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 چکیده

 یرکحکمرا بروده اسرت و هرر  یبررا یفلسف یشناسمسائل انسان ترینینف  همواره جزو اساس ةمسئل

مسرئله  یرنابعراد گونراگون ا یحاسرت بره تشرر کرردهیرا م اشینردگیکه نما اییبر نظام فلسف یمبتن

 مراآن مطرح اسرت ا یرامونپ یموضوع نف ، مسائل گوناگون یچیدگیو پ یاند. به جهت گستردگپرداخته

مسرائل  یردر پاسخ به سرا تواندیموضع در آن م یینباره که تع ینموضوعات در ا یزر ترینیاز اساس یکی

و برا  یاکتابخانره یوةپرژوهش بره شر یرنوحدت نف  است. در ا یامسئله تعدد  یاثرگذار باشد بررس یزن

راجع بره تعردد  الیهحکمت متع یدگاهپرسش پاسخ داده خواهد شد که د ینبه ا یلیتحل -یفیروش توص

 اهیگرمالصردرا نفر  جا یفلسف یشةبر آن وارد است. در اند ییو چه نقدها یستوحدت نف  انسان چ یا

. نفر  را واحرد و داندیم یکمقول به تشک یقتینف  را حق یشانفالسفه دارد. ا یگرنسبت به د یمتفاوت

مسرتقل درنظرر  یآنهرا وجرود بررایو  دانردیاز نفر  م یاقروا را شرأن و درجره یشان. اداندیم یطبس

شرود.  یرةالبقاءو روحان یةالحدوثقائل به جسرمان یشانکه ا شودیباعث م یدگاهتفاوت د ین. همگیردینم

مصرداق  واحرد داشرته باشرند؛  تواننردیمختلرف مر یماست که مفراه یاساس مبتن یننظر مالصدرا بر ا

 یرندرصدد نقرد ا هاییاز نوصدرا یباشند. برخ دبه وجود واحد موجو توانندیم یزمختلف ن حقایق کهچنان

 ند.ااند و قائل به تعدد نف  شدهرا مطرح کرده ینظرات یدگاه،د

 .یهنف ، مالصدرا، تعدد نف ، کثرت، وحدت نف ، حکمت متعالهای کلیدی: واژه

                                                

  دانشگاه باقر العلومو کالم اسالمیفلسفه ارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 
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 مقدمه

نفس انسانی بر معیار فلسفی، یک حقیقِت بسیط است ولی داراى مراتب مختلفی 
باشد که مرت ه یا مرات ی از آن، که احدام ماده را دارد مادى است و مرت ه یها مرات هی می

دارد مجرد است آن مرت ه مادى نفس ولو با مرت هه تجهردش  از آن، که احدام غیرمادى
متحد است ولی به پیروى از قهانون حرکهت جهوهرى، داراى تحهو  و تدامهل اسهت. 

ى نظریات رایج علوم ط یعی در دوران گذشته، عالوه بهر اندیشمندان نوصدرایی بر پایه
. ال تهه وجهود نفهس ن اتی، حیوانی و انسانی به نفس فلدی نیز معتقد بودندوجود نفس

ن اتی و حیهوانی نزدیهک بهه بهدیهی اسهت. بهه اى آشدار، و وجود نفسانسانی مسئله
انهد بر آن حدمااى پاره .هرحا  اث ات وجود نفس مجرد به اث ات تجرد نفس نیاز دارد

ى افراد انسان به صورت جمعی، یهک نفهس واحهد شخصهی دارنهد، هرچنهد که همه
این ِاسناد ک رت به روش، از نوع واسره در عهروض اسهت. بنهابر اند. بنابرها فراوانبدن

ها ، نفس انسانی داراى ک رت افرادى است؛ به صورتی که به تعداد انسانحدمادیدگاه 
 آورد. نفس وجود دارد، تجرد یا حدوث نفس، مشدلی پدید نمی

و  ها، دلیل آشهدار بهر ک هرت ارواش و نفهها، ویژگی و فهمتعدد و اختالف یافت
بهاره اى کهه در ایهنتواند حادث باشد؛ زیهرا قاعهدهاست. نفس با آنده مجرد است می

ى اشهترا  لفهظ دارد و از اث هات دلیهل نهاتوان اسهت. اند، مغالرهبدان استدال  کرده
هایی ى مشاء وحدت نفس را امرى بدیهی و وجدانی دانسته و بر تعدد قوا برهانحدما

ى قانون علیهت و لهزوم سهنخیت و ، سه دلیل نخست بر پایهاند. از این میاناقامه کرده
ى الواحد استوار اسهت. ى اجتماع متقابالن م تنی است و دلیل آخر، بر قاعدهاستحاله

کهّل  وحهدتهاى قواست: الّنفس فی انسان یک نفس دارد که عین همه به نظر مالصدرا
 اند.القوى؛ و قوا همان نفس
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تواننهد مصهداِق تنی است که مفهاهیم مختله  مهینظر مالصدرا بر این اسا  م 
توانند به وجود واحد موجود باشند. که حقایق مختل  نیز میواحد داشته باشند؛ چنان

حدمهت متعالیهه در دیهدن و  ى مشهاء و نوصهدراییچشم و گوش در اندیشه فالسهفه
 شنیدن تنها نقش ابزارى دارند. 

ى ما روشن است کهه نفهس شهنیدن، ى وجدانی برااین مسئله به صورت یک گزاره
دهد، نه اینده قوا کارها را انجام دهند و نفهس بهر آنهها دیدن و دیگر کارها را انجام می

اشراف داشته باشد. بنابراین نفس با قوا عینیت دارد. نقد اندیشه مالصدرا این است که 
گاهی ما به قواى ن اتی و افعا  و آثار آنهها بها علهم حضهورى نیسهت، بلدهه بها علهم  آ

ى حدماشود. آید. بنابراین وحدت قواى ن اتی با نفس اث ات نمیحصولی به دست می
ن اتی و حیوانی، مادى است ولی نفس انسهانی، مجهرد اسهت؛ در مشاء معتقدند نفس

مدتب حدمت متعالیه و با توجه بهه نگهاه مالصهدرا در م حهث نفهس کهه نسه ت بهه 
. ایشهان نفهس را هماننهد وجهود حقیقتهی ى پیشین تفاوت اساسی وجهود داردفالسفه

داند که واحد است از نوع وحدت ظل  حقیقیه که تمام قوا را در بردارد نهه بهه بسیط می
و قهوا  باشهدیمهسینا رئیس قوا؛ بلده علت فاعلی قوا زعم ابنصورت تدبیر آنها و یا به

ود را مجهزا و طور نیست که قوا هر کهدام کهار خهاى از نفس هستند. اینشئون و درجه
جداگانه و همچنین مستقل انجام دهند و بعد براى نفهس گهزارش دهنهد. بلدهه خهود 

ى المسه و در قوه شنودیمى سامعه ، در قوهندیبیمى باصره نفس است که در مقام قوه
 کند.لمس می

 مسائل نفس

متعالیه از ى فدرى بنا شده بر پایه و اصو  متناسب و منسجم؛ در حدمتهر منظومه
ها و اصولی همچون اصالت وجود، وحدت وجود، تشدیک وجود، حرکت جوهرى پایه

توان نام برد. این درحالی است این مدتب فدرى قواعدى ههم دارد کهه از جملهه و... می
اشهاره کهرد. « کهل القهوى هاوحدتالنفس فی »ى توان به قاعدهترین این قواعد میمهم
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داند کهه داراى مقامهات و نشهئات و مالصدرا حقیقت وجود انسان را هویت واحدى می
توان گفهت بهین درجهات و مراتهب ایهن حقیقهت می 1. مراتب متعدد مرت ط با هم است

. ال تهه از ذومراتب، انفصالی نیست که صرفًا علت ارت اط یددیگر را میل و اشتیاق بدانیم
ى افهراد ى آن بهراى همههترین درجهآنجایی که گذشت عقو  داراى مرات ی است و پایین

شود؛ ههر چنهد ترین مرت ه براى افراد کمی حاصل میبشر بالفعل است. رسیدن به عالی
در تفدر مالصهدرا نفهس  2.باشدقابلیت رسیدن به آن درجه براى همگان در دستر  می

ر مافو یافته قی نیست. بلده با عنایت به مشدک بودن نفس، وجهودى سهعهفقط آن مسخَّ
ى یافتهه مرت ههاى کهه ههر مرت هه از آن، تنز در جمیع مراتب عالم درون است؛ بهه گونهه

ى فوقهانی، وجهود برتهر جمعهی مافوقی است و از سوى دیگر وجهود بسهیط ایهن مرت هه
د بسهیط ایهن مرت هه وحهدت ى آنهها در وجهواجمالی همه آنها است. بدین معنا که همه

ترین درجهه تها اعهالء درجهه همهه، نفهس باید به ندته توجه داشت که از پایین 3.اندیافته
گهذارى کنهیم و بهراى ال هاقی ترین درجهه را نفهس ناماست. این طور نیست که باالترین

ى درجات و مراتب چیزى غیر نفس؛ در این پژوهش نگارنده درصدد ت یین و بیان مسئله
 است که بر چهار محور استوار است: « کل القوی هاوحدتلنفس ف  ا»

اث هات قهوا و مراتهب متعهدد  -0ت یین بساطت نفس؛  -2اث ات وحدت نفس؛  -0
  اث ات عدم تنافی بین وحدت نفس و قواى متعدد؛ -4براى نفس؛ 

 نفس وحدت

فلسهفه مرهرش  خیدر طو  تهار یظرات مختلفنمتعدد  اینفس واحد است  ندهیا در
چون افالطون که قائل شدند بهه تعهدد نفهس، تعهدد  ییحدما یاصل لیشده است. دل

 ةیو اْلنسان ةیوانیو الح ةیالنبات اةیآثار الح» انیب نیا. با کردندیبود که مشاهده م ىآثار

                                                
 .221-227صدرالدین شیرازى،محمدبن ابراهیم،اسرار اْلیات،ص .1
 .134-133،ص1صدر الدین شیرازى، محمدبن ابراهیم، الحدمة المتعالیه فی االسفار االربعة،ج .2
 .215-216،ص3ع ودیت،ع دالرسو ،درآمدى بر نظام صدرایی،ج .3



  بر آراء مالصدرا یهتعدد نفو  با تد یهنظر یبررس   83  

د د المیاثرات. فاْلثیار   اْلثیار تیدلِّ علی مشیمودة و تعیدِّ دةمالتعییدِّ   تیدلِّ علیی تعیدِّ
دةال ودالنفوسجو  م هل مشهاهده  دیهنمو و تول و رشد ه،یم ل تغذ ىآثار چون. 1«متعدِّ
ماننهد احسها  و  ىآثهار ىمشاهده ىمقتضا بهاست.  ینفس ن ات ىپس دارا شودیم

 ینفس انسهان ىمشخصه نیتر. مهمداراسترا  یوانیدر انسان، نفس ح ىحرکات اراد
 از یناشه آثهار تعهدد کهه ییآنجها از. باشدیم ینفس انسان لیهم دل باشدیکه تفدر م

 بهر دارد داللهت ددکهه آثهار متعه شهودیگرفته م جهیپس نت است متفاوت ثرام و منشأ
 و رشهد ه،یتغذ لیدل بهها انسان که باورند نیا بر یبرخ دیگویم نایسنبا. متعدد نفو 

 یوانیهح نفهس ىدارا بهودن، متحهر  و حسا  لیدل به و دارند ین ات نفس م ل، دیتول
 نفهس سه یانسان هر دگاه،ید نیا ىهیدارند. برپا یو به جهت تعّقل، نفس انسان هستند

 اسهت بهاور نیا بر و دانسته مردود است، نفو  ک رت انگریب که را دگاهید نیا او. دارد
 یگروهه 2. دارد ىواحهد نفهس کهه ابدییم خود درون در ىحضور علم با کس هر که

. هسهتند قائل یشأن بودنشان متعدد و ىقو ىبرا اما ستندهنفس قائل به وحدت وجود 
فس» رة النفس عن وجوداً  منحازة  ه و متعددة یقو لما و واحدة النِّ  امیا لما؛ المسخِّ

 اذا أنِّیه  إل مضافاً  واحدة، أنِّما نفسه من جدی انسان کل َلنِّ  ة؛یوجدان ةیمیبد وحدتما
 عن عاقی و عندالغضب الفکر عن عاقی کما آخر فعل   عن شتغلی کالشِّ ِّ  بفعل   اشتغل

موة عند الغضب  3.«بالعکس و الشِّ

کار و  ییکار نفس با کار قوا متفاوت است چرا که هر کدام از قوا به تنها انیب نیا در
ههم کهار  دنیو شهن شهنودیمه یدیو آن  ندیبیم یدی. دهدیخودش را انجام م فةیوظ

 و ىارهیهصهورت جزان م ا  زد که هر کهدام بهه وتیم ىه نحوبخود؛  مخصوص ىاوق
ر و تحهت وال نیها یتمهام و هسهتند خودشان کار انجام حا  درمجزا   تیهقهوا مسهخَّ

 ینیو تدهو یقهیبلدهه کهاماًل حق ستین ىهم قرارداد تیوال نیانفس هستند.  ینیتدو

                                                
 .1١یوس  کرم، تاریخ الفسفه الیونانیة،ص .1
 .305،ص2ابن سینا،حسین بن ع دالله، االشارات و التن یهات،ج .2
 .11علم النفس فلسفی، ص فیاضی غالمرضا، .3
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ر گهاه نیهدانسهت کهه ا ریکار نفس را تهدب توانینگاه م نیدر ا است. ههم کهار  یمهدب 
 دو نگهاه، نیها ط ق توانیم کل. در دهدیرا انجام م مخصوص به خود که تعقل است

  یوظها بها ییقهوا موجهود نفس، وحدت: براى نفس مدنظر گرفته شده است قسمت
جزو فیلسوفانی است که معتقهد بهه  مالصدرا .هستند نفس اشراف تحت که مشخص

فس ف  »: دیگویموحدت وجود نفس است نه منفصل از قوا بلده  کیل  هاوحیدتالنِّ
مالصدرا ط ق ایهن بیهان معتقهد  1....«القوی الطبیعیة و النباتیة و الحیوانیة و االنسانیة

ى سهامعه نیسهت کهه دههد. ایهن قهوهنیست به اینده هر قوا کار خهودش را انجهام می
ى کند بلده ایهن نفهس اسهت کهه در مرت ههى المسه نیست که لمس میشنود، قوهمی

شنود. چیزى جداى از نفهس نیسهت کهه بعهد از امعه میى شبیند. در مرت هباصره می
شود و انجام کار خودش گزارش آن را به نفس بدهد. تمام کارها توسط نفس انجام می

 ... .شنودچشد، میبیند، میع ارتی نفس با وجوِد واحِد بسیرش میبه

 اند:وحدت و واحد را بدین شرش تقسیم و ط قه بندى کرده

انسهاِن » ن صفت چیزى کهه وحهدت عهرض آن اسهت، م هلال ( واحد، به عنوا
 ، که واحد، صفت انسان است و وحدت عارض بر انسان شده است.«واحد

واحهِد »بخهش عهارض بهر شهیء و آن بهه  ب( واحد، بهه عنهوان صهفت وحهدت
 شود:تقسیم می« واحِدحقیقی»و « غیرحقیقی

موصوف؛ بلده  واحد غیر حقیقی: ع ارت است از صفت شیء نه به اعت ار نفس -
 به اعت ار صفت آن.

واحد حقیقی: صفت چیزى است به اعت ار نفس موصوف، چنانچه نفس واحهد  -
آید. ایهن قسهم دو گونهه )خود واحد( وحدت حقیقی دارد و واحد حقیقی به شمار می

 است:

                                                
 .221ص ،1ج ة المتعالیه فی االسفار االربعة،صدر الدین شیرازى، محمدبن ابراهیم، الحدم .1



  بر آراء مالصدرا یهتعدد نفو  با تد یهنظر یبررس   36  

ى حقیقیه: وحدت وجود مرلهق یعنهی وحهدت واجهب تعهالی یک( وحدت حّقه
 است.

ه: وحدت وجود من سط اسهت و وحهدت نفهس، نفهس بها ى ظلیّ دو( وحدت حّقه
ى ظلّیه خود جامع تمام قوا یا به اصرالش کّل القوى است، چنانده وجود وحدت حّقه

 1.مرلق با وحدِت حقیقی خود جامع کّل هستی است

ایشهان نفهس  میکنهیمهى مالصدرا را بهتهر در  با این توضیحات معناى این گفته
و براى آن وحدتی جمعی که ظل  وحدت الهیهه  داندیمدوت انسان را از سنخ عالم مل

ى مالصهدرا بهه ایهن نظریهه 2. ى قهوا را دربهرداردقائل است که در ذات خودش همهه
وحدت در ک رت و ک رت در وحدت نیز مشهور است. زیرا نفس در عهین ایندهه یهک 
 موجود است هم سامع است، ههم بصهیر اسهت، ههم قهادر اسهت و... . ایهن حقهایق

اند، ولی همه به وجود واحد موجودند؛ پس واحد است در عین ک رت، و ک یر مختل 
سهینا ایهن شاید تفاوت مالصدرا با حدماى دیگر از جمله ابن 3. است در عین وحدت

توانهد مصهداق واحهد داشهته است که ایشان معتقد است به اینده مفاهیم مختل  می
وجود واحد موجود باشند. اگرچهه تعهدد  تواند بهباشد و هم چنان حقایق مختل  می

توانند این حقایق مختل  به وجود واحدى مفاهیم داللت بر تعدد حقایق بدند اما می
 موجود باشند.

 نفس بساطت

ى بسیط الحقیقة یدی از قواعد م نایی حدمهت متعالیهه اسهت کهه در حهل قاعده
ضهوعاتی کهه از ایهن مسائل پیچیده همواره کارساز و راهگشا بهوده اسهت. یدهی از مو

است. این پژوهش مجهالی بهراى اث هات « کل القوى»قاعده استفاده کرده است بحث 

                                                
 .30١ص ى حدمت،س زوارى، مالهادى،شرش منظومه .1
 .663ص مفاتیح الغیب، محمدبن ابراهیم، صدرالدین شیرازى، .2
 .١2علم النفس فلسفی، ص  فیاضی غالمرضا، .3
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هاى مالصدرا را ندارد و فقط به بیان مرال ی که این قاعده بهراى این قاعده و بیان برهان
کنیم. مالصهدرا در م احهث نفهس بودن نفس استفاده شهده، بسهنده مهی« کل القوى»

آثار خود این مرلب را که نفس در عین وحدتش جامِع جمیهع قهواى اسفار و نیز دیگر 
و اما الهذى اسهتقر علیهه اعتقادنها فههو اّن »گوید: خود است تصریح کرده است و می

حدهیم سه زوارى در  1. «کل القهوى و ههی المجمهع الوحهدانی هاوحدتالنفس فی 
شیاء است که تحت آن اى کل االهر بسیط الحقیقه»گوید: یی بر ع ارت باال میتعلیقه

وجود دارند پس بسیط الحقیقه ک رت است در وحدت بنحو اقوى و اشد و نفس هم به 
الحقیقه بودنش همه قوایش است، به این معنی که قوایش ع ارتند از شئون حدم بسیط

مالصدرا در جلد هشتم پیرامون اینده نفس در عین وحهدتش  2. «و مجالی براى نفس
نفس انسانی چون جهوهر قدسهی اسهت و از سهنخ »نویسد: ، میجامع تمام قوا است

باشد، داراى یک وحدِت جمعی است که ظل  وحهدت الهیهه اسهت. ایهن ملدوت می
ى ن اتیه ى حیوانیه از تخیل تا احسا ، و قوهى عاقله است، و قوهنفس خود بذاتها، قوه
ن معنی کهه نفهس مرکهب از ى نرفیه است. ال ته نه بدیى محرکهاز غاذیه تا مولده، قوه

این قوا باشد، چون نفس وجودش بسیط است و ترکیب از اجزاء در آنجا معنها نهدارد، 
ى این حهدود بلده به این معنا که جوهر نفس کامل و وجودش تام و ذاتش جامع همه

ى ایهن کمهاالت و ایهن قهوا را بهه باشد. نفس، همهى ک رتشان میصورى و قوا با همه
باشد و این واجدیت بر وجه ترکیب نیست بلده بصهورت بسهیط و را میوجود واحد دا

. حدهیم سه زوارى نیهز در شهرش 3« لری  است؛ چنانچه سزاوار لرافت نفس باشهد
بها  4« عی فعله قد انرهوى هافعلکل القوى /  هاوحدتالنفس فی »گوید: منظومه می

اى کهل ط الحقیقههاین بیان نفس ناطقه در حقیقت ذات خویش بسیط است و هر بسی

                                                
 .64ص ،1ج ،ربعةالدین شیرازى، محمدبن ابراهیم، الحدمة المتعالیه فی االسفار االصدر  .1
 .47١ص ،1ج تعلیقات اسفار، مالهادى، س زوارى، .2
 .166ص ،1ج صدر الدین شیرازى، محمدبن ابراهیم، الحدمة المتعالیه فی االسفار االربعة، .3
 .110ص شرش المنظومه، مالهادى، س زوارى، .4
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ههایی اث هات یدهی دیگهر از راه ى قواى خود اسهت.اشیاء است، پس نفس ناطقه همه
تهوان در چههار گهام تقریهر باشد. ابن برهان را در میبساطت نفس، برهان تضای  می

 کرد:

کند که صورِت ادراکی بهه دلیهل تجهّردش مهدَر  بالفعهل او ( مالصدرا ثابت می
 مدَر  بالفعل است بدون هیج واسره در ث وت یا عروضهی است و آنچه بدون واسره

 1. )بالذات( مدَر  است

دوم( آشدار است که با فرض صورت ادراکی مدَر  باشد، اگر خود صورت مدرِ  
خویش ن اشد نقض قانون تضای  است. بنابراین هر صورت معقوله هم معقو  اسهت 

 اده( عقل نیز هست.و هم عاقل و بنابر تعریِ  عقل )موجوِد مجّرد از م

 2. سوم( صدرا معتقد است که وجوِد صور معقوله عیِن وجودشان براى عاقل اسهت
هاى معقوله است پس ایهن صهور بهراى نفهس حاضهرند و نفس انسانی مدرِ  صورت

انهد و وجود للعاقل دارند. از طرفی این صور به دلیهل ایندهه مجّردنهد، مهدرِ  خویش
 با قو  للغیر بودن آن شیء ناسازگار است.ادراِ  حضورى یک شیء از خود 

صور معقوله مدرِ   -0 ى این ناسازگارى از سه حالت خارج نیست:چهارم( نتیجه
کنهد نفس صور معقوله را ادرا  نمی -2 خویش نیستند؛ که اث ات شد مدرِ  هستند.

شود؛ این فرض خالف وجدان است، زیرا مها مفهاهیم و و آنها براى نفس حاصل نمی
علهم حضهورى صهور ادراکهی بهه خهود غیهر از علهِم  -0.میکنیممعانی کّلی را در  

 حضورى نفس به آن نیست.

 ىضهورح علهم دو نجهایا در مها کهه دیهگویم و ردیپذیم را سوم حالت مالصدرا
 نیهعلهِم مها بهه ا ىگریبه خود باشد و د یصورت ادراک ىعلِم حضور یدیکه  میندار

                                                
 .21ص فی اتحاد العاقل و العقو ،ى محمدبن ابراهیم، رساله صدرالدین شیرازى، .1
 .23همان،ص .2
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از حضهور آن  ریهصهورت معقهو  نهزِد خهود، غ تیصورِت معقوله، بلده حضور واقع
 ههم حضهور نیهحضور تحقق ندارد. ا کیاز  شیب نجایو در ا ستینزد نفس ن تیواقع

نفهس  نهزد یادراک صورِت  حضور نهیبع هم و است شیخو نزد یادراک صورت حضور
  1است.

با توجه به این مقدمات مالصدرا برهان تضای  را براى اتحاد عالم و معلهوم اقامهه 
کرده است. حاصل این برهان این شد صور علمیه مجهرد، ههم معقهو  بالفعهل و ههم 
ل بالفعل و محسو  بالفعل هستند. از آنجها کهه  ل بالفعل و متخیَّ عاقل بالفعل، متخی 

هل ف اعل شناسایی نفس است، پس نفس از جهت واحد، عاقل و معقو  بالذات، متخی 
ل بالذات و حا  و محسو  بالذات اسهت. ایهن مرلهب بهه معنهاى  بالذات و متحیَّ

گونهه کهه ماهیهت نهوعی او معتقد است همان 2.نفس با حقایق مدَر  است« عینیت»
شهخاص متعهدد داشهته تواند اواحد، در عین حفظ وحدت نوعی و حتی شخصی می

باشد، وحدت عددى یک شیء نیز نافی ایهن نیسهت کهه در وجهود شخصهی خهود از 
حالتی به حالتی دیگر، و با حفظ هویت شخصی، تحو  حاصل کند. بهر اسها  ایهن 

ترین مرت هه، در عهین حفهظ و مراتب تا عهالی نیترناز دیدگاه، امدان تحو  انسان از 
 3.اتصا  هوّیت شخصی وجود دارد

 نفس یبرا متعدد مراتب و قوا ثباتا

 نفهس ىبهرا چهرا نفهس، ىقهوا مورد در شودیم یبررس بخش نیا در که ىامسئله
 ست؟یچ تعدد نیا مال  و علت و میهست قائل متعدد ىقوا

                                                
 .452،ص3صدر الدین شیرازى، محمدبن ابراهیم، الحدمة المتعالیه فی االسفار االربعة،ج .1
 .612صدرالدین شیرازى،محمدبن ابراهیم،مفاتیح الغیب،ص .2
 .١5،ص١، الحدمة المتعالیه فی االسفار االربعة،جصدر الدین شیرازى، محمدبن ابراهیم .3
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 سینا در مورد اثبات قوا و مراتب متعدد برای نفسهای ابنتبیین مالک

فرضههی خههاص وارد بحههث ، بهها پیشالشههفاءسههینا در بخههش نفههس از کتههاب ابن
« الواحهُد الیصهدر إال عهن الواحهد»فهرض وى شهود. پیششناسی تعدد قوا میمال 

شود و در مقابل نیز، است؛ بدان معنا که از یک م دأ، بیش از یک فعل و اثر صادر نمی
سهینا اگرچهه نهامی از شوند. ابنافعا  و آثار متعدد ضرورتًا از م ادى متعدد صادر می

آورد، بر این قاعده در م احث نفس شناسی نمی الشفاءین قاعده در این موضع کتاب ا
شناسی کند و فقط با ابتنا به این قاعده است که م احث مال خود تأکید و تصریح می

اى که در بررسی مال  قوا، به تحلیل و کش  وى قابل در  و تصحیح است؛ به گونه
فتعلم أن »انگارد: و ک راى این قاعده را مفروض میپردازد می« الواحد»صغراى قاعده 

ة   ، و أنَّ الفعل الر یعی الواحَد الیصدر إّال عن قهوَّ القوة الواحدة یصدر عنها فعل  واحد 
 1«.واحدة  

 2: کندیم ذکر شفا اتیاله در را وجه پنج نایسابن

یها شهیرینی و او ( تمایز قوا از یددیگر، تضاد افعا  است؛ مانند سیاهی و سپیدى 
کند با این سینا این وجه را رد میطل د. ابنى خاصی میتلخی، که هر کدام از آنها قوه

توانند اند و میى دو امر وجودى صادق است که در جنس مشتر بیان که تضاد درباره
بر موضوعی واحد وارد شوند. براى م ا ، جنس سیاهی و سپیدى، رنگ اسهت کهه بها 

گیرنهد. وع رنگ، در جنس واحدند و بر موضهوعی واحهد قهرار میوجود اختالف در ن
ى دو امر متضاد را که در جنس اشترا  دارنهد، مربهوط بهه بنابراین اشدا  ندارد ریشه

توان مربوط به ى واحد بدانیم، اما دو امر متضاد را که در جنس اختالف دارند، نمیقوه
 3.قوه واحد دانست

                                                
 .6-4،ص1ابن سینا،حسین بن ع دالله،التعلیقات،ج .1
 .311همان،الهیات شفا،ص .2
 .21-27همان، ص  .3
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کند. این دلیل ملده( افعا  بر تعدد قوا داللت می دوم( وجود )ملده( و عدم )عدم
گوید قوه گاه به س ب ن ود صهالحیت . در بیان برالن این وجه میکندیمسینا رد را ابن

دهد، اما اگر الزم براى انجام یک فعل و موانع پیش روى تحقق آن، فعلی را انجام نمی
و همچنین شرایط و علهت ُمِعهد این قوه صالحیت الزم براى انجام فعل را داشته باشد 

 1. آن فعل موجود باشد، صدور فعل از آن قرعی است

سوم( از آنجا که گاه کارهاى نفس به لحاظ شدت و ضع  با یددیگر تفاوت دارد، 
اى داشهته باشهند؛ افعالی که متص  به شدت و ضع  هستند، باید م هادى جداگانهه

دانهد؛ چهرا کهه از نظهر وى، گهاه در ود میسینا این معیار را مهردمانند یقین و ظن. ابن
اى واحد، افعا  شدید و ضعی  با توجه به کما  و نقض فعل وجهود دارد. بهراى مرت ه

تر از ظهن اسهت و ههر دو بهه مرت هه واحهد اعتقهاد م ا ، یقهین مرت هه بهاالتر و کامهل
ی در ظن گردند، اما در یقین اعتقاد جازم و قرعی به مسئله مدنظر وجود دارد، ولبرمی

روشن شهده، ایهن قرعیهت و جهازم بهودن وجهود اى هر چند به طور حداک رى مسئله
ندارد. بنابراین، تفاوت ظن و یقین در باالتر و اکمل بودن مرت ه فعلی یقین در برابر ظن 

تر، اى غیر از فعل کاملاست. اگر فعل ناقص از جهت اینده نقصان دارد، اقتضاى قوه
آید تعداد قوا متناسب با تعداد مراتب شدید اشته باشد، الزم میاز جهت کما  آن قوه د

و ضعی  باشد که در این صورت، مرابق با تعداد مراتب شدید و ضعی  باشد کهه در 
این صورت، مرابق با تعداد مراتب شدید و ضهعی ، قهواى نامتنهاهی وجهود خواههد 

 2.داشت که امرى محا  است

کند. براى م ا  وجود قواى متعدد داللت میچهارم( اختالف سرعت وقوع فعل بر 
گاه در  برخی معقوالت به کندى م ل تفدر و برخی بها سهرعت م هل حهد  انجهام 

ى دیگهر منشهأ حهد  اسهت. ى خاصی منشأ تفدهر و قهوهتوان گفت قوهشود. میمی

                                                
 .21-27همان،ص .1
 .27،ص2همان،ج .2
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، کند با این بیان که گاه به س ب وجود موانع و شرایط ناقصسینا این معیار را رد میابن
گیرد و با برطرف کردن موانع پیش روى فعل، همان فعهل در فعل به ُکندى صورت می

اى شود. براى م ا  حد  و فدر هر دو نحوهى دیگر با سرعت بیشترى انجام میمرت ه
اند، افراد عادى که حاال نفسشان دچار پلیدى و آلودگی است در این حرکت از حرکت

 1؛ کند هستند، برخالف اولیاى خدا

سینا آن است که برخهی افعها  نفهس در جهنس مغهایرت پنجم( معیار منتخب ابن
اى جداگانه و متغایر از هم نیاز خواهند داشهت. از دارند و به همین علت به م دأ و قوه

آنجا که نفس و قواى نفس بسیط است و مرابق قاعده الواحد از موجود بسیط جز یک 
ل  الجنس را منتسب به قواى گوناگون دانسهت. افعا  مخت توانیمزند، فعل َسر نمی

مانند ادرا  و تحریک یا رنگ و طعم که قواى گوناگونی دارند. اختالف در اجنا  بهه 
سه صورت اسهت: اخهتالف دو فعهل در جهنس قریهب؛ اخهتالف دو فعهل در جهنس 

گانه، چهار وجه ایشان پس از نقل وجوه پنج2. متوسط؛ اختالف دو فعل در جنس بعید
را مردود دانست. دلیل پنجم را هم بهه طهور کامهل رد ندهرد فقهط بخشهی از آن را  او 

در  رنهگ و  مه الً ى تعهدد قهوا اسهت. پذیرفت. در نظر ایشان، اختالف جنس نشانه
ى آنهها از یدهدیگر ى مدرکههصورت در جنس قریهب اخهتالف دارنهد؛ بنهابراین، قهوه

الجنس شهند، ههر جها کهه دو مختله ى واحدى باتواند مستند به قوهمتمایزند و نمی
داشته باشیم، ضرورتًا دو قوه نیز خواهیم داشت. خواه اختالف در جنس بعیهد باشهد و 

 3.یا اختالف در جنس قریب

                                                
 همان. .1
 .21ص همان، .2
 .211ص همان، .3
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 های مالددرا در مورد اثبات قوا و مراتب متعدد برای نفستبیین مالک

آن و وا و ابهزار مالصدرا نگاه صرف به جوهر نفس و همچنهین، نگهاه صهرف بهه قه
شهناخت داند که سه ب عدمسینا( را امرى نادرست میها )همانند ابنبرجسته کردن آن

الحقِّ عندنا أن النفس ه  المدِرکة بجمیِع اْلدراکات »شود. جامع و صحیح نفس می
ط هذه  ناف  وجوب  توسِّ ة و هذا ال ی  ة و اْلرادیِّ بیعیِّ کة بجمیِع الحرکات الطِّ و ه  المحرِّ

دالقو تعدِّ داند و مهدرِ  مسهتقیم . او نفس را فاعل م اشِر افعا  می1«ة المتخالفِة ی الم 
کنهد و نیاز از آالت و قوا نیز معرفی نمیبیند، آن را بیتمام ادراکات را جوهر نفس می

سهینا نماید. از سوى دیگر اگرچه قواى نفس را همچهون ابنیک بررسی میبهقوا را یک
ها را قوایی مت هاین و منفهک از ههم کند، آنتعری  میها را یک آنبهشمرد و یکبرمی
ى نفهس، در ایهن مسهیر نیهز از داند و با برجسته کردن بساطت و وحدت جهوهرهنمی
 ىو بهرا دانهدیمه تینهایرا ب یهست یدیمراتب تشد مالصدرا 2شود.سینا جدا میابن

تهوان ههر مرت هه را میى آنهها وسهیلهکنهد کهه بهثابهت میرا  ىه، احدام و آثارهر مرت 
تعهالی را ها، فقط بارىشناخت. توجه به تنوع و تعدد مراتب هستی و نامتناهی بودن آن

پندارد. از سوى دیگر مالصهدرا داند و ادرا  آنها را از توان بشر خارج میعاِلم آنها می
ز داند و بر اسا ، نفس را نیاحدام وجود و نفس را از حیث تشدیک مراتب متناظر می

هاى خهاص کند که هر مرت ه احدام و ویژگیشمار معرفی میداراى مراتب متعدد و بی
دها و » 3.د را داردخو کة میع تعیدِّ حرِّ ، عیین هیاتخالفأنِّ جمیع القوی المدِرکة و الم 

، لما وحدٌة جمیعٌة تشمل هذه المعیان  و هویاِتمیا. شی ٌء لی   ة  حقیقة  واحدة  شخصیِّ
ذهب إلیه الشیخ  و أتب در وحدت نفس انسانی، قوا و مراتب نفس داراى ترتی ی  4.«اعهی 

ی، از اضع  مراتب تا اشد مراتب است و تعدد طولی قوا نیز مغایر با وحدت آنها طول

                                                
 .71،ص1صدر الدین شیرازى، محمدبن ابراهیم، الحدمة المتعالیه فی االسفار االربعة،ج .1
 .220همان،ص .2
 .324ص الشواهدالربوبیة، محمدبن ابراهیم، صدرالدین شیرازى، .3
 .160-14١ص ،1ج اسفار، همان، .4



  بر آراء مالصدرا یهتعدد نفو  با تد یهنظر یبررس   33  

ِت ونیست؛ به شدلی که تغایر مراتب، تعهددى رقیهق و لریه  اسهت و مفهاهیم متفها
شهود و نهه لزومهًا افعا  انتزاع میبرگرفته از هر مرت ه از قوا، فقط از تعدد و تغایر آثار و 

سینا و تابعین او، اگرچه قائل به بساطت نفس هستند، اما بهدان تعدد قوا؛ امرى که ابن
کنهد، سهینا اشهاره میاذعان ندارند. ع ارتی که بیان شد به اختالف بین مالصدرا و ابن

کنهد. بهه وجه اختالف را که همانا متحد دیدن قوا در حدمت متعالیه اسهت، بیهان می
بیان دیگر، میزان ک رت و تعدد قوا در مراتب طولی نفس انسهانی متفهاوت اسهت؛ بهه 
شدلی که در کنه و ذات نفس، ههیچ سهخنی از قهواى متعهدد نیسهت. در مقابهل و در 

شهود. در گونه وحدتی دیهده نمیفروترین مرت ه انسانی و اعضاى ط یعی بدن نیز، هیچ
چه به مراتب فروتر و بدن نزدیک شویم، ک رت بیشترى میان این دو مرت ه از نفس، هر 

تر باشد، مصداق معانی و صفات کمالی تر و قوىهر چه وجود کامل»نمایاند: ُر  می
رغم بیشتر بودن کماالت، داراى بساطت و فردانیت بیشترى بیشترى خواهد بود و علی

کمتر باشد، ک هرت  باشد. در مقابل نیز، هر چه کماالت وجودِى ذات و صفاتنیز می
 1«گردد.گردد و قابلیت تد ر و تضاد را دارا میو ت این آنها نیز بیشتر می

در ع ارتی که ذکر شد دو ویژگی مهم و قابل توجهه بهراى وجهود و امهور وجهودى، 
 شود:می نهمچون نفس و قواى آن بیا

بیشهترى تر شوند، داراى بساطت نفس و قواى آن، هر چه تعالی یابند و کامل (او 
 (دوم شوند و شامل معانی و اوصاف بیشترى در عین وحدت جمعی خواهند بهود.می

نحوى که ظهور ظهور تضاد و تعدد در مراتب فرودستی وجود و نفس، بیشتر است؛ به
دو طعم مختل  مح ت یا غضب و... در عالم ماده و ط یعت، از امور متضاد اسهت و 

وند؛ در حالی که هر چه قوا شهدیدتر باشهند و شها در یک زمان و مدان جمع نمیاین
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تر و در یدهدیگر منهدمج تعالی یابند، اوصهاف وجهودى مهذکور و قهواى نفهس رقیهق
 دهد:براى اث ات تعدد قواى نفس دو برهان ارائه می مالصدرا 1.شوندمی

 2؛ او ( احدهما انفدا  وجود قوة عن قوة اخرى فد  علی تغایرهما

اى که همراه با بهاقی مانهدن یک قوه را از قوه دیگر، به گونهمالصدرا انفدا  وجود 
یک قوه در یک ظرف وجودى، قوه دیگر معدوم شهود، معیهار او  تقسهیم قهوا معرفهی 

کند. براى م ا ، در حیوان و ن ات با از بین رفتن قوه نامیه، قوه غاذیه آنها به وظیفه و می
توان گفت گهاه ادرا  ا  و تحریک میدهد. همچنین درباره ادرفعالیت خود ادامه می

در حیوان وجود دارد، اما عمل تحریک در کار نیست یا برعدس گاهی عمل تحریهک 
گیرد، اما عمل ادرا  وجود ندارد. از این رو با توجه به اینده یک قوه از بین صورت می

فهس در توان قواى مختلفی براى ندهد، میرود، ولی قوه دیگر به کار خود ادامه میمی
 نظر گرفت.

 3؛الثان  تناقض الفعلین الوجودیین کالجذب و الدفع أو القبول و الحفظدوم( 

تناقض دو فعل وجودى یا اختالف آثار نوعی، مستلزم تعدد و تد هر قواسهت؛ ماننهد 
فعل ق و  و حفظ، جهذب و دفهع، عصه انیت و فدهر کهردن، شههوت و تصهمیم گیهرى 

جداگانه در هر کدام از این افعا  دارد. توضیح آندهه، عقالنی، که نشان از م ادى و قواى 
تواند عملی انجام دهد یا فعل ق و  بهه دفع دیگر نمی قوةهنگام به کار افتادن قوه جذب، 

معناى پذیرش، غیر از فعل حفظ به معناى علیت است و این مرلب دا  بر تغایر م هادى 
د درست فدر کنهد و عاقالنهه توانآنهاست. همچنین انسان در عص انیت و خشونت نمی
کند. ال ته به نظر مالصهدرا از قهوه تصمیم بگیرد، از وجود دو منشاء متفاوت حدایت می

تواند بر حسب جهات و اعت ارات متفاوت، قواى مختل  النوعی صادر گهردد؛ واحد می
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اگر از فاعل برحسب اختالف شخصی آثار و افعا  مختلفی به وجود بیاید، اندراج آنهها 
حت یک نوع ممدن نخواهد بود، مگر آنده تعدد افراد فعل از قابلیهت و اسهتعداد مهاده ت

 در او  خلقت و عروض احوا  گوناگون براى صدور اسه اب اتفاقیهه سرچشهمه بگیهرد.
مالصدرا مال  و تعدد قوا در حدمت متعالیه، مراتب تشدیدی نفس است؛ بهه شهدلی 

. در این دیدگاه تعدد آثار لزومًا به س ب تعهدد اى داراى آثار خاص خود باشدکه هر مرت ه
د اْلثیار و »تواند فقط به تعهدد مراتهب قهواى نفهس منتسهب شهود: قوا نیست و می تعیدُّ

بادیما. بل قد تکون الوحدة  و الکثرة   د  عللما و م  المعلوماِت حقیقًة و نوعًا ال یستلزم تعدُّ
ن جمیع  القیوی المتخالفیة نوعیًا من لوارم مقامات  الوجود، فالنفس  مع وحدتما تت ضمِّ

عهالوه بهر ایهن دو  1«عندما ظمرت ف  نشأِة البدن و ه  متحدٌة عند ما کانت ف  النفِس 
 2.سینا گرفته استبرهان نیز مالصدرا دو اشدا  به ابن

ى الواحد منتسب در خداوند است که از جمیع جهات بسیط بوده او  اینده قاعده
ههاى متعهددى در ندارد و از این رو، در قواى نفسانی که جهتو هیچ ک رتی در آن راه 

ى الواحد شهامل واحهد شخصهی شود. دوم اینده قاعدهشود، جارى نمیآن تصور می
شود اش آن میى الواحد جارى کنیم الزمهشود؛ بنابراین اگر براى قواى نفس قاعدهمی

ى مختله  در نظهر قهوهى اختالف شخصهی دارد، نیهز دو که دو فعلی که صرفًا جن ه
بگیریم. بدین معنا که اگر ما رنگ سفیدى در زمان خاص، و سفیدى دیگر را در زمان، 

ى دیگهرى ى خهاص سهفیدى او  و قهوهى الواحد یک قوهدر  کنیم؛ بر اسا  قاعده
پذیرد و معتقهد اسهت سفیدى را در  کرده است. بلده خود شیخ هم این نتیجه را نمی

هها را در  ها، بلدهه همهه رنگواحدى داریم که نه تنها همه سفیدىى ى باصرهکه قوه
  کند.می
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 متعدد یقوا و نفس وحدت نیب یتناف عدم اثبات

جا وحدت نفس، بساطت نفهس و همچنهین تعهدد قهوا مرهرش و بهه طهور تا بدین
خالصه ت یین شد. و در این بخش سعی در اث ات عدم تنافی بین وحدت و ک هرت قهوا 

 :را داریم

النفس اْلدمییة تنیزل مین »ى قوا؛ دهد در مرت همالصدرا در بیانی نفس را تنز  می
أعل  تجردها إل  مقام الطبیعیة و مقام الحاس و المحسیوس و درجتمیا عنید ذلیک 
درجة الطبائع و الحواس فیصیر عند اللمس مثاًل عین العضو الالمس و عند الشی  و 

لحواس و إذا ارتفع إل  مقام الخیال کانت قوة الذوق عین الشام و الذائق و هذه أدن  ا
مصورة و لما أن یرتفع عن هذه المنازل إل  مقامات العقول تاقادسیة فیتحد بکل عقل 

مالصدرا با این بیان بدن را نیز یدی از مراتب نفهس دانسهته اسهت. بهه  1....«و معقول
اى از مراتهب نفهس جسمانی و ابزار جرمانی همان اجزاى بدنی را مرت ه تع یرى آالت

بخاطر همین نگاه است که افعا  بدنی، فعهل بالهذات نفهس محسهوب  قاً یدقهستند. 
گردند. در این صورت نفس در هر نس تی کهه بها قهواى انسهانی و حیهوانی و ن هاتی می

ى ط یعی برقرار خواهد ساخت. با این تفسیر مراتب داشته باشد، با بدن به عنوان مرت ه
ت ه انسانی و حیوانی و ن اتی و ط یعی. مرت ه بودن بدن براى نفهس را نفس ع ارتند از مر

مالصدرا با ع ارات گوناگونی مرهرش کهرده اسهت. گهاهی بهدن ط یعهی و عنصهرى را 
فالنفس ذات شِون ذاتییة تنیزل »ترین آن دانسته است. اى از مراتب نفس و پایینمرت ه

ْلالت الحواس فمس عند  لمااستعماإل  درجة الحواس عند إدراکما للمحسوسات و 
اَلبصار عین بادرة و عند السما  أذن واعیة و کذا یرتفع عند الذوق و الش  و اللمس 

یک َلن لما بحسب  ما هو مبدأ الکل من هذه القیوی و اْلالت و کیذا  هاذاتوالتحر
للمعقوالت إل  مفام العقل الفعال دائرة إیاه متحدة به عل  نحو میا  هالینیرتفع عند 

 2.«یعلمه الراسخون
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 هاوحیدتالنفس ف  »اصرالش مرت ه در باب نفس که یدی از ارکان ت یین مدعاى 
به این معناست که م اًل قواى ادراکی )تعقل و تخیهل و احسها ( چیهزى  «کل القوی

آیند. ایهن قهوا در برابهر نفهس ک هرت عهددى نمیحساب مغایر نفس و منحاز از آن به
گردنهد. بنهابراین ایهن مراتهب ندارند و امرى مستقل و ثهانی در ازاى او محسهوب نمی

وحدت شخصی نفس را زائل نخواهند کرد؛ چرا که هر قوه شأنی از شئون نفس اسهت 
، ایهن به بیان دیگهر 1.نه ابزارى جداگانه، اما براى انجام افعالش در خدمت نفس است

گر بهه گونه نیست که نس ت فعل قوا به نفس نس ت حقیقی از ق یل نس ت فعل صنعت
گر خود صانع و نس ت فعل به خود آن قوه، نس تی مجازى از ق یل نس ت فعل صهنعت

ترین معنهاى مرت هه و شهأن متعالیه، اساسهیادعا شده که در حدمت 2.به ابزار او باشد
ترین معناى متعالیه، اساسیکه در حدمتاى ت؛ به گونههمین امِر مغایِر غیر م این اس

مرت ه وداراى مرت ه به صورتی باشد که فعِل مرت ه یا انفعهاِ  آن یها وصه  آن از همهان 
 3.جهت که منسوب به خود اوست، بعینه منسوب به داراى مرت ه هم باشد و نه برعدس

اسهت. قهوا همهان نفس به تع یرى، مالصدرا قائل بدان است که نفس همان قواسهت و
نفس داراى وجود واحدى است که در عین وحدت، واجد مراتب متعهدد اسهت و قهوا 

اى که وجود وحدانی نفس، هم م دأ ایهن قهوا اند؛ به گونههمین مراتب وجود وحدانی
ى کامهل است و هم غایت آنان. مراد مالصدرا در مورد غایت یعنی نفس در واقع مرت ه

گویهد ى کلهی در نظهر دارد و مین این مرلب را به صورت قاعدههمان قوا است. ایشا
گیرد، همهین رابرهه برقهرار اسهت، لهذا ى عالیه قواى نازله را به استخدام میهر جا قوه

قواى ن اتی نس ت به قواى حیوانی و قواى حیوانی نس ت به نفس ناطقه همین حدهم را 
قیقتهی تشهدیدی دارد و بها توان نتیجه گرفهت نفهس ههم هماننهد وجهود حمی 4.دارد
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برخوردارى از حرکت جوهرى درونی، وجهود واحهد نفهس در سهیر تدهاملی خهود از 
کنهد. تر حرکهت میتر شروع کرده و به مراحل شدیدتر و عالیتر و ناز مراتب ضعی 

داند و اساسًا تنهها راهدهار مالصدرا ط ق همین مقدمات، نفس را علت فاعلی بدن می
داند که نفس فاعل بهدن اسهت و ناگون در اعضاى بدنی را این میتوجیه اختالفات گو

هر جزئی را متناسب با یدی از قواى خود خلق کرده باشهد. ال تهه ایهن فاعلیهت نفهس 
براى بدن فاعلیتی مستقل در برابر بارى تعالی نیست، بلده فاعلیتی در مسیر طاعهت و 

را وحدت نفس منافهاتی بها در نگاه مالصد 1.خدمت امرى از عالم اله و ملدوت است
تعدد قوا ندارد؛ بلده قوایی در حقیقت شئون و مراتب آن هستند و وجودى مسهتقل از 

 .آن ندارند
 نفس با قوا از منظر مالددرا رابطة

هاى متفاوتی دارند. برخی قائل به مستخدم براى ارت اط بین نفس با قوا فالسفه نگاه
ى علی و معلو . در ائل به اتحاد و برخی رابرهسینا؛ برخی قو خادم هستند همانند ابن

 کند.اینجا مالصدرا با رد کردن این موارد نگاه خود را ت یین می

مستخدم و خادم: نفس در پی کسب کماالت شخصی و یا نوعی خود است. ایهن 
توانهد شود که یا بهه تنههایی نمیکماالت از راه افعا  و ادراکاتی براى نفس حاصل می

نجام دهد و یا اگر انجام دهد، به س ب تداخل و عهدم تمهایز، بهراى او کمهالی آنها را ا
کنهد تها از کند. از این رو، براى رسیدن به کمهاالت قهوایی را اسهتخدام میایجاد نمی

طریق آنها، افعا  و ادراکات متناسب با کمها  خهود را انجهام دههد. بهر ایهن اسها ، 
ر و مسخَّ ى نفس و قوا میرابره  2.ر و یا مستخدم و خادمشود مسخ 

داند و آن را به حدمت رسمی و شهور نسه ت مالصدرا این نوع ارت اط را مردود می
آیهد کهه اسهتخدام کننهده دهد. زیرا همانرور که از استخدام بّنها و کاتهب الزم نمیمی
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آید که نفس حقیقتًا فاعهِل افعهاِ  خودش بّنا و یا کاتب باشد، از استخدام هم الزم نمی
ماتی که گذشت مالصدرا بر این باور است فعل ههر قهوه، قوا باشد؛ ازین رو ط ق مقد

در عین اینده فعل آن قوه است، حقیقتًا کار نفس است. دیگر اینجا مسهتخدم و خهادم 
ى قواسهت. اگهر ههم مالصهدرا معناست. هر آنچه که هست کار نفس در آن مرت ه بی

 1.جایی ازین رابره نام برده است ط ق م ناى قدما سیر کرده است

حهاد اسهت. مالصهدرا در ى دیگرى که بین نفس و قوا برقرار است، اتّ حاد: رابرهاتّ 
حاد زمانی معنا دارد کهه اتّ  2.حاد دانسته استى بین نفس و قوا را اتّ برخی از آثار رابره

دو حقیقت مجزا و منفصل از هم باشند. یعنی دو یا چند شهیء کهه ههر کهدام وجهود 
یهن در حهالی اسهت کهه اث هات شهد نفهس حقیقتهی حد شوند. ااى دارند، متّ جداگانه

باشد. پس در اینجها جهدایی و انفصهالی من سط، داراى مراتب و درجات مختلفی می
 حاد معنا داشته باشد.نیست که اتّ 

علت و معلو : از دیدگاه مشائیان، معلو  نس ت به علهت فهاعلی خهویش، وجهود 
( وجودى مستقل دارد و مغایر بدان معناست که معلو  اوالً  3.است« ى لغیرهفی نفسه»

ارت اط بها »و « وجود»بوده، به دو جهِت « ذات  ث ت له الربط»با علتش؛ ثانیًا( معلو ، 
شهود. ایهن شود؛ ثال ًا، علیت موجب ک رت اشهیاء و موجهودات میتحلیل می« علت

دیدگاه مشائیان باعث تفاوت در نوع رابره بین نفس و قهوا شهده اسهت. در حهالی کهه 
صدرا این رابره را ق و  ندارد و براى معلو  نس ت به علت فاعلی خهویش، وجهود مال

گیرد و معلو  را در نظر نمی« نفسهفی»ى رابط است نه رابری؛ یعنی براى معلو  جن ه
اى که ازیهن نگهاه مالصهدرا بهه دسهت نتیجه 4.داندجز وابستگی و قیام به علتش نمی

خود استقاللی نداشته، عهین رابهط بهه علهت خهود آید این است که او ( معلو  از می
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تحلیهل « ارت اط بها علهت»و « وجود»شود در دو جهت نمی اصالً است. دوم( معلو  
شود چون معلو  عیِن ربط است. سوم( واقعیِت معلو ، مغایر بها علهتش نیسهت. نمی

ت اى از علهاینجا مراد عینیت نیست، بلده مراد این است کهه معلهو ، شهأنی و مرت هه
شود، حدهم و وصه  علهت در است. هر حدم و وصفی که به معلو  نس ت داده می

ندارد، « وجود فی نفسه»اى تجلی و تنز  کرده است. چهارم( از آنجا که معلو ، مرت ه
 ى معلو  است.شهود هر معلو  با علم حضورى، عینًا شهود علت آن، در مرت ه
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 گیرینتیجه

 انیم جمع بندى داشته باشیم با این بیان:توبا توجه به مرالب باال می

 قائل نیست.« نفسهفی»پذیرد اما براى آن وجود مالصدرا وجود قوا را می -

اما نه با اعتقاد مشائیان؛ با این بیان کهه قهوا را شهأنی از  داندیمنفس را علت قوا  -
و « علیهت نفهس بها قهوا»توان گفت که داند. میاى از جلوات نفس، میشئون و جلوه

با هم در یک راستا هستند و مغایرتی بها ههم « شئون و مراتب بودن قوا نس ت به نفس»
 ندارند.

نشده، مالصدرا براى قوا مستقاًل هیچ از آنجایی که براى قوا وجود مستقلی گرفته  -
شود، احدام نفهس حدمی در نظر نگرفته است. اگر احدامی هم به قوا نس ت داده می

ى قوا؛ به همین جهت مالصدرا نفس را فاعل م اشهر همهه ادراکهات و هستند در مرت ه
ن تهوان بهدین بیهاو افعا  قوا حقیقتًا فعل خود نفهس هسهتند. می 1. داندتحریدات می

دههد. ى ن اتی، کار تغذیه، رشد و تولیهد م هل را انجهام میشرش داد که نفس در مرت ه
ى عقهل، چشهد و در مرت ههى ذائقه میشنود و یا در مرت ههمچنین در مرت ه سامعه می

 2. کندتعقل می

ى نفهس و قهوا را توان این مرلب را بیان کهرد کهه مالصهدرا رابرههدر نهایت می -
کل »نفس با توجه به وحدتش  ،گردد، بر همین باور او که به تشأن برمی داندیمعلیتی 
 است.« القوى

 داند.وى بر همین م نا مراتب نفس را ن اتی، حیوانی و انسانی می -
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ى نفهس دانیم نفس را به سه مرحلهسینا و فالسفه پس از ایشان همانرور که میابن
کنند. نند و براى هر نفس قوایی ذکر میکن اتی، نفس حیوانی و نفس انسانی تقسیم می

شمارند. بهراى نفهس ى تولید م ل را میى رشد و قوهى تغذى، قوهبراى نفس ن اتی قوه
ى دار حرکت و جابجهایی حیهوان اسهت، همچنهین قهوهى محرکه که عهدهحیوانی قوه

را بهودن کنند. نفس انسانی عالوه بر داباشد را لحاظ میُمدرکه که مربوط به حوا  می
ى عاملهه و ى دیگر به نام قوهتمام قواى نفس ن اتی و حیوانی به نحو کما  داراى دو قوه

ى قهوه 1ى تمییز انسان نس ت به سایر موجودات اسهت، داراسهت.ى عالمه که نقرهقوه
ى عقهل هیهوالنی، عقهل بالملدهه، اى است که چهار مرحلههنظرى یا عالمه همان قوه

قهواى  2توان براى آن نام برد. مالصدرا معتقد استلمستفاد را میعقل بالفعل و عقل با
کند تا از خامی به اصهرالش ن اتی در انسان نقش تغذیه و رشد و تولید م ل را ایفاء می

دهد تا اینده انسان تمام مراتب کما  را طی کنهد و به بلوغ و پختگی انسان را سوق می
ى سهازد. قهوهلم فوق م ها  و عهالم عقهو  میى ارت اط با عالم غیرمادى، عابه مرحله

ى نسهل عامله در انسان وظیفه دارد نفس را به هدف ط یعیش که همان حیات و ادامهه
توان بدین ع ارت بیان کرد که تمهام قهوایی کهه ذکهر شهد خود است، اهتمام ورزد. می

وند و به شى پیوسته و متصل به هم هستند که از قواى ن اتی شروع میش یه یک زنجیره
اى کهه شهوند. ندتههى عالمه که در نهایت این مرت ه عقل بالمستفاد است ختم میقوه
شود بیان کرد این است اگرچه به دلیل نقش متفاوت قوا، آنها را نسه ت بهه دیگهرى می

تمییز داد و جدا دانست چرا که نقش آنها نس ت بهم متفاوت است در برابر نفس شأنی 
س است که در آن مرت ه ظهور و بروز دارد. نفس به خاطر بساطت ندارند و این خود نف

 3ى آنها را در بردارد و در عین وحدت خود، کّل آن قواست.ذاتی خود همه
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اگرچه با توجه به وجود حوا  پنجگانه و یا قواى دیگر نفس ن هاتی و حیهوانی کهه 
فت ولی حقیقتًا توان براى هر کدام وظیفه و نقش و کار مخصوص خود را درنظر گرمی

 1ى آنها فعل نفس خواهند بود نه به نحو مشارکت بلده فاعل حقیقی نفس است.همه
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