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تأثیر نوآوری های حکمت متعالیه در نفس شناسی
بر برداشت های قرآنی و روایی ) مطالعۀ موردی : اخبار مربوط به خلقت نفوس(* سید مجید ظهیری1

چکیــده

یاتتفسیریوی موضوعاینمقالهتطبیقآرایجنابصدراملتأهلنیشیرازیبرآیاتوروایاتوبرریسوتبینینظر

یۀ درخصوصاخبارمربوطبهخلقتنفوساست.اخبارمربوطبهاینحوزهدودستهاست؛ظاهربرخیبانظر

یاروییبااخبارناسازگار حدوثجسمایننفسجنابصدراملتأهلنیسازگاروظاهربرخیناسازگاراست.حنوۀرو

کتفابهدلیلعقیلمبینبرامتناعخلقتنفوسقبلازابدانبهایناخبارتوجه سهگونهبودهاست؛برخیباا

کتفامنودندومعتقدشدندکهنفوسمباهونفوسقبلازابدانوجودداشتهاند، نکردند؛عدهایبهظواهراخبارا

کتفا کسایننیزسعیکردندمیانعقلونقلمجعکنند.جنابصدراملتأهلنیمالصدراباکساینکهبهظاهراخبارا

گرچهمعتقد کردندوقائلشدندنفوسمباهونفوسقبلازابدانوجودداشتهاند،خمالفاست.همچننیویا

گروهاولنیزموافقنیستوبهدلیل استمبادیاعتقادیباظنونحاصلازاخبارحتصیلمنیشود،لکنبا

کهتوجیهکنندهو ینۀلیبمیداند کهبرایاخبارقائلاست،ادلۀعقیلخودراهمچونخمصصوقر احترامی

تبینیکنندۀمعناومراددقیقایناخبارهستند.

یل. کلیدی: نفس،هبوط،روح،تنزل،جتایف،تأو گان  واژ
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مقدمه

برداشتهایقرآینورواییصدراملتأهلنی)ره(بدونرجوعبهمباینفلسیفاشقابلتبینینیست.نقشپیش

دانستههادرفهموتفسیرمتونمقدسازامهییتباالبرخورداراست.)رک:باقری،1388(مالصدرا)ره(در

کهدرمقامتطبیقباآیاتوروایاتاثرگذاراست.بایدتوجهداشتاگرچهاین نفسشنایسمباینخایصدارد

مباینگرهگشایاسرارورموزفراوانهسیتشنایسدییناست،اماچننینیستکهمهیشهایناثرگذاریدرجهت

فهمهبتروعمیقترباشد،لذانیازمندبرریسدقیقحتلییلاست.بهعنوانمنونه،ویچونبهنفسفلکیقائلاست

)مالصدرا،126،1354؛مهو،368،1363(،آیایتازقرآنراکهازکتاب)حدید/22(،کتابمبنی)انعام/59(،

یهتفسیرمیکند اّمالکتاب)رعد/39(،عرش)فرقان/59(وکریس)بقره/255(یادکردهاست،براساسمهنینظر

کتابمبنیرابرنفوسفلکی)مالصدرا،295:6،1419؛مالصدرا، کتابرابرافالک)مالصدرا،61،1360(، و

1366الف،354:3(،اّمالکتابرابرنفسکیلفلکی)مالصدرا،295:6،1419؛مالصدرا،1366ب،106:7(،

کیل)مهان،345(تطبیق کریسرابرنفس عرشرابرفلکاالفالک)مالصدرا،1366الف،325:3-327(و

میکندوحتتتأثیرمبایننظریعلمیوعقیلخود،سختبهتفسیرآیاتمقدسمبادرتمیورزد،درصوریت

گشتهاست)ظهیری، یۀافالکونفوسفلکیدرطبیعیاتقدمیوهیئتبطلمیویسمبناداردومنسوخ کهنظر

کهتأثیرشدیدمباینفلسیفبربرداشتهایقرآینورواییرادرحمکتمتعالیه 8،1392(.اینمنونهضمناین

نشانمیدهد،دلییلبرلزومبرریسدقیقاینتأثیراتمیباشد.دراینمقالهبهتبینیبرداشتهایصدراازاخبار

یۀ»جسمانیة ینیافتۀفلسیفجنابمالصدرادراینحوزه،نظر مربوطبهحدوثنفسانساینمیپردازمی.مهمتر

احلدوثوروحانیةالبقابودننفس«است.دربارۀحدوثنفسبادودستهاخبارروبهروهستمی:

1-اخباریکهظاهریسازگاربانفسشنایسحمکتمتعالیهصدراملتأهلنیدارند؛

2-اخباریکهظاهریناسازگاربانفسشنایسحمکتمتعالیهدارند.

درادامهبهبرریسهردودستهازاخباروبرداشتحمکایمتعالیهازآنهامیپردازمی.

1- بررسی اخبار سازگار با نفس شناسی حکمت متعالیه
یتانسایندرمهنینشئهسازگار ظاهریكدستهآیاتواخبارباجسمانیةاحلدوثبودننفسوشکلگیریهو

ْقَنا
َ
َقًةَفَخل

َ
ْطَفَةَعل ْقَناالّنُ

َ
َخل َّ ِکنٍی.ثُ ّمَ َناُهُنْطَفًةیِفَقَراٍر

ْ
َجَعل َّ نِطنٍی.ثُ ٍةّمِ

َ
نَساَنِمنُسالل ِ

ْ
ْقَنااإل

َ
َقْدَخل

َ
است:»َول

اِلِقنَی.« َ اخلْ ْحَسُن
َ
أ  اهلَلُ َفَتَباَرَك آَخَر ًقا

ْ
َخل َناُه

ْ
نَشأ

َ
أ  َّ ثُ ًما ْ ِعَظاَمحلَ

ْ
ال َفَکَسْوَنا ِعَظاًما ْضَغَة ُ الْ ْقَنا

َ
َفَخل ُمْضَغًة َقَة

َ
َعل

ْ
ال
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یدمیوپسازآناورانطفهاىدرمکان )مؤمنون/12-14(»وبهحتقیقکهماانسانراازجوهرهوعصارۀگلآفر

یدمیوسپسمضغهرااستخوانها یدمیوسپسآنعلقهراُمْضَغهآفر قهآفر
َ
مستقرقراردادمی.سپسآننطفهراَعل

یدمیوسپسروىاستخوانهاراازگوشتپوشانیدمی.سپسماآنرابهخلقتدیگرىمبدلساختهوانشاء آفر

ینخلقتکنندگاناست.« منودمی؛پسبابرکتومباركباداهللکهاوهبتر

آیتاهللجوادیآمیلدرتبینیسازگاریظاهرآیاتفوقبارهیافتهاینفسشناسانۀحمکتمتعالیهمیفرمایند:

»درسورۀمؤمنون،پسازذکرتطوراتنطفۀانسانکهبهعلقهومضغهوعظامو...حتولمییابد،چننیمیفرماید:

آَخَر«)مؤمنون/14(.ظاهراینآیهآناستکهمهانموجودمادیراکهازخاكونطفهآغازشدهو
ً
أنشأناُهخلقا ّ »ثُ

بهمرحلۀکمالجنیینرسیده،خلقیتدیگروصوریتغیرازآنچهقباًلداشت،خبشیدمیواوراانسانساختمی.پس

درحقیقت،سخنازموجوددومنیستکهآنراجمردوتعلقیافتهبهموجودمادیاولبپندارمی؛بلکهازآیهچننیبر

میآیدکهخداوندمهانبدنرابهنشئهایدیگرکهحیاتروحاینوجمرداست،واصلفرمودهواینحقیقیتمیشود

کهاضعفمراتبوجوداست،بهمرتبۀضعیفوازضعیفبه کهدرمرحلۀحدوث،مادیبودهوازاینمادیت

شدیدوازشدیدبهاشدمراتبممکن،یعینجتردانساین،حتولیافتهاست.«)جوادیآمیل،320،1384(

همچننیمرحومعالمهطباطبایی)ره(،براساسموافقتظاهرآیاتفوقباحرکتجوهریوجسمانیةاحلدوث

بودننفسآدمی،میفرمایند:»آنچهراحمکایقدمامیگفتندکهچونانساینخبواهدپدیدآید،اولوجودجنیین

اوحتققپیدامیکندتابهسرحدیکهمستعدبراىولوجودمیدنروحمیگرددودرآنوقتدریكآن،بالفاصله

ة؛اینمطلبخالفآیۀمبارکهاست.قدماازحمکامیگفتند: اّدَ
ْ
ًقاِبامل ِ

ّ
خداوندمتعالنفسرااجیادمیکندُمَتَعل

انسانمرّکبازروحوبدناست،ویلآیه،ترکیبرامنیرساند،بلکهباصراحتتبدیلرابهذهنمتبادرمیسازد.

میفرماید:انسانازساللۀگلاست؛بعدمهنی،چننیمیشود،چنانمیشود.مهنیطورخلقتخداییبراساس

آَخَر«.
ً
أنشأناُهخلقا ّ جمراىمادیسیرمیکند،قدمبهقدم،قدمبهقدم،تابهجاییمیرسدکهازمادهمیپرد.»ثُ

یه،مادهبهموجودجمردتبدیلمیگردد؛جسم،نفس ید:مادهاینشد؛خلقتدیگرىشد.دراثرحرکتجوهر میگو

ناطقهمیشود.«)حسیینطهراین،236،1426(

بر و داشته متعالیه نفسشنایسحمکت با موافق ظاهری که دیگر آیات برخی پیشگفته، توضیحات با مطابق

ْخَرى«)طه،55(،
ُ
رُِجُکْمَتاَرًةأ ْ اخنُ ْقَنُکْمَوِفهَیاُنِعیُدُکْمَوِمهْنَ

َ
اَخل جسمانیةاحلدوثبودننفسداللتدارند،عبارتنداز:»ِمهْنَ

ْسُنوٍن«)حجر،26(،» ٍإّمَ ْنمَحَ َصاٍلّمِ
ْ
نَساَنِمنَصل ِ

ْ
ْقَنااإل

َ
َقْدَخل

َ
َناالْرِضَنَباًتا«)نوح/17(،»َول نَبَتُکمّمِ

َ
أ »َواهلَلُ
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َقُکم
َ
َخل نَسِنِمنِطنٍی«)سجده/7(،»َواهلَلُ ِ

ْ
َقاإل

ْ
َخل

َ
اِر«)الرمحن/14(،»َوَبَدأ

ّ
َفَخ

ْ
َکال َصاٍل

ْ
نَساَنِمنَصل ِ

ْ
َقاإل

َ
َخل

َقُهِمنُتَراٍب«)آلعمران/59(.
َ
َکَمَثِلَءاَدَمَخل ِعییَسِعنَداهلَلِ

َ
َمَثل «)فاطر/11(،»ِإّنَ َّ ْطَفٍةثُ ِمنّنُ َّ نُتَراٍبثُ ّمِ

یحمیمنایدکه»قدعلمت یشمیداندوتصر یدنفسشنایسخو جنابصدراملتأهلنیآیۀاولسورۀانسانرانیزمؤ

کمایفالصحیفةاإلهلیةهلأیتعیلاإلنسانحنیمنالدهرملیکنشیئامذکورا أهنایفأولالکونالئشحمض

ینشالئشحمضاستچنانکهخدای کهنفسدرابتدایتکو وعنداستمکالهاتصیرعقالفعاال«،»دانسیت

تعایلمیفرماید»مدیتبرانسانگذشتواوچیزقابلذکرینبود«وهنگاماستمکالاستکهعقیلفعالمیگردد.

»
ً
َمْذُکورا

ً
َیُکْنَشْیئا ْ «)مرمی/9(هم»ملَ

ً
)مالصدرا،329:8،1419(درقرآندربارۀخلقتانسان،هم»ملتكشیئا

کهاویلبرئشنبودنودومیبرئشبودنویل اخر«)مؤمنون/14(آمدهاست؛
ً
)انسان/1(وهم»أنشأناهخلقا

قابلذکرنبودنوسومیبردگرگوینداللتدارد.تأمالتنفسشناسانۀحمکتمتعالیهبهوجهیمیتواندمارادر

یقمجعاینآیاتیاریرساند.آیتاهللجوادیآمیل،دربیاینکهدرحقیقت،تفصیلسخنصدراملتأهلنی فهمطر

قرآن،درسهمرحلۀعلمیت، انساندرنگاه ین تبینیکنندۀمراحلتکو را است،نفسشنایسحمکتمتعالیه

َتُك ْ َوملَ
ُ

ْقُتَكِمنَقْبل
َ
شیئیتوعینیت،معریفمیمنایند.دربیانایشانآنجاکهخدایتعایلمیفرماید»َوَقْدَخل

َشْیًئا«)مرمی/9(،ناظربهخنستنیمرحلۀوجودیانساناستکهدرمرحلۀعلماهلیاست؛دراینمرحله،انسان

َیُکْن ْ ْهِرملَ ْنَساِنِحنٌیِمَنالّدَ ِ
ْ

اإل
َ

یَتَعیل
َ
أ

ْ
فقطوجودیعلمیداردودرمقامعنی،وجودیبرایاونیست.آیۀ»َهل

َشْیًئاَمْذُکوًرا«)انسان/1(ناظربهتنزلازمرحلۀعلمیورسیدنبهشیئیتاست؛هرچندکهدرابتدائشایقابل

ذکرنیست.اینمهانمرحلهایاستکهدرآنذراتغذابهنطفهتبدیلمیشود.خدایتعایلدرمهنیمرحلهبه

اِلُقوَن«)واقعه/58و59(.مرحلۀسوم،مرتبۀعینیت َ ُناخلْ ْ ْمحنَ
َ
ُقوَنُهأ

ُ
ل ْ ختَ ْنمُتْ

َ
أ
َ
ُنوَنأ َماُتْ ْیمُتْ

َ
َفَرأ

َ
ید:»أ والدینمیگو

َناُه
ْ
نَشأ

َ
أ َّ کهانساندرعاملخارجوواقعحتققپیدامیکند.خدایتعایلدرمورداینمرحلهمیفرماید:»ثُ است

اِلِقنَی«)مؤمنون/14(.)جوادیآمیل،84،1388( َ ْحَسُناخلْ
َ
ًقاآَخَرَفَتَباَرَكاهلُلأ

ْ
َخل

کهظاهرآنهاحدوثنفسرامیرساندوباتقدمنفسبربدنناسازگار درمیانروایاتنیزمنونههاییوجوددارد

است.ازمجلهاینفرمایشامامصادق)ع(که»اناهللعزوجلخلقخلقاوخلقروحاثیبعثاهللملکافنفخ

یهمقی،402،1398(یااینفرمایشنبوی فیهفلیستباللیتنقضتمنقدرهاهللشیئاهیمنقدرته.«)ابنبابو

که:»اناحدکمجیمعخلقهیفبطنامهاربعنییومانطفةثیکونعلقةمثلذلكثیکونمضغةمثلذلكث

یبثاهللملکاباربعکلماتفیکتبحبملهواجلهورزقهشیقامسعیدثینفخفیهالروح«)مهان(
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2- بررسی اخبار ناسازگار با نفس شناسی حکمت متعالیه
کهدرادامهبهبیانایندستهازاخباروحنوۀ برخیدیگرازاخبار،ظهوردرخلقتنفوسقبلازابداندارند

یاروییحمکایمتعالیهباآنهامیپردازمی.ادلۀحمکادرامتناعخلقتنفوسقبلازبدنفراوانموردحبثقرار رو

گرفتهاست،اماخبیشازسخنانحمکامربوطبهماجرایهبوطکهظاهریناظربهخلقتنفوسپیشازابدان

داردوعیلالظاهربامباینفلسیفشان،مبینبرامتناعخلقتنفوسقبلازبدن،مغایرتدارد،کمترموردتوجهقرار

گرفتهاست.ازاینمجلهقصۀسالمانوابسالاستکهدرمنطهنماشاراتبهتفصیلآمدهونیزقصیدۀمعروف

عینیۀشیخالرئیسکههبوطنفسراازعاملباالیادآورمیشود1:هبطتإلیکمناملحلاالرفع/ورقاءذاتتعززو
متنع...حیتاذااتصلتهباءهبوطها/یفممیمرکزهابذاتاالجرع.2

یۀابنسینا فؤاداالهوایندرمقدمهوحتقیق»رسالةیفالنفسوبقاهئاومعادها«چونحمتوایاینقصیدهرابانظر

ذییقول
ّ
مبینبرحدوثنفسمهراهحدوثبدنناسازگارمییابد،معتقداست:»احلقأّنمطلعقصیدةالنفس،ال

فیه»هبطتإلیكمناملحلاألرفعورقاء...إماأنیکونعیلسبیلالرمز،فتفسرالورقاءتفسیراغیرمادىوإماأن

تکونالقصیدةکلهالغیرابنسینا،کماشكأمحدأمنیبكیفنسبهتاإلیه،لعلونظمهابالقیاسإیلقصائدهاألخرى.

وإذاحننشککنایفأمرالقصیدةالعینیة،فإمنایقومشکناعیلأساسآخر،هوخمالفةماجاءفهیامنآراءأساسیةمع

ماجندهیفهذهالرسالةویفغیرها.فالنفس،یفهذاالکتاب،حادثةمعحدوثالبدن،وملتکنموجودةوجودا

سابقاثهبطتإیلالبدنوألفتجواره.«)ابنسینا،34،2007(

کثرحمکا،نفس کیدمیمنایدکهنزدا مالصدرا)ره(خودنیزگفتههایحمکایپیشنیراموردتأییدقرارمیدهدوتأ

یحافالطوناشارهمیکند انسانازعاملباالوملکوتنازلشدهوبهبدنتعلقگرفتهاست؛ازمجلهبهسخنصر

گرانهباوازافعالخیرخداوندیاستواونفسرابهعاملطبیعتنازلمنودتاعامل یدنفس،جوهری کهمیگو

یرامعقولنبودکهعاملباهنایتاتقانواستحکامدارایعقلنباشدوداشنتشعورو دارایدرکوعقلباشد،ز

عقلهمبدوننفسامکانپذیرنبود.بهمهنیخاطرخداوندنفسرابهعاملطبیعتفروفرستادودرابدانانسان

مستقرمنودتااینعاملکاملگردد.)مالصدرا،360:8،1419-361(حالاینپرسشخودمناییمیکندکهتنزلاز

یۀنفسشناخیتاوکهجسمانیةاحلدوثبودننفساست،مجعمیشود.در یننظر عاململکوتچگونهبامهمتر

ادامه،پاسخاینسؤالومعناومرادازوجودپیشنینفسوهبوطآنبهاینعاملکهنزدصدراییانروشنگرباطن

ناسازگاربانفسشنایسحمکتمتعالیهاست،روشنخواهدشد.
ً
برخیاخبارظاهرا
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برخیاخبارناسازگارباحدوثجسمایننفسکهموردتوجهجنابصدراملتأهلنی)ره(وشارحنیایشانبودهاست

)مالصدرا،38،1419(عبارتنداز:

یهمقی،145،1400(؛ کرمهنااختلفت.«)ابنبابو 1.»االرواحجنودجمندهماتعارفمهناائتلفتوماتنا

یهمقی،108،1403(؛ 2.»خلقاهللاالرواحقبلاالجسادبالیفعام.«)ابنبابو

3.»کنتنبیاوادمبنیاملاءوالطنی.«)ابنایبمجهور،121:4،1402(؛

یهتمفاشهدهمعیلانفسهمالستبربکمقالوابیل،شهدناانتقولوا 4.»واذاخذربكمنبینآدممنظهورهمذر

یومالقیامةاناکناعنهذاغافلنی.«)اعراف/172(؛

5.»ولقدخلقناکمثصورناکمثقلناللمالئکةاسجدوااالدم...«)اعراف/11(

یاروییبااخبارفوقالذکرسهگونهبودهاست: حنوۀرو

1-عدهایکهبهدلیلعقیلقائلبودندکهنفوسقبلازابدانوجودنداشتهاندبهایناخبارتوجهنکردند؛

کتفاکردندومعتقدهستندنفوسمباهونفوسقبلازابدانوجودداشتهاند؛ 2-آنهاکهبهظواهراخبارا

3-کساینکهسعیکردندبنیعقلونقلمجعکنند.

کردندوقائلشدندارواحونفوسمباهوارواحونفوسقبلاز کتفا کهبهظاهرا جنابصدراملتأهلنیباکساین

ابدانوجودداشتهاند،خمالفاست.همچننیویاگرچهمعتقداستمبادیاعتقادیباظنونحاصلازاخبار

حتصیلمنیشودلکنباگروهاولنیزموافقنیستوبهدلیلاحترامیکهبرایاخباردیینقائلاستادلۀعقیلخود

ینۀلیبمیداندکهتوجیهکنندهوتبینیکنندۀمعناومراددقیقایناخبارهستند.مالصدرا راهمچونخمصصوقر

یلمتایزقائلاستونوعمواجهۀخودباروایاتوآیاتراازقبیلکشفباطننه میانکشفباطناخباروتأو

یلمیداند.مالصدرابهدرسیتواقفاستکهبیاناوخمالفظاهراستونکتهمهنیجااستکهاومعاین تأو

اخباررامنحصردرظاهرمنیداند.بنابراینتفسیرصدراازاخبارموردحبثدومبنادارد:

ینۀعقیلتوجیهشوندتابهیقنیتبدیلگردند؛ 1.اخبارچونظنآورهستنند،درعقایدحجیتندارندوبایدباقر

یلاست. 2.کشفباطناخبارغیرازتأو

کهحلاظآن یاتمبتینبربدهییاتباروشبرهاین)یافتههایقطعیعقیل(ازمجلهقرائیتاست بدهییاتونظر

یراروشقرآندرانتقالمطالب،روشحماورۀعقالاستو درفهممنتضروریاست؛دلیلآننیزروشناست،ز

یات ینهقراردادنچننینظر یند.مفسرانعقلگرایمسلماننیزقر انسانهانیزبرمهنیپایهبایکدیگرسخنمیگو
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برهاینراپذیرفتهاندوذکرمطالبخالفیافتههایمسلمعقیلدربرخیتفاسیررواییرانقصبرمشرده)فیض

کاشاین،10،1377(وتهنایافتههایقطعیعقیلراجموزدستبرداشنتازظواهراخباردانستهاند.)آندلیس،1412،

24(تشخیصنوعاسنادهایحقییقیاجمازیباتوجهبهبراهنیحمکممبینبرامتناعتغییرحالتدرمرتبۀذاتاهلی

کیداغلبمفسرانمسلماناست،ازاینقبیلمیباشد.)باقری،85-84،1388( کهموردتأ

یدبراینفسهمچونمهۀاشیاءبهحکم»وانمنیشءاالعندناخزائنهوما برطبقایندومبنامالصدرامیگو

ننزلهاالبقدرمعلوم«)حجر/21(،یکوجودعقیلدرخمزنقضایاهلیوجودداردونفسازجنبۀوجودعقیلاش

قبلازهبوطبهعاملطبیعتوتعلقبهبدنموجودبودهاست؛وقیتبدنبهحدیازقابلیترسیدآنموجود

کیددارد عقیلبهاینعاملمتنزل)نهمتجایف(میشودوبهبدنتعلقمیگیرد.مالصدرارویتنزلوعدمجتایفتأ

یعیناینتعلقباحفظوحدتدرموطنجمرداتعقیلصورتمیگیردومرتبهاینازلهازآنموجودجمردعقیلدر

سطحطبیعیبابدندرارتباطقرارمیگیرد.وجودعقیلنفسدرخمزناهلینهبهاینمعنااستکهنفسدرآنجا

بهمهنیخصوصیتنفساینیعینبهعنوانمدبربدنوجوددارد،بلکهنفسدرعاململکوتبهعنوانموجودی

عقالینوبسیطحضورداردکهنیازمندحملوبدننیست.لذادرنفسشنایسحمکتمتعالیهوجودنفسدرعامل

یدتصورنشودکهوجودنفسدر عقلباوجودنفسدرعاملطبیعتیکساننیست.جنابآخوندمالصدرامیگو

مبدأعقالینمثلصورتهایغیرمتناهیدرهیویلاویلاستکهمههبهصورتبالقوةوجوددارند،بلکهوجود

یهمیباشدودرکاینمطلبنیازبهبصیرتقلبوگذر یف،بسیطوغیرقابلجتز نفسدرمبدأعقیلوجودشر

ازعلمالیقنیبهعنیالیقنیدارد.)مالصدرا،368:8،1419(

یدهاحلدیثاملشهور:کنتنبیا »واعلمأناملنقولمنبعضالقدماءکأفالطونالقولبقدمالنفوساإلنسانیة-ویؤ

کرمهنااختلفولعلهلیساملراد وآدمبنیاملاءوالطنیوقولهص:األرواحجنودجمندةمفاتعارفمهناائتلفوماتنا

یةحبسبهذهالتعیناتاجلزئیةکانتموجودةقبلالبدنوإاللزماملحاالتاملذکورةوتعطیلقواها أنالنفوسالبشر

عناألفاعیلإذلیسالنفسمباهینفسإالصورةمتعلقةبتدبیرالبدنهلاقوىومداركبعضهاحیوانیةوبعضها

کینونةأخرىملبادیوجودهایفعاملعلماهللمنالصوراملفارقةالعقلیةوهیاملثلاإلهلیة نباتیةبلاملرادأنهلا

الیتأثبهتاأفالطونومنقبلهفللنفوسالکاملةمننوعاإلنسانأحناءمنالکونبعضهاعندالطبیعةوبعضهاقبل

الطبیعةوبعضهامابعدالطبیعةعیلماعرفهالراسخونیفاحلمکةاملتعالیةوذلكمبینعیلثبوتاألشدواألضعف

یفاجلوهر-وعیلوقوعاحلرکةاالشتدادیةیفاجلواهراملادیةوعیلحتقیقاملبادیوالغایاتفإنهنایاتاألشیاءهی
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بدایاتها«)مالصدرا،331:8،1419و332(

کریاالیفعامسخنگفتهمیشود،خودداللتبرلزوم توضیحاینکهازنظرمالصدراوقیتدرروایاتازتآلفوتنا

گرنفوسقبلاز یرااواًلا کرهوالیفعامراهنداردز توجیهایناخبارداردوبرایاومسلماستکهدرعاملجمرداتمنا

در
ً
عاملطبیعتخلقشدند،درحقیقتقبلازخلقزمانخلقشدهاندوتعینیزمانبرایآنهامعیننداردوثانیا

کرهوناشنایسیبمعیناست.جنابصدرااینهاراشواهدیبراین عاملجمرداتکهعاملحضوراستسخنازمنا
میگیردکهمنظورازارواحونفوسدراخباروجودعقیلآنهااستنهبهعنوانمدبربدن.3

2-1: بررسی اخبار ناسازگار با نفس شناسی حکمت متعالیه در حکمای پس از صدرا
بانفسشنایسحمکت کهظهوریخمالف تفسیراخباری پیروجنابصدراملتأهلنیشیرازیدرجهت حمکای

متعالیهداردحبثهاییفراوانمنودهاند.دراینمیانحضرتاماممخیین)ره(ومرحومعالمهطباطبایی)ره(درتفسیر

برخیازایناخبار،نکایتمهمیذکرفرمودهاند.اماممخیین)ره(دربارۀخبراولمعتقدهستنداینحدیثهرگزبر

قدمنفسداللتنداردومضمونآنبیشازایننیستکهارواح،جنودجمّندههستندوخبیشازآنهابایکدیگر

همسنخیوتآلفدارندوخبشدیگرخیر،»چنانکهمیبیینآنهاکهدرمدرسۀفیضیههستندبایکدیگرهممذاق

کر کرازاینهاواینهامتنا میباشندوقسمیتکهدرفالنمکتبخانهتربیتیافتهاندباهمآشناهستند؛آنهامتنا

ازآنهامیباشند.«)اردبییل،129:3،1381(ایشان)ره(دربارۀحدیثدوممعتقداستماجمبورهستمیازظهور

یراهمارواحعاموهمابدانجمموعیاست،بنابراینمعنایروایتاینمیشودکهروحهربدین میز آندستبردار

رادوهزارسالقبلخلقکردهوروحآنبدینکهسههزارسالبعدخواهدآمدهنوزخلقنشدهوآنمنایفباقولبه

یمیمرادایناستکهاولنیبدینکهخلقشدهدوهزارسالقبلازآن،جمموعارواحخلق گربگو قدمارواحاستوا

گردیدهاست.اینهممنایفباقدماستوچونازظاهربایددستبردارمیپسماازظهورالیفعامدستبرمیدارمی

یمیمرادازعام،عامرتیباستوالیفعامبهمراتبنفساشارهاستکهبراینفسسهمرتبهوجوددارد.مرتبۀ ومیگو

حسظاهر،مرتبۀخیالومرتبۀعقالنیت،عالوهبرمهۀاینهااگربنابرقولحمکابپذیرمینفوسجمردهستند-وباید

همقبولکنمی-پسمعیننداردنفسحادثزماینباشدودوهزارسالقبلخلقشدهباشدوقبلازآنسالهادر

بوتۀعدمباشدبلکهجمرد،قدمیزماینوحادثذایتاست.)مهان(

مرحومعالمهطباطبایی)ره(دربارۀروایتدوممعتقداست:»ایندستهازروایاتهیچمنافایتبااصلجسمانیةاحلدوث

ینشانسانندارد،چوننهتهناانسانبلکهمجیعموجوداتعاملطبعوماده،دارایجانوملکوت بودنبدءآفر
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هستندوحقیقتروحوملکوتازعاملمادهوجسمنیست،بلکهازعواملباالاستکهحنوهایتعلقبهمادهپیدا

قۀملکوتدارد،سنگودرختوآبوزمنیهریکملکوتدارند.حیوانات،
َ
کردهاست،نطفۀملکوتدارد،َعل

پرندگان،کواکبوستارگان،هریكداراینفسخمتصبهخودوملکوتمیباشند.متاماینجانهاوملکوتها

ازاینعاملجسموجسمانیتنیست،بلکهازعواملفوقاست،هرکدامبهحسبخودازنقطهایخایصنزول

کردهوحنوهایتعلقبهمادهپیدامنودهاند.ازمجلهنفسانسانازعواملجمردهباالاستوچوندیدجهایترااز

کمالکهبهواسطۀجمردبودنمنیتواندکسبکندوبهدستآوردوآنجهاتدرعواملکثرتپاینیاست،لذابرای

بهدستآوردنکماالتکثرایتروبهپاینینزولمنودوپسازکسبآنهادوبارهبهباالصعودمنودهبهحضورحق

نائلمیشود.پسدرواقعباالییبوده،آمدهبهپاینیوبعدبهباالبازگشتمنودهاست.«)حسیینطهراین،1426،

240(همچننیدرموضوعخبرسوممیفرماید:»مرادازنبوت،ایننبویتکهاخباروانباءاحکامباشدنیستچون

بهضرورتامجاعمسلمنی،نبوتحضرتبعدازچهلسالگیبودهاستوکیسمنیتواندخالفاینضرورت

وجودنداشتهاست،پسباید
ً

ید،بلکهمسلماستنبوتبهمعناىانباءتاچهلسالگیاصال مسلمنیرابگو

یل یمی،تأو گربنابرارتکابخالفظاهرباشدچهداعیداردکهبهغیرآچنهمامیگو خالفظاهرمرتکبشدوا

یمی:نبوتبهیكمرتبهازوجودبودهکهوجودنورحممدىصیلاهللعلیهوآلهو شود؟بلکهمابهنوبۀخودمیگو

سلمواسطۀفیضدروصولنوروجودوکمالبودهاست.«)مهان،89(

همچننیاماممخیین)ره(درخصوصمتامیآیاتمربوطبههبوطمیفرمایند:»آنقضایاییکهقرآندرحکایت

آدموشیطانوهبوطآدمدارد،ظاهرآنمرادنیست،بلکهاینحقایقازرموزقرآیناستوبایدسعیکردتامعناى

َقْد
َ
یفۀ»ل ُهَفَغَوى«)طه/121(رافهمیدومعناىهبوطرافهمید.وهمچننیبایدمعناىآیهشر ّبَ »َوَعَصآَدُمَر

ْنَساَنیِف
ْ

ْقَنااإل
َ
َساِفِلنَی«)تنی/4و5(رافهمید،البتهمعناى»َخل

َ
َرَدْدَناهُأْسَفل َّ مٍی*ثُ ْنَساَنیِفأْحَسِنَتْقِو

ْ
ْقَنااإل

َ
َخل

یراایناحسنتقومینیستبلکهاحسنتقومیعبارت أْحَسِنَتْقِومٍی«مهنیتقومیوهیکلمستقمیالقامهنیست؛ز

ْقَنا
َ
َقْدَخل

َ
اِت«درآنبایقماندهاند.چنانکهمیفرماید:»ل احِلَ واالّصَ

ُ
ِذیَنآَمُنواَوَعِمل

َّ
ازآنتقومیفطرىاستکه»ال

اِت«)تنی/4و5و6(«)اردبییل، احِلَ واالّصَ
ُ
ِذیَنآَمُنواَوَعِمل

َّ
ال

َّ
َساِفِلنَیإال

َ
َرَدْدَناُهأْسَفل َّ مٍیثُ ْنَساَنیِفأْحَسِنَتْقِو

ْ
اإل

)114:3،1381
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نتیجه گیری
کهنفسمباهو کردهاست،امامرادایننیست درحمکتمتعالیهنفسازعاملیبهعاملطبیعتتنزلوهبوط

نفسپیشازبدنوجودداشتهاستهمچننیچننینیستکهمعصییترخدادهومنجربهسقوطشدهاست.از

نگاهحمکتمتعالیهایننکاتبهعنوانمثلورمزذکرشدهاست.امربهفرشتگانوشیطانکهدرآیاتوروایات

یین یراامرتکو ییننیزنبوده؛ز یعمعناندارد؛امریتکو یرادرعاملجمرداتتشر یعینبودهاست،ز آمده،امریتشر

عصیانبردارنیست.ازنگاهصدراییایننکاتمجلگیمتثیلهاییبرایاشارهبهرمزورازیاستوازاینمثلهادر

ُقْرآِن
ْ
اِسیِفَهَذاال ْبَناِللّنَ َقْدَضَر

َ
َمَثٍل«،»َول ِ

ّ
ُقْرآِنِمْنُکل

ْ
اِسیِفَهَذاال ْفَناِللّنَ َقْدَصّرَ

َ
کتابخدافراوانوجوددارد،»َول

َباِل...« ِ
ْ

ْرِضَواجل
َ ْ
َماَواِتَواأل الّسَ

َ
َماَنَةَعیل

َ ْ
اَعَرْضَنااأل َمَثٍل«.بهعنوانمنونهدرنگاهصدراییدرآیۀ»ِإّنَ ِ

ّ
ُکل ِمْن

عرضهکردهباشندوآنهاگفتهباشند،برایمامقدورنیست.بلکهمنظوراین
ً
اینطورنیستکهاینامانتراواقعا

کننداماانسانقادربهحتملآنمیباشد.این استکهجبالومسواتوارضهممنیتواننداینامانتراحتمل

مسئلهدرحدیکمتثیلاست،ازاینرواماممخیین)ره(میفرمایند:»هریكازمراتبوجود،فوقمرتبهایدیگر

»
ً
یعا امَجِ َنااْهِبُطواِمهْنَ

ْ
استومعنایهبوطمهانتنزلشعاعمراتباست،لذامرحومآخوندقضیههبوطآدم»ُقل

ُه«وکیفیتاکلازشجرهواغواى ّبَ رابراینمعینمحلکردهاستلیکندرآیاترمزىقرآینمانند»َوَعَصآَدُمَر

یندمنّزلباشد؛انبیابعدازآنکهبهمقامفنا یقتگو یبترآناستکهبرآنچهکهاهلطر شیطاینوغیره،هبتروقر

رسیدندوازکثرت،حیتکثراتامساییگذشتندوامساءرافایندرمبدأدیدندوبراىمهۀکثرات-مانندحضرت

ابراهمیعلیهالسالم-افولقائلشدند؛بهمقتضاىحمکتالزمبودبراىهدایتبرگردند.خطاىآدماینبودکه

بهکثرتامساءمتوجهشدهوازکثراتامساءبهلوازمامساءتوجهپیداکردهوازحمبوب،نظرراقطعکرد.اینتوجهبه

غیر،درپیشگاهسالطنیمکروهاست،بهخصوصکهخالفقانونحبوحمبتمیباشد؛لذاشجرهاىکهشجرۀ

کردهوشركها کثراتبودواصلآنشجره،اینعاملطبیعتوهیوالىاویلبودهکهتعیناتدرآناستقاللپیدا

بهوجودآمدهاستوعدممناهاخودرامنایانکرده،باعثغفلتوىازآنچهکهبایدمدنظرقراردهدشدوشاید

مرادازشجرۀمهنیهمهنیباشدکهموردهنیواقعشدهبودوشیطان،آدمرابهاینشجرۀکثرتودنیاهدایتکرد

ونظراوراازحمبوباحنرافوانصرافداد.«)اردبییل،121:3،1381(
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پی نوشت ها
1-مطلععینیۀشیخالرئیسبوعیلسینا.)رک:ابنسینا،1364(

2-اماممخیین)ره(متذکرمیشوندکهگرچهشیخاینمجلهراگفتهاستویلمرادشظاهرمعنانیستکهچیزی

بیایدودراینبدنداخلشودکهحمالاستچونجمردمکانندارد.)اردبییل،82:3،1381(.»خطاینفس

آدمیاینبودکهنظربهمرتبهکثرتکردوبهجمازاتایننظر،ازمجعیگرفتارفرقتشدتاهبوطازجنتوصلبه

دارفرقتدنیاحاصلگردیدومعنایهبطتإلیکمناملحلاالرفعمهنیاست.«)مهان،98(.

ینازپیروانمالصدرابافرقگذاشنتمیانروحونفسدرروایاتمعتقدندبایدروحرامقدمبر 3-برخیمعاصر

نفسونفسرانتیجهحرکتجوهریمادیدانست)خامنهای،59،1378(.
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فؤاداالهواین، از رساله یف النفس و بقاهئا و معادها،مقدمهوحتقیق )2007(،احوالنفس؛ ______________.6

یس:داربیبلیون. پار

7.ابوحیانآندلیس،حممدبنیوسف)1412(،البحر املحیط یف التفسیر،جلد3،بیروت:دارالفکر.

یرات فلسفۀ امام مخیىن)ره(،هتران:مؤسسۀتنظمیونشرآثاراماممخیین)ره(. 8.اردبییل،عبدالغین)1381(،تقر

ک و تاثیر آن در فهم صدرا از آیات قرآن،دانشگاههتران، یۀ نفس کیل و نفوس افال یاحی،عیل)1383(،نظر 9.ارشدر

مقاالتوبرریسها،مشارۀ75،دفتردوم.

می،قرآنشناخت،مؤسسۀ کر 10.باقری،عیلاوسط)1388(،جماری تأثیر پیش دانسته های مفسر در تفسیر قرآن 

آموزیشوپژوهیشاماممخیین)ره(،سالدوم،مشارۀ2،صص110-73.

11.جوادیآمیل،عبداهلل)1384(،حیات حقییق انسان در قرآن،قم:اسراء.

12.____________)1388(،حق و تكلیف در اسالم،قم:اسراء.

13.حسیینطهراین،سیدحممدحسنی)1426(،مهر تابان،مشهد:نورملکوت.

ین در فلسفه مالصدرا،خردنامۀصدرا،بنیادحمکتاسالمیصدرا، 14.خامنهای،حممد)1378(،روح افالطو

مشاره15،صص60-55.

وش شناخت سبك زندگی اسالمی،پژوهشهایاجتماعیاسالمی،دانشگاهعلوم 15.ظهیری،سیدجمید)1392(، ر

اسالمیرضوی،سالنوزدهم،مشاره98،صص14-3.
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18.________________________)1360(، اسراراآلیات،بهکوششحممدخواجوی،هتران:اجنمنحمکتوفلسفه.

و مطالعات مؤسسۀ هتران: خواجوی، حممد کوشش به الغیب، مفاتیح  ،)1363( ______________________ .19

حتقیقاتفرهنگی.

می،بهکوششحممدخواجوی،هتران:مؤسسۀمطالعاتو 20.______________________)1366الف(،تفسیر قرآن الكر
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حتقیقاتفرهنگی.
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