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تأثیر نوآوریهای حكمت متعالیه در نفسشناسی
بر برداشتهای قرآنی و روایی ( مطالعۀ موردی  :اخبار مربوط به خلقت نفوس)*

چکیــده
موضوع این مقاله تطبیق آرای جناب صدراملتأهلنی شیرازی بر آیات و روایات و برریس و تبینی نظر یات تفسیری وی
در خصوص اخبار مربوط به خلقت نفوس است .اخبار مربوط به این حوزه دو دسته است؛ ظاهر برخی با نظر یۀ
حدوث جسماین نفس جناب صدراملتأهلنی سازگار و ظاهر برخی ناسازگار است .حنوۀ رو یارویی با اخبار ناسازگار
سهگونه بوده است؛ برخی با اکتفا به دلیل عقیل مبین بر امتناع خلقت نفوس قبل از ابدان به این اخبار توجه
نکردند؛ عدهای به ظواهر اخبار اکتفا منودند و معتقد شدند که نفوس مبا هو نفوس قبل از ابدان وجود داشتهاند،
کساین نیز سعی کردند میان عقل و نقل مجع کنند .جناب صدراملتأهلنی مالصدرا با کساین که به ظاهر اخبار اکتفا
کردند و قائل شدند نفوس مبا هو نفوس قبل از ابدان وجود داشتهاند ،خمالف است .همچننی وی اگرچه معتقد
است مبادی اعتقادی با ظنون حاصل از اخبار حتصیل منیشود ،لکن با گروه اول نیز موافق نیست و به دلیل
احترامی که برای اخبار قائل است ،ادلۀ عقیل خود را همچون خمصص و قر ینۀ لیب میداند که توجیهکننده و
تبینیکنندۀ معنا و مراد دقیق این اخبار هستند.
واژ گان کلیدی :نفس ،هبوط ،روح ،تنزل ،جتایف ،تأو یل.
* تار یخ در یافت       1395/03/08 :تار یخ پذیرش1395/10/15 :
 -1عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حمكت اسالمی پژوهشگاه علوم و

فرهنگ اسالمی       m.zahiri@isca.ac.ir
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مقدمه
برداشتهای قرآین و روایی صدراملتأهلنی (ره) بدون رجوع به مباین فلسیف اش قابل تبینی نیست .نقش پیش
دانستهها در فهم و تفسیر متون مقدس از امهییت باال برخوردار است( .رک :باقری  )1388 ،مالصدرا (ره) در
نفسشنایس مباین خایص دارد که در مقام تطبیق با آیات و روایات اثرگذار است .باید توجه داشت اگرچه این
مباین گرهگشای اسرار و رموز فراوان هسیتشنایس دیین است ،اما چننی نیست که مهیشه این اثرگذاری در جهت
فهم هبتر و عمیقتر باشد ،لذا نیازمند برریس دقیق حتلییل است .به عنوان منونه ،وی چون به نفس فلکی قائل است
(مالصدرا 126 ،1354 ،؛ مهو ،)368 ،1363،آیایت از قرآن را که از کتاب (حدید ،)22/کتاب مبنی ( انعام  ،)59/
ّام الکتاب (رعد ،)39/عرش (فرقان )59/و کریس (بقره )255/یاد کرده است ،بر اساس مهنی نظر یه تفسیر میکند
و کتاب را بر افالک ( مالصدرا ،)61 ،1360 ،کتاب مبنی را بر نفوس فلکی (مالصدرا295 :6 ،1419 ،؛ مالصدرا،
 1366الفّ ،)354 :3،امالکتاب را بر نفس کیل فلکی (مالصدرا295 :6 ،1419 ،؛ مالصدرا 1366 ،ب،)106 :7 ،
عرش را بر فلکاالفالک (مالصدرا 1366 ،الف ) 327-325 :3 ،و کریس را بر نفس کیل (مهان )345 ،تطبیق
ت تأثیر مباین نظری علمی و عقیل خود ،سخت به تفسیر آیات مقدس مبادرت میورزد ،در صوریت
میکند و حت 
که نظریۀ افالک و نفوس فلکی در طبیعیات قدمی و هیئت بطلمیویس مبنا دارد و منسوخ گشته است (ظهیری،
 .)8 ،1392این منونه ضمن این كه تأثیر شدید مباین فلسیف بر برداشتهای قرآین و روایی را در حمكت متعالیه
نشان میدهد ،دلییل بر لزوم برریس دقیق این تأثیرات میباشد .در این مقاله به تبینی برداشتهای صدرا از اخبار
مربوط به حدوث نفس انساین میپردازمی .مهمترین یافتۀ فلسیف جناب مالصدرا در این حوزه ،نظریۀ « جسمانیة
احلدوث و روحانیة البقا بودن نفس» است .دربارۀ حدوث نفس با دو دسته اخبار روبهرو هستمی:
 -1اخباری كه ظاهری سازگار با نفسشنایس حمكت متعالیه صدراملتأهلنی دارند؛
 -2اخباری كه ظاهری ناسازگار با نفسشنایس حمكت متعالیه دارند.
در ادامه به برریس هر دو دسته از اخبار و برداشت حمكای متعالیه از آنها میپردازمی.

 -1بررسی اخبار سازگار با نفسشناسی حكمت متعالیه
ظاهر یك دسته آیات و اخبار با جسمانیة احلدوث بودن نفس و شكلگیری هو یت انساین در مهنی نشئه سازگار
ََ َ َْ ْ
َ
َُ ْ
ًَ َ َ
ُ َّ َ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ً َ َ َ ْ
الن ْطفة َعلقة فخلق َنا
استَ «  :و لق ْد خلق َنا ِال َنس َان ِمن ُسالل ٍة ّ ِمن ِط ٍنیّ .ث َج َعل َن ُاه ُن ْطفة ِ ف ق َر ٍار ّم ِك ٍنی .ث خلقنا
َ
َ ْ
َْ
ال ْض َغ َة ِع َظ ًاما َف َك َس ْو َنا ْال ِع َظ َام َ ْ
 ل ًما ُ َّث أ َنشأ َن ُاه َخ ْل ًقا َآخ َر َف َت َب َار َك َُ
ْال َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َف َخ َل ْق َنا ْ ُ
الل أ ْح َس ُن ال ِال ِق َنی».
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(مؤمنون « )14-12 /و به حتقیق كه ما انسان را از جوهره و عصارۀ گل آفریدمی و پس از آن او را نطفهاى در مكان
َ
مستقر قرار دادمی .سپس آن نطفه را َعلقه آفریدمی و سپس آن علقه را ُم ْض َغه آفریدمی و سپس مضغه را استخوانها
آفریدمی و سپس روى استخوانها را از گوشت پوشانیدمی .سپس ما آنرا به خلقت دیگرى مبدل ساخته و انشاء
منودمی؛ پس با بركت و مبارك باد اهلل كه او هبترین خلقتكنندگان است».
آیتاهلل جوادی آمیل در تبینی سازگاری ظاهر آیات فوق با رهیافتهای نفسشناسانۀ حمكت متعالیه میفرمایند:
« در سورۀ  مؤمنون ،پس از ذكر تطورات نطفۀ انسان كه به علقه و مضغه و عظام و ...حتول مییابد ،چننی میفرماید:
ً َ
ُّ
ُ
أنشأناه خلقا آخ َر» (مؤمنون .)14/ظاهر این آیه آن است كه مهان موجود مادی را كه از خاك و نطفه آغاز شده و
«ث
ً
به مرحلۀ كمال جنیین رسیده ،خلقیت دیگر و صوریت غیر از آنچه قبال داشت ،خبشیدمی و او را انسان ساختمی .پس
در حقیقت ،سخن از موجود دوم نیست كه آن را جمرد و تعلق یافته به موجود مادی اول بپندارمی؛ بلكه از آیه چننی بر
میآید كه خداوند مهان بدن را به نشئهای دیگر كه حیات روحاین و جمرد است ،واصل فرموده و این حقیقیت میشود
كه در مرحلۀ حدوث ،مادی بوده و از این مادیت كه اضعف مراتب وجود است ،به مرتبۀ ضعیف و از ضعیف به
شدید و از شدید به اشد مراتب ممكن ،یعین جترد انساین ،حتول یافته است( ».جوادی آمیل) 320 ،1384 ،
همچننی مرحوم عالمه طباطبایی(ره) ،بر اساس موافقت ظاهر آیات فوق با حركت جوهری و جسمانیةاحلدوث
بودن نفس آدمی ،میفرمایند« :آنچه را حمكای قدما مىگفتند كه چون انساىن خبواهد پدید آید ،اول وجود جنیىن 
او حتقق پیدا مىكند تا به سرحدی كه مستعد براى ولوج و دمیدن روح مىگردد  و در آن وقت در یك آن ،بالفاصله
ًّ ْ َ
خداوند متعال نفس را اجیاد مىكند ُم َت َع ِلقا ِبال ّادة؛ این مطلب خالف آیۀ مباركه است .قدما از حمكا مىگفتند:
ّ
انسان مركب از روح و بدن است ،وىل آیه ،تركیب را منىرساند ،بلكه با صراحت تبدیل را به ذهن متبادر میسازد.
مىفرماید :انسان از ساللۀ گل است؛ بعد مهنی ،چننی مىشود ،چنان مىشود .مهنیطور خلقت خداىی بر اساس
ً َ
جمراى مادی سیر مىكند ،قدم به قدم ،قدم به قدم ،تا به جاىی مىرسد كه از ماده مىپردّ ُ .
ُ
أنشأناه خلقا آخ َر».
«ث
مىگو ید :ماده این شد؛ خلقت دیگرى شد .در اثر حركت جوهریه ،ماده به موجود جمرد تبدیل مىگردد؛ جسم ،نفس
ناطقه مىشود( ».حسیین طهراین)236 ،1426 ،
مطابق با توضیحات پیشگفته ،برخی آیات دیگر كه ظاهری موافق با نفسشنایس حمكت متعالیه داشته و بر
ُْ ُ
َ َْ ُ
ُ
ُْ
«م ْ َنا خلق َنك ْم َو ِف َهیا ُن ِع ُیدك ْم َو ِم ْ َنا ن ِر ُجك ْم َت َار ًة أخ َرى»  (طه،)55،
جسمانیةاحلدوث بودن نفس داللت دارند ،عبارتند ازِ :
َ
ْ
َ
َ ْ َ ّ ْ َ َ ّ َْ
ْ
َ
َََ ْ
االر َ َ ً
ُ
َ
«و َُ
الل أ َنب َت ُكم ِّم َن ْ
َ
َ َ
ون » (حجر« ،)26،
ض نباتا» (نوح« ،)17 /ولقد خلقنا ِالنسان ِمن صلص ٍال ِمن ح ٍإ مسن ٍ
ِ
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َ َ َ ْ ْ
َ َ ْ
ْ
َ ْ َ َّ
َ َُ َ َ َ ُ
الل خلقكم
«و َب َدأ خل َق ِال َنس ِن ِمن ِط ٍنی» (سجده« ،)7 /و
خل َق ِال َنس َان ِمن َصل َص ٍال كالفخ ِار» (الرمحن،)14 /
 ع َند َِ
ِّمن ُت َراب ُ َّث ِمن ُّن ْط َف ٍة ُ َّث» (فاطر« ،)11 /إ َّن َم َث َل ِع َ
الل َ ك َم َثل َء َاد َم َخ َل َق ُه ِمن ُت َ
اب» (آل عمران.)59 /
ر
یس
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
جناب صدراملتأهلنی آیۀ اول سورۀ انسان را نیز مؤ ید نفسشنایس خو یش میداند و تصریح میمناید كه « قد علمت
أهنا یف أول الكون ال ئش حمض كما یف الصحیفة اإلهلیة هل أىت عىل اإلنسان حنی من الدهر مل یكن شیئا مذكورا
و عند استمكالها تصیر عقال فعاال»« ،دانسیت كه نفس در ابتدای تكو ینش ال ئش حمض است چنانكه خدای
تعایل میفرماید « مدیت بر انسان گذشت و او چیز قابل ذكری نبود » و هنگام استمكال است كه عقیل فعال میگردد.
َ ُ َ ً ْ ُ ً
ً
(مالصدرا )329 :8 ،1419 ،در قرآن دربارۀ خلقت انسان ،هم « مل تك شیئا » (مرمی )9 /هم « ْل َیك ْن ش ْیئا َمذكورا»
ً
(انسان )1/و هم « أنشأناه خلقا اخر» (مؤمنون )14 /آمده است؛ كه اویل بر ئش نبودن و دومی بر ئش بودن ویل
قابل ذكر نبودن و سومی بر دگرگوین داللت دارد .تأمالت نفسشناسانۀ حمكت متعالیه به وجهی میتواند ما را در
فهم طریق مجع این آیات یاری رساند .آیتاهلل جوادی آمیل ،در بیاین كه در حقیقت ،تفصیل سخن صدراملتأهلنی
است ،نفسشنایس حمكت متعالیه را تبینیكنندۀ مراحل تكو ین انسان در نگاه قرآن ،در سه مرحلۀ علمیت،
َ ُ َ
َ َ َ َْ
«وق ْد خلق ُت َك ِمن ق ْبل َو ْل َت ُك
شیئیت و عینیت ،معریف میمنایند .در بیان ایشان آنجا كه خدای تعایل میفرماید
َ ً
ش ْیئا» (مرمی ،)9 /ناظر به خنستنی مرحلۀ وجودی انسان است كه در مرحلۀ علم اهلی است؛ در این مرحله ،انسان
ْ ََ َ ْ
َ َ ُ
فقط وجودی علمی دارد و در مقام عنی ،وجودی برای او نیست .آیۀ « َهل أت َعل ِال ْن َس ِان ِح ٌنی ِم َن ّالد ْه ِر ْ ل َیك ْن
َ ً ْ ُ
ش ْیئا َمذك ًورا» (انسان )1/ناظر به تنزل از مرحلۀ علمی و رسیدن به شیئیت است؛ هرچند كه در ابتدا ئشای قابل
ذكر نیست .این مهان مرحلهای است كه در آن ذرات غذا به نطفه تبدیل میشود .خدای تعایل در مهنی مرحله به
َ َ َ َْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َْ ُ ْ َ ْ ُُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ
الا ِل ُق َ
ون» (واقعه 58 /و  .)59مرحلۀ سوم ،مرتبۀ عینیت
والدین میگو ید « :أفرأیت ما تنون أأنت تلقونه أم نن
ُ َّ َ َ ْ
َ
است كه انسان در عامل خارج و واقع حتقق پیدا میكند .خدای تعایل در مورد این مرحله میفرماید« :ث أنشأن ُاه
َ
َْ
َخ ْل ًقا َآخ َر َف َت َب َار َك ُ
اهَّلل أ ْح َس ُن الا ِل ِق َنی» (مؤمنون( .)14 /جوادی آمیل)84 ،1388 ،
در میان روایات نیز منونههایی وجود دارد كه ظاهر آنها حدوث نفس را میرساند و با تقدم نفس بر بدن ناسازگار
است .از مجله این فرمایش امام صادق (ع) كه «ان اهلل عز و جل خلق خلقا و خلق روحا مث یبعث اهلل ملكا فنفخ
فیه فلیست باللیت نقضت من قدره اهلل شیئا هی من قدرته( ».ابن بابو یه مقی )402 ،1398 ،یا این فرمایش نبوی
كه « :ان احدكم جیمع خلقه یف بطن امه اربعنی یوما نطفة مث یكون علقة مثل ذلك مث یكون مضغة مثل ذلك مث 
یبث اهلل ملكا باربع كلمات فیكتب حبمله و اجله و رزقه شیق ام سعید مث ینفخ فیه الروح» (مهان)
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 -2بررسی اخبار ناسازگار با نفسشناسی حكمت متعالیه
برخی دیگر از اخبار ،ظهور در خلقت نفوس قبل از ابدان دارند كه در ادامه به بیان این دسته از اخبار و حنوۀ
رو یارویی حمكای متعالیه با آنها میپرداز می .ادلۀ حمكا در امتناع خلقت نفوس قبل از بدن فراوان مورد حبث قرار
گرفته است ،اما خبیش از سخنان حمكا مربوط به ماجرای هبوط كه ظاهری ناظر به خلقت نفوس پیش از ابدان
دارد و عیلالظاهر با مباین فلسیفشان ،مبین بر امتناع خلقت نفوس قبل از بدن ،مغایرت دارد ،كمتر مورد توجه قرار
گرفته است .از این مجله قصۀ سالمان و ابسال است که در منط هنم اشارات به تفصیل آمده و نیز قصیدۀ معروف
عینیۀ شیخالرئیس كه هبوط نفس را از عامل باال یادآور میشود :1هبطت إلیک من املحل االرفع /و رقاء ذات تعزز و
متنع  ...حیت اذا اتصلت هباء هبوطها  /یف ممی مرکزها بذات االجرع.

2

فؤاد االهواین در مقدمه و حتقیق « رسالة یف النفس و بقاهئا و معادها» چون حمتوای این قصیده را با نظریۀ ابنسینا
ّ
مبین بر حدوث نفس مهراه حدوث بدن ناسازگار مییابد ،معتقد است« :احلق ّأن مطلع قصیدة النفس ،الذی یقول
فیه «هبطت إلیك من املحل األرفع و رقاء  ...إما أن یكون عىل سبیل الرمز ،فتفسر الورقاء تفسیرا غیر مادى و إما أن
تكون القصیدة كلها لغیر ابن سینا  ،كما شك أمحد أمنی بك ىف نسبهتا إلیه  ،لعلو نظمها بالقیاس إىل قصائده األخرى.
و إذا حنن شككنا ىف أمر القصیدة العینیة ،فإمنا یقوم شكنا عىل أساس آخر ،هو خمالفة ما جاء فهیا من آراء أساسیة مع
ما جنده ىف هذه الرسالة و ىف غیرها .فالنفس ،ىف هذا الكتاب ،حادثة مع حدوث البدن ،و مل تكن موجودة وجودا
سابقا مث هبطت إىل البدن و ألفت جواره( ».ابنسینا)34 ،2007 ،
مالصدرا (ره) خود نیز گفتههای حمکای پیشنی را مورد تأیید قرار میدهد و تأ كید میمناید که نزد اکثر حمکا ،نفس
انسان از عامل باال و ملکوت نازل شده و به بدن تعلق گرفته است؛ از مجله به سخن صریح افالطون اشاره میكند
نهبا و از افعال خیر خداوندی است و او نفس را به عامل طبیعت نازل منود تا عامل
كه میگو ید نفس ،جوهری گرا 
دارای درک و عقل باشد ،ز یرا معقول نبود که عامل با هنایت اتقان و استحکام دارای عقل نباشد و داشنت شعور و
عقل هم بدون نفس امكانپذیر نبود .به مهنی خاطر خداوند نفس را به عامل طبیعت فرو فرستاد و در ابدان انسان
مستقر منود تا این عامل کامل گردد( .مالصدرا )361- 360 : 8 ،1419 ،حال این پرسش خودمنایی میکند که تنزل از
عامل ملکوت چگونه با مهمترین نظریۀ نفسشناخیت او كه جسمانیةاحلدوث بودن نفس است ،مجع میشود .در
ادامه ،پاسخ این سؤال و معنا و مراد از وجود پیشنی نفس و هبوط آن به این عامل كه نزد صدراییان روشنگر باطن
ً
برخی اخبار ظاهرا ناسازگار با نفسشنایس حمكت متعالیه است ،روشن خواهد شد.
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برخی اخبار ناسازگار با حدوث جسماین نفس که مورد توجه جناب صدراملتأهلنی (ره) و شارحنی ایشان بوده است
(مالصدرا )38 ،1419 ،عبارتند از:
« .1االرواح جنود جمنده ما تعارف مهنا ائتلفت و ما تناکر مهنا اختلفت( ».ابن بابو یه مقی)145 ،1400 ،؛
« .2خلق اهلل االرواح قبل االجساد بالیف عام( ».ابنبابو یه مقی)108 ،1403 ،؛
ن ایبمجهور)121 :4 ،1402 ،؛
« .3کنت نبیا و ادم بنی املاء و الطنی( ».اب 
« .4و اذ اخذ ربك من بین آدم من ظهورهم ذر یهتم فاشهدهم عیل انفسهم الست بربكم قالوا بیل  ،شهدنا ان تقولوا
یوم القیامة انا كنا عن هذا غافلنی( ».اعراف)172/؛
« .5و لقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا االدم( »...اعراف)11 /
حنوۀ رو یارویی با اخبار فو قالذکر سهگونه بوده است:
 -1عدهای که به دلیل عقیل قائل بودند که نفوس قبل از ابدان وجود نداشتهاند به این اخبار توجه نکردند؛
 -2آنها که به ظواهر اخبار اکتفا کردند و معتقد هستند نفوس مبا هو نفوس قبل از ابدان وجود داشتهاند؛
 -3کساین که سعی کردند بنی عقل و نقل مجع کنند.
  جناب صدراملتأهلنی با کساین که به ظاهر اکتفا کردند و قائل شدند ارواح و نفوس مبا هو ارواح و نفوس قبل از
ابدان وجود داشتهاند ،خمالف است .همچننی وی اگرچه معتقد است مبادی اعتقادی با ظنون حاصل از اخبار
حتصیل منیشود لکن با گروه اول نیز موافق نیست و به دلیل احترامی که برای اخبار دیین قائل است ادلۀ عقیل خود
را همچون خمصص و قرینۀ لیب میداند که توجیهکننده و تبینیکنندۀ معنا و مراد دقیق این اخبار هستند  .مالصدرا
میان کشف باطن اخبار و تأو یل متایز قائل است و نوع مواجهۀ خود با روایات و آیات را از قبیل کشف باطن نه
تأو یل میداند .مالصدرا به درسیت واقف است که بیان او خمالف ظاهر است و نكته مهنی جا است كه او معاین
اخبار را منحصر در ظاهر منیداند .بنابراین تفسیر صدرا از اخبار مورد حبث دو مبنا دارد:
 .1اخبار چون ظنآور هستنند ،در عقاید حجیت ندارند و باید با قرینۀ عقیل توجیه شوند تا به یقنی تبدیل گردند؛
 .2کشف باطن اخبار غیر از تأو یل است.
بدهییات و نظریات مبتین بر بدهییات با روش برهاین (یافتههای قطعی عقیل) از مجله قرائیت است كه حلاظ آن
در فهم منت ضروری است؛ دلیل آن نیز روشن است ،ز یرا روش قرآن در انتقال مطالب ،روش حماورۀ عقال است و
انسانها نیز بر مهنی پایه با یكدیگر سخن میگو یند .مفسران عقلگرای مسلمان نیز قرینه قرار دادن چننی نظریات
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برهاین را پذیرفتهاند و ذكر مطالب خالف یافتههای مسلم عقیل در برخی تفاسیر روایی را نقص برمشرده (فیض
كاشاین )10 ،1377،و تهنا یافتههای قطعی عقیل را جموز دست برداشنت از ظواهر اخبار دانستهاند( .آندلیس،1412 ،
 )24تشخیص نوع اسنادهای حقییق یا جمازی با توجه به براهنی حمكم مبین بر امتناع تغییر حالت در مرتبۀ ذات اهلی
كه مورد تأ كید اغلب مفسران مسلمان است ،از این قبیل میباشد( .باقری   )85-84 ،1388 ،
بر طبق این دو مبنا مالصدرا میگو ید برای نفس همچون مهۀ اشیاء به حكم «و ان من یش ء اال عندنا خزائنه و ما
ننزله اال بقدر معلوم» (حجر ،)21/یک وجود عقیل در خمزن قضای اهلی وجود دارد و نفس از جنبۀ وجود عقیلاش
قبل از هبوط به عامل طبیعت و تعلق به بدن موجود بوده است؛ وقیت بدن به حدی از قابلیت رسید آن موجود
عقیل به این عامل متنزل (نه متجایف) میشود و به بدن تعلق میگیرد .مالصدرا روی تنزل و عدم جتایف تأ کید دارد
یعین این تعلق با حفظ وحدت در موطن جمردات عقیل صورت میگیرد و مرتبهای نازله از آن موجود جمرد عقیل در
سطح طبیعی با بدن در ارتباط قرار میگیرد .وجود عقیل نفس در خمزن اهلی نه به این معنا است که نفس در آنجا
به مهنی خصوصیت نفساین یعین به عنوان مدبر بدن وجود دارد ،بلکه نفس در عامل ملکوت به عنوان موجودی
عقالین و بسیط حضور دارد که نیازمند حمل و بدن نیست .لذا در نفسشنایس حمكت متعالیه وجود نفس در عامل
عقل با وجود نفس در عامل طبیعت یکسان نیست .جناب آخوند مالصدرا میگو ید تصور نشود که وجود نفس در
مبدأ عقالین مثل صورتهای غیر متناهی در هیویل اویل است که مهه به صورت بالقوة وجود دارند ،بلکه وجود
نفس در مبدأ عقیل وجود شریف ،بسیط و غیر قابل جتزیه میباشد و درک این مطلب نیاز به بصیرت قلب و گذر
از علمالیقنی به عنی الیقنی دارد( .مالصدرا)368 :8 ،1419 ،
« و اعلم أن املنقول من بعض القدماء كأفالطون القول بقدم النفوس اإلنسانیة -و یؤ یده احلدیث املشهور :كنت نبیا
و آدم بنی املاء و الطنی و قوله ص  :األرواح جنود جمندة مفا تعارف مهنا ائتلف و ما تناكر مهنا اختلف و لعله لیس املراد
أن النفوس البشریة حبسب هذه التعینات اجلزئیة كانت موجودة قبل البدن و إال لزم املحاالت املذكورة و تعطیل قواها
عن األفاعیل إذ لیس النفس مبا هی نفس إال صورة متعلقة بتدبیر البدن هلا قوى و مدارك بعضها حیوانیة و بعضها
نباتیة بل املراد أن هلا كینونة أخرى ملبادی وجودها یف عامل علم اهلل من الصور املفارقة العقلیة و هی املثل اإلهلیة
الیت أثبهتا أفالطون و من قبله فللنفوس الكاملة من نوع اإلنسان أحناء من الكون بعضها عند الطبیعة و بعضها قبل
الطبیعة و بعضها ما بعد الطبیعة عىل ما عرفه الراسخون یف احلمكة املتعالیة و ذلك مبین  عىل ثبوت األشد و األضعف
یف اجلوهر -و عىل وقوع احلركة االشتدادیة یف اجلواهر املادیة و عىل حتقیق املبادی و الغایات فإن هنایات األشیاء هی
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بدایاتها» (مالصدرا 331 :8 ،1419 ،و ) 332
توضیح این که از نظر مالصدرا وقیت در روایات از تآلف و تناکر یا الیف عام سخن گفته میشود ،خود داللت بر لزوم
ً
توجیه این اخبار دارد و برای او مسلم است که در عامل جمردات مناکره و الیف عام راه ندارد ز یرا اوال اگر نفوس قبل از
ً
عامل طبیعت خلق شدند ،در حقیقت قبل از خلق زمان خلق شدهاند و تعینی زمان برای آنها معین ندارد و ثانیا در
عامل جمردات که عامل حضور است سخن از مناکره و ناشنایس یبمعین است .جناب صدرا اینها را شواهدی بر این
میگیرد که منظور از ارواح و نفوس در اخبار وجود عقیل آنها است نه به عنوان مدبر بدن.

3

 :1-2بررسی اخبار ناسازگار با نفسشناسی حکمت متعالیه در حکمای پس از صدرا
حمكای پیرو جناب صدراملتأهلنی شیرازی در جهت تفسیر اخباری كه ظهوری خمالف با نفسشنایس حمكت
متعالیه دارد حبثهایی فراوان منودهاند .در این میان حضرت امام مخیین (ره) و مرحوم عالمه طباطبایی (ره) در تفسیر
برخی از این اخبار ،نكایت مهمی ذكر فرمودهاند .امام مخیین (ره) دربارۀ خبر اول معتقد هستند این حدیث هرگز بر
قدم نفس داللت ندارد و مضمون آن بیش از این نیست كه ارواح ،جنود ّ
جمنده هستند و خبیش از آنها با یكدیگر
هم سنخی و تآلف دارند و خبش دیگر خیر« ،چنانكه مىبیىن آنها كه در مدرسۀ فیضیه هستند با یکدیگر هممذاق
میباشند و قسمىت كه در فالن مكتبخانه تربیت یافتهاند با هم آشنا هستند؛ آنها متناكر از اینها و اینها متناكر
از آنها مىباشند( ».اردبییل  )129 :3 ،1381 ،ایشان (ره) دربارۀ حدیث دوم معتقد است  ما جمبور هستمی از ظهور
آن دست بردارمی ز یرا هم ارواح عام و هم ابدان جمموعی است ،بنابراین معنای روایت این میشود که روح هر بدین
را دو هزار سال قبل خلق کرده و روح آن بدین که سه هزار سال بعد خواهد آمد هنوز خلق نشده و آن منایف با قول به
قدم ارواح است و اگر بگو یمی مراد این است که اولنی بدین که خلق شده دو هزار سال قبل از آن ،جمموع ارواح خلق
گردیده است .این هم منایف با قدم است و چون از ظاهر باید دست بردارمی پس ما از ظهور الیف عام دست برمیدارمی
و میگو یمی مراد از عام ،عام رتیب است و الیف عام به مراتب نفس اشاره است که برای نفس سهمرتبه وجود دارد .مرتبۀ
حس ظاهر ،مرتبۀ خیال و مرتبۀ عقالنیت ،عالوه بر مهۀ اینها اگر بنابر قول حمکا بپذیرمی نفوس جمرد هستند -و باید
هم قبول کنمی -پس معین ندارد نفس حادث زماین باشد و دو هزار سال قبل خلق شده باشد و قبل از آن سالها در
بوتۀ عدم باشد بلکه جمرد ،قدمی زماین و حادث ذایت است( .مهان)
مرحوم عالمه طباطبایی(ره) دربارۀ روایت دوم معتقد است « :این دسته از روایات هیچ منافایت با اصل جسمانیةاحلدوث
بودن بدء آفرینش انسان ندارد ،چون نه تهنا انسان بلکه مجیع موجودات عامل طبع و ماده ،دارای جان و ملکوت
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هستند و حقیقت روح و ملکوت از عامل ماده و جسم نیست ،بلکه از عوامل باال است که حن وهای تعلق به ماده پیدا
َ
کرده است ،نطفۀ ملکوت داردَ ،علقۀ ملکوت دارد ،سنگ و درخت و آب و زمنی هر یک ملکوت دارند .حیوانات،
پرندگان ،كواكب و ستارگان ،هر یك دارای نفس خمتص به خود و ملكوت میباشند .متام این جانها و ملکوتها
از این عامل جسم و  جسمانیت نیست ،بلکه از عوامل فوق است ،هر کدام به حسب خود از نقطهای خایص نزول
کرده و حنوهای تعلق به ماده پیدا منودهاند .از مجله نفس انسان از عوامل جمرده باال است و چون دید جهایت را از
کمال که به واسطۀ جمرد بودن منیتواند کسب کند و به دست آورد و آن جهات در عوامل کثرت پاینی است ،لذا برای
به دست آوردن کماالت کثرایت رو به پاینی نزول منود و پس از کسب آنها دوباره به باال صعود منوده به حضور حق
نائل میشود .پس در واقع باالیی بوده ،آمده به پاینی و بعد به باال بازگشت منوده است( ».حسیین طهراین،1426 ،
 )240همچننی در موضوع خبر سوم مىفرماید« :مراد از نبوت ،این نبوىت كه اخبار و انباء احكام باشد نیست چون
به ضرورت امجاع مسلمنی ،نبوت حضرت بعد از چهل سالگى بوده است و كىس منىتواند خالف این ضرورت
ً
مسلمنی را بگو ید ،بلكه مسلم است نبوت به معناى انباء تا چهل سالگى اصل وجود نداشته است ،پس باید
خالف ظاهر مرتكب شد  و اگر بنا بر ارتكاب خالف ظاهر باشد چه داعى دارد كه به غیر آچنه ما مىگو یمی ،تأو یل
شود ؟ بلكه ما به نوبۀ خود مىگو یمی :نبوت به یك مرتبه از وجود بوده  كه وجود نور حممدى صىل اهلل علیه و آله و
سلم واسطۀ فیض در وصول نور وجود و كمال بوده است( ».مهان)89 ،
همچننی امام مخیین (ره) در خصوص متامی آیات مربوط به هبوط میفرمایند « :آن قضایاىی كه قرآن در حكایت
آدم و شیطان و هبوط آدم دارد ،ظاهر آن مراد نیست ،بلكه این حقایق از رموز قرآىن است و باید سعى كرد تا معناى
َ
ََ
َ
«و َع َص َآد ُم َر َّب ُه ف َغ َوى» (طه )121/را فهمید و معناى هبوط را فهمید .و همچننی باید معناى آیه شریفۀ «لق ْد
ُ
َ َْ ْ
َ َْ ْ
َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
ْ
 أسفل َس ِاف ِل َنی» (تنی4/و )5را فهمید ،البته معناى «خلق َنا ال ْن َس َان ِ ف
خلق َنا ال ْن َس َان ِ ف ْأح َس ِن َتق ِو ٍمی* ث رددناه
ْ
ْأح َس ِن َتق ِو ٍمی» مهنی تقومی و هیكل مستقمیالقامه نیست؛ ز یرا این احسن تقومی نیست بلكه احسن تقومی عبارت
َّ
ُ
َّ
ََ َ َْ
الص ِ َ
«ال ِذ َ
ات» در آن باىق ماندهاند .چنانكه مىفرماید« :لق ْد خلق َنا
ین َآم ُنوا َو َع ِملوا
از آن تقومی فطرى است كه
ال ِ
َ
ُ َّ
َ
َ َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ
َْ
َ
ْ ْ
ْ
َ
َ
ات» ( تنی 4/و  5و ( »)6اردبییل،
الن َس َان ِ ف ْأح َس ِن تق ِو ٍمی ث َرددن ُاه ْأسفل َس ِاف ِلنی إل ال ِذین آمنوا و ع ِملوا الص ِال ِ
)114 :3،1381
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نتیجهگیری
در حمکت متعالیه نفس از عاملی به عامل طبیعت تنزل و هبوط کرده است ،اما مراد این نیست که نفس مبا هو
نفس پیش از بدن وجود داشته است همچننی چننی نیست که معصییت رخ داده و منجر به سقوط شده است .از
نگاه حمکت متعالیه این نکات به عنوان مثل و رمز ذکر شده است .امر به فرشتگان و شیطان که در آیات و روایات
آمده ،امری تشریعی نبوده است ،ز یرا در عامل جمردات تشریع معنا ندارد؛ امری تکو یین نیز نبوده؛ ز یرا امر تکو یین
عصیانبردار نیست .از نگاه صدرایی این نکات مجلگی متثیلهایی برای اشاره به رمز و رازی است و از این مثلها در
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َّ
َ ُْ
ْ ُّ ََ
َ َ ُْ ْ
اس ِ ف َهذا الق ْر ِآن
ل مث ٍل» « ،ولقد ضر بنا ِل َلن ِ
اس ِ ف هذا القر ِآن ِمن ك َِ
کتاب خدا فراوان وجود دارد « ،ولقد صرفنا ِللن ِ
َ ْ
م ْن ُ ك ّل َم َثل»  .به عنوان منونه در نگاه صدرایی در آیۀ « إ َّنا َع َر ْض َنا ْال َم َان َة َع َل َّ
الس َم َاو ِ َ ْ ْ
ال َب ِال»...
ِ
ضو ِ
ِ
ات والر ِ
ِ ٍ
ً
اینطور نیست که این امانت را واقعا عرضه کرده باشند و آنها گفته باشند ،برای ما مقدور نیست .بلکه منظور این
است که جبال و مسوات و ارض هم منیتوانند این امانت را حتمل کنند اما انسان قادر به حتمل آن میباشد .این
ن رو امام مخیین (ره) میفرمایند« :هر یك از مراتب وجود ،فوق مرتبهای دیگر
مسئله در حد یک متثیل است ،از ای 
َُْ ْ ُ َْ َ ً
ا جیعا»
است و معنای هبوط مهان تنزل شعاع مراتب است ،لذا مرحوم آخوند قضیه هبوط آدم «قلنا اه ِبطوا ِمن ِ
را بر این معىن محل كرده است لیكن در آیات رمزى قرآىن مانند َ
«و َع َص َآد ُم َر َّب ُه» و كیفیت اكل از شجره و اغواى
شیطاىن و غیره ،هبتر و قریبتر آن است كه بر آنچه كه اهل طریقت گو یند ّ
منزل باشد؛ انبیا بعد از آنكه به مقام فنا
رسیدند و از كثرت ،حىت كثرات امساىی گذشتند  و امساء را فاىن در مبدأ دیدند و براى مهۀ كثرات -مانند حضرت
ابراهمی علیه السالم -افول قائل شدند؛ به مقتضاى حمكت الزم بود براى هدایت برگردند .خطاى آدم این بود كه
به كثرت امساء متوجه شده و از كثرات امساء به لوازم امساء توجه پیدا کرده و از حمبوب ،نظر را قطع كرد .این توجه به
غیر ،در پیشگاه سالطنی مكروه است ،بهخصوص كه خالف قانون حب و حمبت مىباشد؛ لذا شجرهاى كه شجرۀ
كثرات بود و اصل آن شجره ،این عامل طبیعت و هیوالى اوىل بوده كه تعینات در آن استقالل پیدا كرده و شركها
به وجود آمده است و عدممناها خود را منایان كرده ،باعث غفلت وى از آنچه كه باید مد نظر قرار دهد شد  و شاید
مراد از شجرۀ مهنیه مهنی باشد كه مورد هنى واقع شده بود و شیطان ،آدم را به این شجرۀ كثرت و دنیا هدایت كرد
و نظر او را از حمبوب احنراف و انصراف داد( ».اردبییل)121 :3 ،1381 ،
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پینوشتها
 -1مطلع عینیۀ شیخ الرئیس بو عیل سینا ( .رک :ابن سینا)1364 ،
 -2امام مخیین (ره) متذكر میشوند كه گرچه شیخ این مجله را گفته است ویل مرادش ظاهر معنا نیست كه چیزی
بیاید و در این بدن داخل شود كه حمال است چون جمرد مكان ندارد ( .اردبییل« .) 82 :3 ،1381 ،خطای نفس
آدمی این بود كه نظر به مرتبه كثرت كرد و به جمازات این نظر ،از مجعی گرفتار فرقت شد تا هبوط از جنت وصل به
دار فرقت دنیا حاصل گردید و معنای هبطت إلیک من املحل االرفع مهنی است( ».مهان.) 98 ،
 -3برخی معاصرین از پیروان مالصدرا با فرق گذاشنت میان روح و نفس در روایات معتقدند باید روح را مقدم بر
نفس و نفس را نتیجه حرکت جوهری مادی دانست (خامنهای. )59 ،1378 ،
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