل از بـدن هسـتند، بـا ایـن نگـاه توجیـه          شیخ اشراقو  سینا ابناز  ظهور دارند و عباراتی
. بررسـی تقـدم   2. ادله حدوث نفس از دیدگاه حکمت اسالمی و 1گیریم:  شوند. بحث حاضر را در دو مقام پی می می

 نفس بر بدن از دیدگاه حکمت اسالمی.

 . ادله حدوث نفس از دیدگاه حکمت اسالمی1

 الـدین شـیرازي   قطـب به حدوث آن. غیر از  ارسطوو است به قدم نفس معتقد بوده  افالطونگفته مورخان فلسفه،  به
 ، ص1 ، ج1391، اشـکوري  انـد (فنـایی   را پذیرفتـه  ارسـطو است، همه فالسفه مسلمان نظریـه   افالطونکه پیرو نظر 

زمـان بـا حـدوث بـدن      دوث نفس را روحانی و هم، حشیخ اشراقو  سینا ابن)؛ با این تفاوت که برخی مانند 242و211
هرحـال   داننـد. بـه   حدوث نفس را جسمانی و به عین حدوث بـدن مـی   صدرالمتألهیندانند؛ ولی برخی دیگر مانند  می
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شـان،   هسـتند، طبـق مبـانی و نظـام فلسـفی      صدرالمتألهینو  شیخ اشراق، سینا ابنقائالن به حدوث که از جمله آنها 
 کنیم. اند که در این مقام به برخی از آنها اشاره می ي اثبات حدوث نفس بیان کردهدالیل مختلفی برا

 . امتناع اتصاف نفس به وحدت و کثرت1-1

اش این است که موجود بودن نفس پیش از بدن، مستلزم این است کـه نـه    اقامه کرده و خالصه سینا ابناین دلیل را 
اند، ممکن نیست موجودي نه واحد باشد نـه کثیـر. لـذا     ت با هم در تقابلواحد باشد نه کثیر؛ و ازآنجاکه وحدت و کثر

 ممکن نیست نفس پیش از بدن موجود باشد.

 توضیح دلیل

 اینکه اگر نفس پیش از بدن موجود باشد متعدد و کثیر نیست، به این دلیل است که:
بب عـوارض الزم اسـت،   مقدمه اول: اگر نفوس انسانی متکثر باشند، تکثرشان یا نوعی است، یا به س

 خیزد؛ یا از عوارض مفارق برمیو 

توانند تکثر نوعی داشته باشند؛ زیرا از سـویی چـون متعلـق بـه بـدن       مقدمه دوم: نفوس انسانی نمی
نیستند مجرد تام خواهند بود و تفاوت مجرد غیرتام، مانند نفس، با مجرد تـام، ماننـد عقـل، فقـط در     

اند که هر نـوعی   ست؛ از سویی دیگر، حکما با ادله فراوانی ثابت کردهتعلق داشتن یا نداشتن به بدن ا
 از مجرد تام منحصر در یک فرد است. به عبارت دیگر، نفوس انسانی وحدت نوعی دارند؛

مقدمه سوم: تکثر نفوس به سبب عوارض الزم و مفارق نیز باطـل اسـت؛ زیـرا عـوارض الزم مایـه      
با ذات و در همه افراد حضـور دارد؛ و الزمـه عـوارض مفـارق      نیست، چون الزمه ذات، همیشهاختالف 

مادي شدن نفس است؛ زیرا عروضِ عرضِ مفارق مشروط به وجود استعداد سابق اسـت و اسـتعداد   
 که مجرد، عاري از استعداد و ماده است؛ نیازمند ماده است؛ درحالی

 باشد؛ د و متکثرکه نفس پیش از بدن موجود باشد، ممکن نیست متعد نتیجه: درصورتی

 اما واحد نبودنش به این دلیل است که:
هاي متعدد تعلق داشته باشد، از دو حال خارج نیست: یا بر همـان   مقدمه اول: اگر نفس واحدي به بدن

 یابد؛ ها تکثر می ماند، یا پس از تعلق به تعداد بدن حال وحدت باقی می

ها در علم و جهـل   آید که همه انسان ل الزم میمقدمه دوم: هر دو فرض باطل است؛ زیرا طبق فرض او
هاي متعدد، به تعداد آنهـا،   مشترك باشند. الزمه فرض دوم این است که نفس واحدي با تعلق به بدن

تقسیم شده باشد و چون این نوع تقسیم جز در امتدادهاي مادي، مانند اجسام طبیعی ممکـن نیسـت،   
اند نفس غیرمادي و مجـرد اسـت، و ایـن     که ثابت کرده لیباید نفس امتدادي مادي داشته باشد؛ درحا

 تناقض است و محال؛

که ممکـن نیسـت    که نفس پیش از بدن موجود باشد، ممکن نیست واحد باشد؛ چنان نتیجه: درصورتی
 ).200ـ198، ص1375سینا،  متعدد باشد. پس ممکن نیست نفس پیش از بدن موجود باشد (ابن
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 روح هاي بی اثر یا بدن . ارواح بی2-1

سـازگاري دارد و هـم بخشـی از آن مـورد تأییـد       سـینا  ابـن است و البتـه هـم بـا مبـانی      شیخ اشراقاین دلیل از آن 
در این دلیل با اثبات تعطیل بودن نفوس در صـورت وجـود قبـل از بـدن، حـدوث آنهـا را        شیخاست.  صدرالمتألهین

 گیرد. نتیجه می

 توضیح دلیل

ره (نفوس) پیش از بدن موجود باشند، یا بیش از ابدانی هسـتند کـه در آینـده    مقدمه اول: اگر انوار مدب
 ماند؛ که هیچ نفسی بدون بدن نمی اي گونه  ها هستند، به شوند و یا به تعداد بدن آفریده می

گـاه   ر دو قسم تالی محال است؛ زیرا الزمه قسم اول این است که شماري از نفوس هیچمقدمه دوم: ه
نگرفته باشند و این امر مستلزم تعطیـل در وجـود اسـت و بـر اسـاس مبـانی فلسـفی        به بدنی تعلق 

شـود و   امکان ندارد. به عبارت دیگر، وجود نفس، بما هی نفس، براي تدبیر بدن آفریـده مـی  » تعطیل«
آید که وجـود نفـس    که امکان تدبیر وجود دارد، الزم می گاه این تدبیر به فعلیت نرسد، درحالی اگر هیچ

ثمر باقی بماند و تعطیل در وجود عقالً ممتنع است. قسم دوم نیز باطل است؛ زیرا بـا توجـه    ل و بیمعط
آید کـه از ازل تـاکنون همـواره نفـس      اند، الزم می به اینکه بر اساس اصول فلسفی انواع طبیعی قدیم

را سـراغ گرفـت   توان هیچ زمانی  ها همراه با بدنشان باشد؛ زیرا طبق اصول فلسفی مذکور نمی انسان
که نفسی باشد اما بدنی وجود نداشته باشد که با آن پیوند بخورد؛ بلکه ضرورتاً زمانی آمـده اسـت کـه    

هایی) که در آینده بـه وجـود    هایی (بدن ازاي انسان اند؛ اما چون به  تمام نفوس به ابدان تعلق پذیرفته
 ان بدون نفس بمانند، و این محال است.اي از ابد آید مجموعه آیند، نفوسی وجود ندارد، الزم می می

 ).198، ص2 ج ،1396توانند پیش از ابدان موجود باشند (سهروردي،  نتیجه: نفوس انسانی نمی

 . ترجیح بالمرجح3-1

اسـت.   صـدرالمتألهین سـازگاري دارد و هـم مـورد تأییـد      سـینا  ابناست که هم با مبانی  شیخ اشراقاین دلیل نیز از 
 ها، ترجیح بالمرجح است. است که الزمه تعلق برخی نفوسِ مجرد قبل از بدن به برخی بدن خالصه استدالل این

 توضیح دلیل

هـا یـا    مقدمه اول: اگر نفوس انسانی قبل از ابدان موجود باشند، تعلق برخی از نفوس به برخی از بـدن 
سنخ انوار و مجـردات  که، نفس قبل از تعلق به بدن، از  بدون مرجح است و یا مرجحی دارد. توضیح آن

السویه است؛ در نتیجه تعلق هریک از نفـوس   است و نسبت موجود مجرد با تمام موجودات مادي علی
 به بدنی خاص، محتاج مخصص و مرجح خواهد بود.

مقدمه دوم: هر دو صورت تالی باطل است؛ زیرا صورت اول، مستلزم ترجیح بالمرجح است، و تـرجیح  
مفادش تحقق معلول بدون علـت اسـت کـه اسـتحاله آن بـدیهی اسـت.       بالمرجح محال است؛ زیرا 

ها با فرض وجود مرجح، نیازمنـد حصـول    صورت دوم نیز باطل است؛ زیرا تعلق نفس به برخی از بدن
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اي پیدا کنـد تـا بتوانـد بـه      شرایط و معدات است؛ یعنی این نفس خاص، باید استعداد و شرایط ویژه
که استعداد و حدوث شرایط در مجردات محال است؛ به خـاطر اینکـه    بدن خاصی تعلق بگیرد؛ درحالی

عالم انوار و مجردات عالم ثبات است و در آن، اثري از تغییر و تحول و حدوث و اسـتعداد و نظـایر آن،   
 اند، در میان نیست؛ که از مختصات ماده

 ).202، ص2 ها به وجود بیایند (همان، ج توانند پیش از بدن نتیجه: نفوس انسانی نمی

 . نیازمندي نفس به آالت و قوا4-1

ذکر کرده است. او در این اسـتدالل، بـا اثبـات نیازمنـدي نفـس بـه آالت و ابـزار، نقـص          صدرالمتألهیناین دلیل را 
 گیرد. وجودي و در نهایت حدوث آن را نتیجه می

 توضیح دلیل

زیرا اگر مادي باشـد، بایـد در بـدن    مقدمه اول: اگر نفس پیش از بدن موجود باشد، مجرد خواهد بود؛ 
 دیگري باشد و در این صورت، انتقالش به این بدن تناسخ خواهد بود؛

اش آن است که ذاتاً جوهري کامل باشـد؛ بـدین معنـا کـه از      مقدمه دوم: اگر نفس مجرد باشد، الزمه
شـد. در غیـر ایـن    آغاز پیدایش خود، تمام کماالت خود را دارا بوده و نیازي بـه اسـتکمال نداشـته با   

 که قوه از شئون ماده است؛ صورت مجرد در خصوص آن کمال، بالقوه خواهد بود؛ درحالی
که این معنـا در مـورد    مقدمه سوم: اگر نفس جوهري کامل باشد نیازمند ابزار و قوا نخواهد بود؛ درحالی

نهـا، ادراکـات و   نفس صادق نیست؛ زیرا بالوجدان نفس نیازمند قوا و آالتی اسـت کـه بـا وسـاطت آ    
 تحریکاتی را که ابتدا فاقد آن است، دارا شود و از این رهگذر به کماالتی دست یابد؛

اي  اي از قواي نبـاتی و پـاره   نتیجه: پس نیازمندي نفس ناطقه به قوا و آالت ادراکی و تحریکی، که پاره
رسـیم کـه نفـس،     تیجه میسازد. پس به این ن اند، نقص وجودي آن را آشکار می دیگر از قواي حیوانی

 ).331ـ330، ص8 ، ج1981جوهري قدیم نیست (صدرالمتألهین، 

 . بررسی ادله5-1

آنچه ذکر شد، برخی از ادله قائالن به حدوث نفس و عدم تقدم آن بر بدن بود؛ اما قائالن به تقدم نفس بـر بـدن بـا    
انـد. در   مک برخی آیات و روایات به اثبات رسـانده هایی، ادله مذکور را ناکافی دانسته و تقدم نفس را با ک طرح اشکال

 پردازیم: ها می اختصار، به بیان برخی از آن اشکال ادامه به
اي ندارد؛ زیرا این مالزمـه بـر    اشکال اول: حدوث نفس پیش از بدن با کامل بودن آن به سبب تجردش، مالزمه

، و »امکان داشته باشـد، بالفعـل در آن وجـود دارد    هر چیزي براي مجرد«گوید:  مبناي برهان قوه و فعل است که می
 این برهان پذیرفتنی نیست؛

اشکال دوم: اینکه نوع مجرد منحصر در فرد است و اگر نفس قبل از بدن وجود داشته باشد، باید یک فرد 
داشته باشد، باطل است؛ زیرا در این صورت جنس مجرد نیز باید منحصر در یک نـوع باشـد؛ مـثالً عقـل کـه      
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جنس است، باید منحصر در یک نوع باشد، و هر اشکالی که بر نفس در صورت وجود قبل از بدن وارد اسـت،  
 بر عقل نیز وارد است؛

اش تعطیل در وجود است، باطـل اسـت؛ زیـرا تعطیـل بـه ایـن        اشکال سوم: اینکه اگر نفس قبل از بدن باشد، الزمه
الجملـه متعلـق    ود دیگر تأثیر بپذیرد؛ حال آنکه نفس در مقام فعل فیمعناست که موجود نه کاري انجام دهد و نه از موج

شود. مثالً علم به خود و در تعقـل، بـه    اساس همه کارهاي نفس به وسیله بدن انجام نمی به ماده است، نه بالجمله. براین
 ل مطلق نیست؛ماده نیاز ندارد. بنابراین آنچه محال است، تعطیل مطلق است نه تعطیل محدود؛ و نفس، تعطی

هاي یادشده بر عـدم تقـدم نفـس بـر بـدن، بـر پایـه اسـتحاله تناسـخ اسـتوارند؛            اشکال چهارم: بیشتر استدالل
 ).359-309، ص1389اي بر استحاله تناسخ وجود ندارد (فیاضی،  که هیچ دلیل عقلی درحالی

ستند؛ یعنی نوعاً بر مبانی جدید، غیـر از  ها وجود دارد این است که غالباً مبنایی ه اي که در بیشتر این اشکال نکته
انـد؛ لـذا بررسـی ایـن      اسـتوار شـده   صدرالمتألهینو  شیخ اشراق، سینا ابنمبانی مشهور بین حکما و فالسفه، از جمله 

 طلبد. تر می ها فراغت و مجالی وسیع اشکال

 تقدم نفس بر بدن از دیدگاه حکمت اسالمی .2

متون دینی سرچشمه گرفته است؛ زیرا ظاهر بلکه صریح برخی متون دینی نشـان   تقدم نفس بر بدن بیشتر از نگاه به
دهد که نفس قبل از بدن در عوالم باال موجود بوده و پس از آن به بدن تعلق گرفته است. ایـن مسـئله بیشـتر بـا      می

نفـس قبـل از بـدن     اي از وجـود  و اغلب پیروانش به نحوه صدرالمتألهیننظریه قدم نفس سازگاري ظاهري دارد؛ اما 
شان با نظریه حدوث نفس سازگار است، و از آن بـه وجـود نفـس در علـل و      اند که بر اساس اصول و مبانی قائل شده

 کنند. مبادي خود تعبیر می
شـیخ  و  سـینا  ابـن که به هستی عقلی نفس قبل از بدن تصریح دارد، عبارات و اشاراتی از  صدرالمتألهینعالوه بر 

رسـد   دارند که هرچند در نگاه ابتدایی، با حدوث نفس ناسـازگاري ظـاهري دارنـد، امـا بـه نظـر مـی       نیز وجود  اشراق
از تقدم نفس کرده است، از میان بـرد. در ایـن مقـام پـس از      صدرالمتألهینتوان این ناسازگاري را با تفسیري که  می

هـاي   ، به بررسی جداگانـه دیـدگاه  »انتقدم عقلی نفوس بر ابد«و » تقدم نفسیِ نفوس بر ابدان«توضیح دو اصطالح 
 پردازیم. در این زمینه می صدرالمتألهینو  شیخ اشراق، سینا ابن

الف) تقدم نفسیِ نفوس بر ابدان: این اصطالح بدین معناست که نفوس انسـانی بـا هویـت جزئـی و شخصـی، و بـه       
هـا موجودنـد و هنگـام     و حدوث بـدن  ها هستند، قبل از خلقت عبارت دیگر با همین هویت متکثر فعلی که مدبر بدن

اند. این نحوه از تقدم نفس محل نزاع فالسفه، متکلمان و محدثان واقع شده اسـت؛   ها به آنها تعلق گرفته حدوث بدن
، به دالیلی که ذکـر شـد، ایـن نحـوه تقـدم      صدرالمتألهینو  شیخ اشراق، سینا ابنکه اغلب فالسفه از جمله  اي گونه به

اند؛ اما بسیاري از متکلمان و محدثان و برخی حکما به پیروي از ظاهر آیات و روایات، این نحـو   ستهنفس را محال دان
 اند؛ تقدم نفس را جایز شمرده
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ب) تقدم عقلی نفوس بر ابدان: این اصطالح نیز بدین معناست که نفس پیش از هبـوط و تنـزل بـه عـالم مـاده، بـا       
است و هنگام حدوث بدن، از آن مرتبه کلی و عقلی تنـزل یافتـه، بـه     هویت عقلی و جمعی، در عالم مجردات موجود

صورت جزئی و شخصی به ابدان تعلق گرفته است. البته باید توجه داشت که مراد از تنزل، تجـافی از مرتبـه نیسـت،    
 به این معنا که هنگام هبوط نفس مرتبه عقل خالی از حقیقت نفس باشد.

اسـت.  » تشکیک در وجـود «و » مراتب نفس«لزم پذیرفتن مقدماتی از جمله این نوع نگاه به حقیقت نفس، مست
بر اساس مقدمه اول، نفس عالوه بر مرتبه مادي و طبیعی مراتب فرامادي، یعنی مراتب مثـالی و عقلـی نیـز خواهـد     

مرتبـه  داشت، و طبق مقدمه دوم، مرتبه مافوق نفس، وجود شدید و برترِ مرتبه مـادون آن اسـت. بـه عبـارت دیگـر،      
تـوان از راه حمـل    که می اي گونه باالي نفس، عالوه بر کماالت خود واجد کماالت مرتبه مادون به نحوِ برتر است؛ به

اي فراطبیعی و عقلـی،   دیگر حمل کرد. با این نوع نگاه به نفس، نفس پیشینه حقیقه و رقیقه این مراتب نفس را بر هم
 قبل از طبیعت خواهد داشت.

است. او کوشیده بـا ایـن نگـاه، از     صدرالمتألهیند این نوع نگاه به وجود پیشین نفس، از ابتکارات رس به نظر می 
سویی بین قائالن به قدم نفس و قائالن به حدوث نفس و از سوي دیگر بین آیات و روایات بسیاري که ظهور، بلکـه  

مثالی و مادي براي نفس، آیات و روایـات   صراحت در تقدم نفس بر بدن دارند، جمع کند. وي با ترسیم عوالم، عقلی،
کند و منظور قائالن به حدوث نفس را که معتقد بـه   و دیدگاه معتقدان به تقدم نفس را حمل به مرتبه عقلی نفس می
براي اثبات مدعاي خود اقـوالی   صدرالمتألهینداند.  استحاله تقدم نفس بر بدن هستند، تقدم جزئی و نفسیِ نفوس می

کند که در سخنان آنـان اشـارات و حکایـاتی بـه هبـوط و نـزول        را ذکر می شیخ اشراقو  سینا ابنز جمله از فالسفه ا
 کنیم. نفس به عالم ماده وجود دارد. در ادامه، دیدگاه این سه فیلسوف را در زمینه تقدم نفس بر بدن بررسی می

 سینا . دیدگاه ابن1-2

هـاي عرفـانی خـود     داند، اما در برخی رسـاله  بانی فلسفی خود محال میتقدم نفس بر بدن را طبق م سینا ابنبا اینکه 
، تعبیراتی دال بر وجود نفس قبل از حـدوث بـدن   قصیده عینیهو  بن یقظان  حی ،الطیر رسالۀ  ،سالمان و ابسالنظیر 

ر زمینه تقـدم نفـس بـر    د سینا ابندارد. این عبارات و اشارات، شارحان را بر این داشته تا تفسیرهاي متفاوتی از دیدگاه 
 بدن داشته باشند:

اند و دلیلشان این است کـه مـثالً نظـم     باشد، تشکیک کرده سینا ابنها از  اي در اصل اینکه برخی از این رساله . عده1
باشـند،   سـینا  ابن، نسبت به دیگر قصاید او، بسیار باالتر و برتر است. اگر هم این رسائل از قصیده عینیهموجود در 

توان تفسیر دیگري از آنها نمـود کـه بـا مبـانی او سـازگار باشـد؛ یـا اینکـه آنچـه در           ان رمزي است، و میزبانش
از دیـدگاه اولـش حکایـت دارد؛ یعنـی وي بـا روي آوردن بـه        سـینا  ابـن هاي عرفـانی آمـده از بازگشـت     رساله
قـدم نفـس بـود، روي آورده     کـه  افالطـون نظر کرده و به دیدگاه  اش صرف هاي عرفانی، از مدعاي اولیه گرایش
 )؛34، ص1371سینا،  (ابن است
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ها ذکر شده، اشاره به تجرد نفس دارد. مثالً تشبیه نفـس انسـانی (در    در این رساله سینا ابن. شماري معتقدند آنچه از 2
اديِ ) به کبوتري که از باال آمده و در دام بدن محبوس شده، حاکی از مقـام فـوق مـ   رسالۀ الطیرو  قصیده عینیه

 )؛287-286، ص2 ، ج1385سینا،  ابننفس است که عبارت از مقام تجرد باشد؛ (
به مرتبه عقلی نفس حکایت دارند؛ یعنـی تشـبیه نفـس بـه کبـوتر       سینا ابناي دیگر معتقدند این آثار از اعتقاد  . عده3

شاره دارد که هنگام حـدوث  ها در مرتبه عقلی و جمعی ا کرده و اسیرشده در دام بدن، به وجود نفوس انسان هبوط
انـد. در نتیجـه بـین ایـن دو دیـدگاه       بدن، این نفوس از مرتبه عقلی و کلی به مرتبه نفسی و جزئی نـزول کـرده  

 ).358-356، ص8 ، ج1981منافاتی وجود ندارد (صدرالمتألهین،  سینا ابن
در بخشـی از   سـینا  ابـن کنـیم.   مـی را به عنـوان شـاهد ذکـر     قصیده عینیهو  الطیر  رسالۀبراي نمونه عباراتی از 

 نویسد: می الطیر رسالۀ
ها پاشـیدند و خـود در میـان     ... گروهی از صیادان به صحرا آمدند و دام گستردند و بندها نهادند و دانه

گیاهان پنهان شدند. من در میان گروه پرندگان بودم که ما را دیدند و صـفیرزنان بـه سـوي خـویش     
هاي فراوانی بـود و یـارانی آشـنا. تردیـدي در دل خـویش راه نـدادیم.        نیخواندند. فرا روي ما خورد

هایمان گره خـورده و   ها بر حلق ها دیدیم؛ حلقه شتابان به سویشان پریدیم که ناگاه خود را در میان دام
 ما رنـج   باره به جنبش آمدیم اما بهره هاي دام پاهایمان را خسته؛ یک هایمان بسته و رشته بندها بر بال

و دشواري بود و شکست و خواري؛ ناچار دل بر مرگ نهادیم و تن به نابودي در دادیم. هـر یـک از مـا    
در فکر خویش بود نه در اندیشه همدلی با یاران پـیش؛ روزگـاري دراز در آن بـودیم کـه بـه رهـایی       

، 3 ، ج1396هـا آرمیـدیم (سـهروردي،     نرمـک بـه بنـد و دام خـو کـردیم و در قفـس       جوییم، اما نرم
 ).200-199ص

 کند: را با این ابیات آغاز می قصیده عینیههمچنین ایشان مطلع 
 ورقاء ذات تعزز وتمنع  هبطت الیک من المحل األرفع  
 وهی التی سفرت ولم تتبرقع  محجوبۀ عن کل مقلۀ عارف،  
 کرهت فراقک، وهی ذات تفجع  وصلت علی کره الیک، وربما  
 مجاوره الخراب البلقع ألفت  أنفت وما أنست، فلما واصلت
 ومنازال بفراقها لم تقنع   وأظنها نسیت عهودا بالحمی
   سام الی قعر الحضیض االوضع؟   فألي شیئ اهبطت من شامخ

 )2-1، صق1405سینا،  (ابن
قدر و واال، از جایگاهی بلند، به سوي تو فرود آمد. با آنکه پرده از رخ برافکنده بـود   کبوتري گران

کـه   ره نداشت، از دیده عارفان مستور بود، ناخشنود به تو پیوست؛ امـا درحـالی  و حجابی بر چه
دهد، جدایی از تو را ناخوش دارد. سر باز زد و انس گرفت و چون فـرا رسـید،    اي زار سر می ناله

که آن پیمان وفا را که در سر منزل معشوقه بسته بـود، از   به آن ویرانه تهی انس گرفت. آنچنان
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شد به فراموشی سـپرده اسـت... . بـراي     ت و دیار یار را که به فراق آن خرسند نمییاد برده اس
چه این کبوتر زیبا از سرمنزل ارجمند و عالی خویش بدین دیار پستی و فرومـایگی فـرود آمـده    

 ).369-358، ص1383است (سبزواري، 

به کبوتري تشبیه کرده است که از آشـیانه   نفس انسانی را سینا ابنهاي باال آمده، این است که  خالصه آنچه در رساله
که این دیدگاه با دیـدگاه   خود فرود آمده و در قفس بدن، زندانی شده و این حاکی از تقدم نفس بر بدن است؛ درحالی

 داند، ناسازگار است. قبلی او که نفس را حادث با حدوث بدن می
بیشـتري برخـوردار اسـت؛ زیـرا ظـاهر کبـوتران        شده، تفسیر سـوم از قـوت   رسد از بین تفاسیر مطرح به نظر می

به نفس ناطقه انسانی قبل از تعلق به بدن اشـاره دارد.   قصیده عینیهکرده در  و کبوتر هبوط الطیر رسالۀ افتاده در  دام به
 شواهدي را از آثار حکما یافت. از جمله: توان در تأیید این تفسیر، می

 سـینا  ابـن هـاي   تقدم عقلی نفس بر بدن، در تأیید دیدگاه خود به این رسـاله  پس از اثبات اسفاردر  صدرالمتألهین. 1
 )؛258-257، ص8 ، ج1981کند؛ (صدرالمتألهین،  تمسک می

در این قصیده با تعـابیر ادبـی    سینا ابن، بر این باور است که قصیده عینیهبا شرح  اسرار الحکمدر  حکیم سبزواري. 2
، بـه گفتـه اهـل معنـا، نفـس ناطقـه       »ورقاء«اشاره کرده است؛ زیرا منظور از به وجود عقالنی نفس قبل از بدن 

 )؛374-358، ص1383(سبزواري،  انسانی است که از محل ارفع (عالم عقل)، به عالم طبیعت هبوط کرده است
ال، بر این باور است که از طرفی، خروج نفس از قوه به فعلیـت و طـی کـردن مراتـب کمـ      سینا ابن. برخی معتقدند 3

). بـه عبـارت دیگـر، آنچـه نفـس      200-97، ص1363سینا،  است(ابن» عقل فعال«نیازمند عاملی خارجی به نام 
عقـل  «، سـپس بـه   »عقـل بالملکـه  «بـه  » عقل هیوالنی«رساند و مراتب عقل را از  انسانی را از قوه به فعل می

ال است. از سـوي دیگـر، عقـل انسـانی     دهد، افاضات عقل فع ارتقا می» عقل بالمستفاد«و در نهایت به » بالفعل
شود؛ در نتیجه طبق این دیـدگاه   رساند و با آن متحد می هنگام استکمال و صعود، خود را به مرتبه عقل فعال می

؛ 254، ص1 جتـا،   بـی دانـد. (مازنـدرانی،    حقیقت نفس انسانی را به نوعی از عالم باال مـی  سینا ابنتوان گفت:  می
 ).374، ص1383سبزواري، 

کرد و در دیگري بـه   صراحت وجود نفس قبل از بدن را نفی می که در یکی به سینا ابندر نتیجه وجه جمع دو دیدگاه 
پذیرفت، این است که بگوییم آنچه در دیدگاه اول نفی شده است، وجـود جزئـی،    نوعی وجود نفس قبل از بدن را می

ی و هستی عقلیِ نفوس اشاره دارد. این دو دیـدگاه در واقـع   متکثر و نفسیِ نفوس است؛ اما دیدگاه دوم، به وجود جمع
رسـید، برطـرف    اي کـه در نگـاه ابتـدایی بـه نظـر مـی       حاکی از دو نشئه و مرتبه از نفس انسانی است. بنابراین تنافی

 شود. می

 . بررسی دیدگاه شیخ اشراق2-2

نسـته و بـراي اسـتحاله آن، افـزون بـر بـراهین       صراحتاً تقدم نفس بر بدن را محال دا سینا ابننیز همانند  شیخ اشراق
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). وي در عبارتی، حتـی هبـوط و   54-53، ص4 ، ج1396عقلی، به آیات و روایات نیز تمسک کرده است (سهروردي، 
انـد، محـال دانسـته     ) مطـرح سـاخته  اثولوجیا(در  افلوطینو  افالطوننزول نفس از عالم باال را که حکمایی همچون 

 .)202، ص2 است (همان، ج
کند، اما بنـا بـه گفتـه شـارحان، دیـدگاهش دربـاره        صراحت تقدم نفس بر بدن را نفی می هرچند به شیخ اشراق

حدوث نفس با نظریه وي درباره مثُل افالطونی و عالم انوار، اگر نگوییم ناسازگار است، جاي تأمل بسـیار دارد؛ زیـرا از   
، صـدرالمتألهین وجودي ندارند، و از سوي دیگر، بنا بـه گفتـه    گوید: نفوس قبل از پیدایش بدن می شیخ اشراقسویی 

اي جـز پـذیرش    در مجموعه اصول حکمت اشراقی، عناصري وجود دارند که توجه به آنها و التزام به لوازمشان، چـاره 
 ست:گذارد. توضیح این عناصر بدین قرار ا وجود بسیط و وحدانی نفس در عالم عقول، قبل از تعلق به بدن باقی نمی

النوع یا مثال عقالنی است که هـم   هریک از انواع طبیعی موجود در این عالم از جمله نوع انسانی، داراي یک رب
کماالت افراد آن نوع را به نحو بساطت و وحدت داراست، و هم تدبیر امور آنها را بر عهده گرفته و کماالتشـان را بـه   

النـوع   ی هرچند مجردند، لیکن چون تعلـق بـه مـاده دارنـد، بایـد رب     روي نفوس حادث انسان کند؛ ازاین آنها افاضه می
النوع نفوس عقلی از عقول است یـا نفسـی از نفـوس؟ هـر کـدام       پرسید که آیا رب شیخ اشراقداشته باشند، و باید از 

او  کـه در مـوارد متعـددي خـود     النوع، عقل و به طور خاص عقل فعال باشـد، چنـان   باشد داراي محذور است. اگر رب
)، ایـن مشـکل را در پـی دارد کـه نفـس      118، ص4 همان، جتصریح دارد به اینکه نفس ما از جانب این عقل است (

النـوع نفـوس، نفـس     انسانی و عقل مجرد از حیث ذات و فعل با هم همسانی ندارند و از یک نوع نیسـتند؛ و اگـر رب  
 انجامد. دیگري باشد، به تسلسل می
رو اختالف مراتب نور یعنی نوراالنوار، انوار قاهر و انوار مدبر، بـه کمـال و    ب است. ازایننور حقیقتی واحد و ذومرات

). در نتیجه طبق دیدگاه ایشان، انوار مدبر یـا نفـوس، مرتبـه نـاقص و ضـعیف انـوار       168، ص2 نقص است(همان، ج
و  88، ص4 (همان، جخورشـید اسـت   که نسبت آنها به نور قاهر همانند نسبت شعاع نـور آفتـاب بـه    اي گونه قاهرند؛ به

آید که نور قاهر، کمال وجودي و نوري همان نفوس یا انـوار مـدبر    ، الزم میشیخ اشراق). با توجه به این مبناي 118
باشد؛ بدین معنا که نفوس ناقص متکثر، به نحو بسیط و کامل در آن نور قاهر محقق باشند؛ زیرا نور قاهر مشتمل بـر  

گونه که مقتضاي رابطـه هـر مرتبـه شـدیدي نسـبت بـه مرتبـه         مدبر، به نحو اتم و اکمل است؛ آنتمام مراتب انوار 
 ).329، ص2 ، ج1380، (مصباحباشد  ضعیف می

 نویسد: می اسفارباره در  در این صدرالمتألهینبا توجه به اصول یادشده، 
النوع] است در عـالم   است که معتقد است براي هر نوع جسمانی، نور مدبر [رب شیخ اشراقتعجب از 

مجردات؛ نفوس انسانی نیز نور مدبر عقلی دارند؛ و در عین حال او معتقد است نفـوس در مقایسـه بـا    
تري هستند و نسبت آن نفوس به نور مجرد، نسبت اشعه بـه نـور خورشـید     نور مجرد، نورهاي ضعیف

فشـان بـه کمـال و نقـص     است. تمام نورها از یک سنخ هستند و نوعشان واحد بسیط است، و اختال
اش این است که وجـود آن   گونه باشد، الزمه شان، این باشد. پس وقتی نسبت نفوس به مبدء عقلی می
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شـیخ  مبدء عقلی (رب النوع)، وجود تام این نفوس، و نور آنها، نور کامل این نفـوس باشـد [عجـب از    
جود نفـس قبـل از بـدن اسـت]     است که در عین پذیرفتن این مبانی؛ ولی در عین حال منکر و اشراق

 ).371، ص8 ، ج1981(صدرالمتألهین، 

قصۀ الغربۀ ، سینا ابن رسالۀ الطیراز جمله ترجمه  شیخ اشراقها و آثار  عالوه بر آنچه گفته شد، در برخی رساله
 ، حکایات و اشاراتی وجود دارنـد کـه از تقـدم نفـس بـر بـدن      رسالۀ االبرجو  عقل سرخ، هیاکل النور، الغربیۀ
که با دیدگاه قبلی ایشان که به حدوث نفس تصریح دارد، سازگار نیست. در ذیل به برخـی   يا گونه  اند؛ به حاکی

 کنیم: از آنها اشاره می
دانـد. او بـا    مـی » غـرب «، و عالم خـاکی را  »شرق«، دنیاي مجردات و انوار را قصۀ الغربۀ الغربیۀدر  شیخ اشراق

ریشه در شرق و عالم انوار دارد به زندان جهان خاکی گرفتـار شـده و بـه دلیـل      این نگاه معتقد است، نفس آدمی که
 برد: گونه به پایان می گیرد. در نهایت قصه را این جدایی از اصل خویش، غم فراق و غربت او را فرا می

من در این قصه بودم که ناگاه حالم دگرگون شد و از آسمان سقوط کردم و در مغاکی فـرو افتـادم. در   
ایمان که در دیار مغرب زندانی بودند؛ اما با من هنوز لذتی باقی بود که یاراي شـرح آن   میان مردمی بی

نداشتم، ضجه زدم و زاري کردم؛ از این جدایی حسرت بر جاي ماند. آن آسـایش و آسـودگی خـوابی    
ردي، سرعت گذشت؛ باشد که خدا ما را از اسارت و زنـدان طبیعـت نجـات بخشـد (سـهرو      بود که به

 ).297، ص2 ، ج1396

واسطه بـدن خـاکی، زنـدانی شـده و پـس از       داند که به نیز نفس انسانی را حقیقتی ملکوتی می هیاکل النورایشان در 
 ).107، ص3 (همان، جگردد  اش بازمی کسب فضایل و کماالت، دوباره به حقیقت اولیه

با تأویل بسیار زیبایی از آیات شـریفه و حـدیثی از   درباره رجعت نفس به جایگاه خود  االبرجدر رساله  شیخ اشراق
 نویسد: کند و می عرفانی بیان می اي گونه  جایگاه واقعی نفس را به رسول اکرم

بدانید اي برادران تجرید... فایده تجرید سرعت بازگشت به وطن اصلی و اتصال بـه عـالم باالسـت.    
، اشاره دارد به همین مطلب. و معنـاي  »است حب وطن از ایمان«فرماید:  که می معناي کالم معصوم
، »اي نفس مطمئنه، خشنود و خداپسـند بـه سـوي پروردگـارت بـازگرد     «فرماید:  کالم خداوند که می

اشاره دارد به اینکه رجوع و بازگشت، سابقه حضور را در پی دارد؛ مثالً بـه کسـی کـه مصـر را ندیـده      
طن را بفهمی و بدانی که منظور از وطن، دمشق و بغـداد  گویند به مصر برگرد. پس تو باید معناي و نمی

حب دنیا، سرمنشـأ تمـام   «نیست؛ زیرا آن دو از وطن دنیوي است و شارع مقدس در این باره فرموده: 
(همـان،  » انـد  سرزمینی که اهل آن ظالم«پس وقتی معناي وطن را شناختی، خارج شو از ». خطاهاست

 ).462، ص3 ج

رباره تقدم نفس بر بدن ذکر کردیم، حاکی از این است که ایشان به نـوعی بـه وجـود نفـس در     د شیخ اشراقآنچه از 
مراتب عالیه و قبل از بدن معتقد است، و با عباراتی که از شارحان و از خود ایشان نقل کردیم، همـین احتمـال قـوت    

اي بـین دو دیـدگاه ایشـان     که هیچ تنافیتوان به این نتیجه رسید  می شیخ اشراقیابد. با بررسی همه آثار و مبانی  می
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گوید، منظورش تقـدم نفسـیِ نفـس     صراحت از محال بودن تقدم نفس بر بدن سخن می وجود ندارد؛ زیرا آنجا که به
است؛ و در آثاري که به وجود نفس قبل از بدن اشاره دارد، مرادش تقدم عقلی و وجود برتر نفس است و با توجـه بـه   

 ، این دو مرتبه از نفس، قابل جمع است.شیخ اشراقنظام نوري  ذومراتب بودن نفس در

 صدرالمتألهین بررسی دیدگاه .3-2

اي است که مسئله تقدم نفس بر بدن را به صورت مبسوط و مستدل بیان کرده اسـت.   از جمله فالسفه صدرالمتألهین
نظریـه  ، »حرکـت جـوهري  «و » تشکیک در وجود«، »اصالت وجود«وي با اثبات چند اصل اساسی فلسفی همچون 

ریزي کرده است. ازآنجاکـه ایـن اصـول در جـاي خـود ثابـت        پایه» تقدم نفس بر بدن«منحصر به فردي را در باب 
عنه گرفته، از آنها به عنوان پایۀ مباحث آتی استفاده خواهیم کرد. اکنون بـراي   اند، ما در اینجا اثبات آنها را مفروغ شده

دگاه وي در این زمینه داشته باشیم، ابتدا چند مقدمه را که مبتنی بر اصول فلسـفی مـذکور   اینکه تصویري دقیق از دی
 شویم. است، یادآور می

 . انحاي وجود براي یک ماهیت3-2-1

اي، عـالوه بـر وجـود خاصـش، داراي      معتقد است که بر اساس نظام تشکیکی وجود، هر ماهیت نوعیه صدرالمتألهین
). وجود جمعی وجودي است که اوالً وحـدت  260، ص3 ، ج1383، صدرالمتألهینست (وجود یا وجودات جمعی هم ه

و بساطت دارد؛ ثانیاًً نسبت به وجود خاص و مادون، اعال و اشرف است. به عبارت دیگر، وجود جمعی، وجـود اعـال و   
ی از مراتـب  اشرف وجود خاص و مادون است. بنابراین منظور از وجود جمعـی، واقعیتـی اسـت کـه در مرتبـه خاصـ      

تشکیکیِ وجود قرار دارد که در عین وحدت و بساطت، به اصطالح در عین اجمال، عالوه بر کماالت خـود، کمـاالت   
توان این مراتب را به نحـو البشـرط یـا بـه حمـل       که می اي گونه مرتبه مادون را نیز به نحو اعال و اشرف داراست؛ به

گویند. لذا موجود بـودن   نیز می» وجود اجمالی«سبب، وجود جمعی را  حقیقه و رقیقه، بر همدیگر حمل کرد. به همین
ماهیات با وجود جمعی مستلزم کثرت و تفصیل نیست، بلکه جایز است ماهیات بسیاري با یک وجود جمعـی موجـود   

گـري  اساس هر ماهیتی با انحائی از وجود قابل تحقق است، هم با وجود خاص خود و هم با هر وجود دی باشند. براین
تري از وجود خـاصِ ماهیـت نیـز     هر وجود کامل صدرالمتألهینتر از وجود خاص ماهیت باشد؛ زیرا به اعتقاد  که کامل

 ).273، ص6 ، ج1981، صدرالمتألهین( حقیقتاً وجود ماهیت است، ولی به نحو وجود برتر
پذیر است، هم وجـود خـاص و    جود تحقق، اوالً هر ماهیتی با انحایی از وصدرالمتألهینبنابراین بر اساس دیدگاه 

تر از وجود خاص؛ ثانیاًً بنا بر نظریه تشکیک در وجود، حقیقت خارجیِ وجود، حقیقت واحـد ذومراتبـی    هم وجود کامل
دهند؛ یعنی در سلسله تشکیکی وجود، هـر حقیقـت    اي متفاضل تشکیل می حقایق وجودي سلسله که اي گونه بهاست، 
). پـس بـا ایـن    170-161، ص1 ، ج1391تر است(عبودیت،  تر و از مافوق خود ناقص خود کاملاي از مادون  وجودي
توان گفت همه حقایق وجودي که بر مبناي تشکیک فوق مرتبه خاصـی جـاي دارنـد، وجـود برتـر ماهیـت        نگاه می
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طبیعت، مثـال، عقـل و    مرتبه مادون هستند و با توجه به اینکه عوالم و نشئات وجود، متشکل از چهار مرحله تفاضلیِ
اله هستند، بنابراین هر ماهیتی که در عالم طبیعت جاي دارد، وجودي برتر در عالم مثـال دارد و هـر مـاهیتی کـه در     

شـود، وجـودي    عالم مثال است، وجودي برتر در عالم عقول و مجردات دارد و هر ماهیتی که در عالم عقول یافت می
 ).344-343، ص3 ؛ نیز ر.ك: همان، ج214، ص3 ، ج1383 ألهین،(صدرالمتبرتر در عالم الوهی دارد 

 . مراتب نفس3-2-2

با توجه به آنچه گذشت، هریک از موجودات عالم طبیعت، عالوه بر مراتب و عـوالمی کـه بعـد از طبیعـت، بـا      
  مـوده پیماید، مراتب و عوالمی نیز قبل از طبیعت دارد که هنگام هبوط و نـزول پی  حرکت جوهري اشتدادي می

هـایی دیگـر در عـوالم     است. از جمله این موجودات، نفس انسانی است که یک چهره در عالم طبیعت، و چهره
توان گفت نفس انسانی مراتبی قبل از عالم طبیعت دارد که بر اسـاس فـیض خداونـد، از     باال دارد. بنابراین می

گویند. همچنـین مراتبـی    می» قوس نزول«اً آن عوالم به عالم طبیعت تنزل یافته است؛ این مرحله را اصطالح
بعد از طبیعت دارد که بر اثر فیض خداوند و حرکت جوهري اشـتدادي، همـین مراتـب را از مرتبـه طبیعـت و      

نامنـد.   مـی » قـوس صـعود  «پیماید که اصـطالحاً ایـن مرحلـه را     انتهاي قوس نزول به طرف مراتب عالیه می
عود، بعد از طبیعت است و به اعتبار قوس نزول، قبـل از طبیعـت. البتـه    بنابراین نفس انسانی به اعتبار قوس ص

گذرد، به یک معنا منطبق بر قوس نزول اسـت؛ ولـی    باید توجه کرد که هرچند عوالمی که در قوس صعود می
 باشد، نه عین آن؛ زیرا مستلزم تکرار در تجلی است. در واقع غیر از آن می

ن مراتب نفس معتقد است نفس انسانی همچون دیگر موجودات امکانی مرتبـه  در تبیی صدرالمتألهینبه هر حال، 
وجودي ثابتی ندارد، بلکه داراي مراتب و مراحل وجودي متفاوتی است که از هـر مرتبـه آن، ماهیـت خاصـی انتـزاع      

 توان به سه مرحله کلی تقسیم کرد: شود و این مراحل را می می
 تعلق به بدن؛ . مرحله قبل از عالم طبیعت و قبل از1
 . مرحله طبیعت و تعلق به بدن؛2
 . مرحله پس از عالم طبیعت و مفارقت از بدن.3

گوید: بر اساس تشکیک در وجود، هر واقعیتی که علت فاعلی شـیء باشـد    گانه می وي در توضیح این مراحل سه
جـود برتـر نفـوس بـه شـمار      وجود برتر آن خواهد بود. ازآنجاکه عقل فعال، علت فاعلی نفوس انسانی اسـت، پـس و  

آید. بنابراین نفس انسانی در مرحله نخست و قبل از تعلق به بدن در مرتبه علـت تامـه وجـودي و فـاعلی (عقـل       می
تر موجود است. این وجود همان هسـتی عقـل فعـال     فعال) خود که از سنخ عقول مفارق است، به نحو بسیط و کامل

). البته باید توجـه  311، ص3 ، ج1391(عبودیت،  االت وجودي آنهاستاست که مبدأ فاعلی نفوس جزئی و حاوي کم
اش  کرد که منظور از وجود نفس در مرتبه علت فاعلی (عقل فعال)، وجـود آن بـه نحـو بـالقوه در علـت مبـدأ قـابلی       
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نیست؛ زیرا عقل فعال مبدأ فاعلی و مفیضه نفوس است نه مبدأ قـابلی، و وجـود یـک شـیء در مبـدأ فـاعلی خـود،        
 ).367، ص8 ، ج1981ترین نحوه وجود آن شیء است (صدرالمتألهین،  کامل

بنابراین نفس در عالم عقول با عقل فعال متحد بوده، وجودش خالی از هر گونه تکثر یا تعلق به مـاده اسـت؛ امـا    
شـرایط   تحقق آن به عنوان نفس و جوهر تدبیرکننده بدن، منوط به حصول استعداد خاصی در ماده بدن است. وقتـی 

ماديِ الزم فراهم آید و بدن استعداد تامی براي پذیرش نفـوس پیـدا کنـد، نفـوس جزئـی در عـالم طبیعـت حـادث         
شوند و این مرحله دومِ تحقق نفس، یعنی مرحله وجود آن در عالم طبیعت است. نفس در عالم طبیعت به وصـف   می

کنـد و از طریـق افعـال ادراکـی و      مانی عمـل مـی  شود و به عنوان یک جوهر جس کثرت و متعلق به ماده، حادث می
شـود و در   یابد و پس از استکمال نفس در عالم طبیعت، مرحله سوم وجود نفس آغـاز مـی   تحریکی خود استکمال می

ماند؛ زیرا علت تامه آن که عقل مفـارق باشـد، موجـودي ابـدي      پی جدایی از بدن، به عنوان جوهري مفارق باقی می
 ).346، ص8 ، ج1981(همان،  نیز ابدي خواهد بود است؛ در نتیجه نفس

 . هبوط نفس3-2-3

گویـد ایـن    پس از اثبات نشئه عقالنیِ نفس که قبل از تعلق به بدن در عالم مجردات موجود است، می صدرالمتألهین
فـس  نفس براي تعلق گرفتن به بدن دنیوي به عالم طبیعت هبوط کرده است. وي در پاسخ به این پرسش که چـرا ن 

یا عقلی که در مراتب عالیه و به وجود عقلی موجود بوده، به مرتبه پایین هبوط کرده است، گـاهی هبـوط نفـس را از    
ترتیـب از پاسـخ دادن طفـره رفتـه اسـت       ایـن  انـد و بـه   اسراري دانسته که تنها خداوند و راسخان در علم از آن آگـاه 

هاي مفصلی ارائـه کـرده اسـت. در     ) و گاهی پاسخ220، ص1360؛ همو، 366-360، ص8 ، ج1981صدرالمتألهین، (
 کنیم: اینجا به ذکر دو پاسخ او بسنده می

پاسخ اول: سرّ هبوط نفس و تنزل نفس به عالم طبیعت و ماده با آنکه به اعتبـار کینونـت عقالنـی، بـه وجـودي      
هبوط و تنزل به عالم طبیعـت  عقلی محقق بود، این است که اوالً براي نفس سنخی از کماالت وجود دارد که بدون 

شود؛ زیرا نفس در عالم عقل از طرفی تمام و کامـل نیسـت و از طـرف     و تعلق به بدن مادي و تدبیر آن، محقق نمی
دیگر، به دلیل تجرد محض و فقدان ماده، امکان ترقی و کسب کماالت بیشتر را نـدارد؛ نـاگزیر بـا هبـوط بـه عـالم       

 ده را در عالمی تحصیل کند که عقالً امکانِ تحول و اسـتعداد اسـتکمال را دارد  کوشد کماالت مفقو طبیعت مجدد می
)؛ ثانیاًً جامعیت وجودي آدمی و برتري یافتن او بر مالئکـه و فرشـتگان در گـرو    353، ص8 ، ج1981، صدرالمتألهین(

عبارت دیگـر،   یابد. به  این هبوط است؛ زیرا نفس با هبوط و صعود دوباره، به جمیع مراتب و درجات وجودي دست می
تواند جامع جمیع اسماي الهی شود، و عالوه بر اسماي تنزیهی، بـه اسـماي تشـبیهی نیـز دسـت       نفس از این راه می

تنها هبوط آدمی لغو و عبث نیست، بلکه تنها راه رسیدن به مقامـات و مراتـب    یابد. بدیهی است که در این صورت، نه
 )؛307، ص2 ، ج1380؛ مصباح، 190، ص1369نی، (آشتیا باالي وجودي و معنوي است

اي خودنمایی و خوداظهاري براي حضرت حـق بـه شـمار     پاسخ دوم: ایجاد مخلوق یا صدور فیض یا تجلی، گونه
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هـاي او هسـتند و کمـاالت او را بـروز      رود. ازآنجاکه همه موجودات، شئون و جلوات حضرت حق و آیات و نشـانه  می
تعـالی در مرتبـه آن موجـود اسـت؛      گـري حـق   گري هر موجودي، جلوه د چیزي ندارند، جلوهدهند و مستقالً از خو می

خواهـد و کمـاالت او اقتضـا     تعـالی مـی   تعـالی اسـت. حـق    خوداظهاري هر موجودي، در حقیقت، اظهار کماالت حق
جـاي ممکـن بایـد     هاي او نیز تـا  گري کند و صفات خود را تا جاي ممکن بروز و ظهور دهد و جلوه کنند که جلوه می

تفصیل درآیند تا حق به همه صور ممکن، بازنمایی و در هر صورتی مشاهده شود. هـدف او    جلوه کنند و از اجمال به
هاي میانی (مبادي عالیه) و نازل، همگی مقصود بـالتبع هسـتند. البتـه در     نیز در این تجلی، ذات اقدسش است و جلوه

ت نسبت به جلوه برتر، وجود و ظهور تبعی دارد و به همین دلیل همـه مخلوقـات،   تر اس ها نیز هر کدام که پایین جلوه
 ).100، ص1391اند (سعیدي،  طفیل وجود انسان کامل

توان این نتیجه  میبا توجه به مقدمات یادشده و مقدمات دیگري که مبناي فکري و فلسفیِ مالصدراست، 
اهیت)، هریک از اشیاي عالم طبیعت، نحوه وجـودي برتـر   را گرفت که بر پایه مقدمه اول (انحاء وجود براي م

شـان در عـوالم مزبـور     در عوالم باال دارد که فاقد حدود و نقایص مادي بوده، حاکی از برتري انحـاي وجـودي  
مراتـب مـافوق در    که اي گونه بهاند؛  است. به عبارت دیگر، بر اساس تشکیک در وجود، موجودات عالم ذومراتب

رونـد.   ون قرار گرفته، نسبت به مراتب مادون خود فاعلیت دارند و وجود برتر آن به شـمار مـی  طول مراتب ماد
توان گفت: از جمله موجودات عالم، نفوس انسانی هستند که عالوه بر وجـود خـاص و    پس با این توضیح، می

آیند و این  شمار میاند که به نوعی علت فاعلی نفوس مادي به  شان داراي وجودي برتر، بسیط و اجمالی مادي
). پس عقل 465-461، ص3 ، ج1981وجود برتر نفوس، در اصطالح فالسفه، عقل فعال است (صدرالمتألهین، 

 فعال، وجود برتر عقلی همه نفوس خواهد بود.
اند و برخـی پـس از    بر پایه مقدمه دوم (مراتب نفس)، نفوس انسانی مراتبی دارند که برخی از آنها قبل از طبیعت

عت. البته باید توجه داشت که در عالم مجردات، پیش و پس زمانی راه ندارد و مجردات به لحاظ رتبه و ذات قبـل  طبی
اند نه در زمان. بنابراین نفس انسانی قبل از طبیعت داراي مراتب مثـالی، عقلـی و الهـی اسـت. بـه عبـارت        از طبیعت

به حکـم اتحـاد حقیقـت و رقیقـت و بـا      ـ که درباره هریک   دیگر، هر نفسی وجودهاي برترِ عقلیِ متعدد مترتبی دارد
 توان گفت این همان نفس است به نحو برتر. میـ  حمل حقیقت و رقیقت

ها نزول و هبوط کرده است. به عبـارت دیگـر نفـس     بر پایه مقدمه سوم (هبوط نفس)، نفس از عالم عقل به بدن
جـایی و بـه    اسـت. البتـه مقصـود از نـزول و هبـوط، جابـه      ها سقوط و هبوط کرده  همان عقل فعال است که در بدن

). به عبـارت دیگـر،   443تا، ص اصطالح تجافی نیست؛ بلکه همان صدور نفس از عقل فعال است (صدرالمتألهین، بی
 نفس همان عقل فعالِ منبسط و مفصل است و عقل فعال همان نفس بسیط و مجمل.

نفس پیش از بدن وجـود داشـته اسـت؛ امـا نـه بـه وجـود جزئـی و         توان ادعا کرد که  پس بر پایه این نگاه می 
، به هستی عقلی. هستی عقلی یعنی وجـود نفـس در   صدرالمتألهینشخصی و نفسی، بلکه به وجود عقلی یا به تعبیر 
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ضمن علل و مبادي عالیه و در عوالم برتر. البته باید توجه داشت که مقصود ایشان از هستی عقلی نفس، اثبـات قـدم   
س نیست؛ به این معنا که نفس انسانی موجود مجرد عقلی تام و قدیم است، مانند دیگر عقول؛ با ایـن تفـاوت کـه    نف

کـه بـه    پـردازد؛ چنـان   یابد و به تـدبیر آن و تصـرف در آن مـی    بر خالف آنها، به محض حدوث بدن با آن معیت می
نیـاز از بـدن    دن که ضرورتاً مجرد عقلـی تـام و بـی   اند؛ زیرا در این تصویر، وجود نفس پیش از ب نسبت داده افالطون

انـد   که این دو امر متنـافی  اند؛ درحالی است، با وجود آن در حال ارتباط با بدن که ضرورتاً غیرتام است یکی فرض شده
 شدنی نیستند. و در یک واقعیت جمع

کـه مجـردي    نفـس درحـالی  از هستی عقلی نفس این است که  صدرالمتألهینهمچنین نباید گمان کرد که مراد 
غیرتام است، قدیم بوده، پیش از حدوث بدن موجود است؛ زیرا حتی به نظر فیلسوفان پیشـین نیـز ایـن امـر مسـتلزم      

تر گفتیم مراد از هستی عقلی نفس، وجود برتر نفس اسـت کـه بـا هـویتی      گونه که پیش تعطیل است و محال. همان
از عالم طبیعت موجود است. به اعتقاد وي بـا اینکـه بـین وجـود برتـر و       اي قبل تر و به صورت اجمال در مرتبه کامل

اند با وجود خاص دنیوي آنها مغایرت وجود دارد، امـا از بـاب حقیقـت و رقیقـت، نـوعی       عقلی نفوس که مقدم بر بدن
 ).240-239، ص3 ، ج1391اتحاد و این همانی میان این دو واقعیت برقرار است(عبودیت، 

با دیدگاه حدوث نفس ایشان، هیچ منافاتی ندارد، و مـدعاي خـود را مبنـی بـر      صدرالمتألهیندیدگاه بنابراین این 
اینکه نفس حادث است، آن هم حدوثی جسمانی، نقض نکرده است؛ زیرا بر اساس دیدگاه حـدوث نفـس کـه وجـود     

ی نفس با همـین هویـت   کرد، وجود تکثري، جزئی و وجود خاص نفس منظور است؛ یعن نفس قبل از بدن را نفی می
طور که گفتیم، ایـن نحـوه تقـدم نفـس نـه فقـط از        شخصی و دنیوي و به نحو تکثر قبل از بدن موجود باشد. همان

اند محال اسـت؛ امـا آنچـه از ایشـان در      بلکه از دیدگاه اغلب حکمایی که به حدوث نفس قائل صدرالمتألهیندیدگاه 
بل از بدن است، منظور وجود برتر و وجود جمعی و عقلی آن است کـه در  اینجا بیان کردیم که حاکی از وجود نفس ق

هـایی   مرتبه عقل فعال و مفارقات به نحو وجود بسیط، مجمل و عقالنی موجود است. این نحوه وجود نفـس، ویژگـی  
 )؛ از جمله اینکه:447-443تا، ص کند (صدرالمتألهین، بی دارد که آن را از نفس دنیوي متمایز می

 دي ثابت و الیتغیر دارد؛. وجو1
 . به بدن تعلق ندارد؛2
 شود؛ . با عقل فعال متحد است و هنگام تعلق به بدن، با بدن متحد می3
 یابد. . داراي وجودي واحد است که هنگام نزول و هبوط به عالم طبیعت تکثر مادي می4

آن بر بدن بسیاري از آیات و روایـاتی   معتقد است که با این نوع نگاه به جایگاه نفس و نحوه تقدم صدرالمتألهین
 ).131، ص58 ، جق1403شوند (مجلسی،  که صراحتاً یا تلویحاً ناظر به تقدم نفس بر بدن هستند، توجیه می
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 گیري نتیجه

دربـاره حـدوث و قـدم نفـس، دانسـتیم کـه از دیـدگاه ایـن          صـدرالمتألهین و  شیخ اشراق، سینا ابنبا بررسی دیدگاه 
نسانی حادث است و اگر قدیم باشد مستلزم محاالت و محذورات فراوان است؛ از جمله اینکه یـا بـه   فیلسوفان، نفس ا

 گردد. انجامد یا مستلزم تعطیلی نفوس می تناقض می
انـد، امـا بـا ایـن      سپس به این نتیجه رسیدیم که هرچند فالسفه مذکور صراحتاً تقدم نفس بر بدن را نفـی کـرده  

اند؛ لذا براي رفع این تنافی و جمع ایـن دو   اشارت وجود نفس قبل از بدن را پذیرفته یا بهصراحت  حال، در مواضعی به
را بیان کردیم که مراد از عدم تقدم نفـس بـر بـدن، وجـود      صدرالمتألهینظاهر متنافیِ ایشان، همان تفسیر  دیدگاه به

است و این دو وجـود (وجـود جزئـی و    خاص و نفسیِ نفوس است؛ اما منظور از تقدم نفس، وجود برتر و عقلی نفوس 
آیند و بین مراتب یک چیز، تنافی وجود نـدارد. پـس بـا ایـن نگـاه،       شمار می وجود عقلی) دو مرتبه از مراتب نفس به 
تـر و جمعـی موجودنـد. بـه اعتقـاد       اي عقلی دارند که به نحو وجـود کامـل   نفوس انسانی قبل از تعلق به بدن پیشینه

 شوند. این تفسیر آیات و روایاتی که ظهور در تقدم نفس بر بدن دارند توجیه می حتی با صدرالمتألهین
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