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    ahmadsaeidi67@yahoo.comآموزشی و پژوهشی امام خمینی ۀاستادیار مؤسس/  احمد سعیدي

  11/12/1392ـ پذیرش: 16/7/1392دریافت: 

  يدهكچ
 ،نـد کور بسـیاري را بـاز مـی   کهاي ت جوهري نفس دستاوردهاي فراوانی در مباحث عقلی و نقلی دارد و گرهکهرچند حر

د ضمن تثبیت این آمـوزه  وشیک صدرالمتألینماي پیشین از پذیرش آن شده بود. کباز زدن ح سبب سر ال اساسیکچند اش
» ت در مجـردات کامتناع حر«ال اساسی، یعنی کار آن، موانع موجود و از جمله دو اشکو نشان دادن پیامدهاي پذیرش و ان

رد تصـویري  کـ ال مزبور، تالش کدر پاسخ به دو اش ويرا از سر راه بردارد. » تکتصویر بقا و ثبات نفس در ضمن حر«و 
هـاي صـدرا   ایم ضمن تحلیل و ارزیابی پاسخوشیدهکند. در این مقاله کت در جوهر نفسانی ارائه کاز تجرد نفس و حرویژه 

 رد نیـز عرضـه و بررسـی   کمت متعالیه مطرح کتوان با مبانی خود حه میکرا هاي احتمالی دیگري االت، پاسخکبه این اش
  نیم.ک

  .ت جوهري، نفس، مجرد، مادي، صدرالمتألهینکت، حرکثبات، حر ها:کلیدواژه
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  مقدمه
ت کـ االتی به مبـانی و بـراهین حر  کت جوهري نفس، در حقیقت اشکاالت عقلی در باب حرکبعضی اش

اي دیگـر  امـا پـاره   ؛روندغیرمستقیم اصل ادعا را نشانه میصورت به روند وشمار میدر جوهر نفسانی به
االت دسـتۀ  کترین اشـ تردید مهمشوند. بیت جوهري نفسانی میکمستقیم متوجه خود ادعاي حرگونۀ به

 .2، ت در امـر مجـرد)  کـ ت نفـس بـا تجـرد نفـس (اسـتحالۀ حر     کـ ناسازگاري حر .1 ند از:ادوم عبارت
 .آنت جوهري نفس با وحدت و ثبات کناسازگاري حر

 ییامـا از سـو   ؛رده اسـت کـ هـایی را نیـز ارائـه    ال بوده و پاسخکهر دو اشخود متفطن  صدرالمتألین
هاي او با مبانی فلسـفی  ندگی و ابهام برخی از عبارات او و از سوي دیگر، ناسازگاري برخی از پاسخکپرا

مـت  کاز سـوي برخـی از شـارحان و مدرسـان ح    گونـاگون  تفاسـیر   ۀمورد قبول خود صدرا، سبب ارائ
اسـت  ، بایسـته  ت جـوهري نفـس و دسـتاوردهاي آن   کـ به دلیـل اهمیـت بحـث حر    ه است.دمتعالیه ش

 رو بـر آن شـدیم تـا در ایـن مقالـه، اوالً     ایننیم. ازکاالت و انتقادات وارد بر این آموزه را دفع و رفع کاش
نیم و موفقیت آنها در پاسخ بـه  کاالت مزبور را بررسی و ارزیابی کبه اش صدرالمتألهینهاي مرحوم پاسخ

مـت متعالیـه در اختیـار مـا قـرار داده      که حکـ مبانی و اصولی  کمکبا  شده را بسنجیم؛ ثانیاًالت یادکمش
  نیم.کاوي کهاي محتمل دیگري را ارائه و وااست، پاسخ

  امتناع حركت در مجرداتال اول: كاش
تحـول دفعـی و   ند و ارو همۀ مجردات ثابتاینموجود مجرد فاقد قوه و قابلیت هرگونه تغییري است. از

  ت نفس ممتنع است.کتدریجی آنها محال است. بنابراین با توجه به ادلۀ تجرد نفس، حر

  پاسخ اول
امـا از نظـر    ،بـروي درسـت  کور بـه لحـاظ   زبـ ه استدالل مکال چنین پاسخ دهند کشاید بعضی به این اش

ي جسـمانی  ه مجـرد کبل ؛مجرد محضنه ه نفس است، کوش است؛ زیرا نفس انسان مادام دصغروي مخ
  ).330، ص3م، ج1981صدرالمتألهین،ك: است (ر

ه کـ بایـد دیـد    نخسترد. براي پاسخ تفصیلی، کی آن را باز کمجمل است و باید اندبسیار این پاسخ 
بعـد مـادي    شود. آیا به بـاور صـدرا صـرفاً   نفس مربوط می ۀدام مرتبکت به کحر صدرالمتألین دیدگاهاز 

ه نفـس  کـ مت متعالیه ایـن باشـد   کاگر ادعاي ح اند؟ طبعاًفس متحولاست یا هر دو بعد ن كنفس، متحر



  ۱۱۷ حركت جوهري نفسعقلي اشكاالت بررسي 

 یال پاسـخ کاشـ ایـن  ـ مجرد انسان، در ساحت مادي، سیال، و در ساحت تجـردي، ثابـت اسـت،     مادي
نیسـت. روشـن    كاست، مجرد نیست، و آنچه مجرد اسـت، متحـر   كروشن خواهد داشت: آنچه متحر

ت عمـومی در جـواهر نخواهـد بـود؛     کز حرجچیزي  ،نفسانیت در جوهر که در این فرض، حرکاست 
مـت متعالیـه در   کو از اختصاصات ح صدرالمتألینارات کی از ابتکت جوهر نفسانی را یکیعنی نباید حر

در بحـث   صـدرالمتألین تۀ بـدیع  کد؛ زیرا در این صورت، تنها نشمار آوربهت جوهري مادیات کنار حرک
عی دارد و جـامع تجـرد و        ه نفس کت نفس این خواهد بود کحر وجـودي گسـترده، و بـه اصـطالح، سـ

  مادیت است.
ك: دارد (ر. صـدرالمتألین الم کـ نـی در  یت نفـس در بعـد مـادي نفـس قرا    کـ حصـر حر  ،به هر حال

گونـه  ت همانکحر«ه کاند ردهکمت متعالیه ادعا ک). لذا برخی از شارحان ح170، صتاصدرالمتألهین، بی
 ، ص1389(بـه نقـل از عبودیـت،    » ندارد، در مراتب مجرد نفس نیز راه ندارد ه در موجودات مجرد راهک

  توان گفت:همه می. با این)205
  اند؛ردهکشارحان مزبور تبیین قابل دفاعی از ادعاي خود ارائه ن اوالً
نـی در  یت جوهري اشتدادي نفس در مراتب حیوانی و انسانی (مراتب مجرد نفس) نیـز قرا کحر ثانیاً

  .)همانود صدرالمتألهین دارد (الم خک
رده بـوده، مبـانی او، مـا را    کت در مراتب تجردي نفس را قصد نکحر ه صدراکیم بپذیرحتی اگر  ثالثاً

ـ   كالجملـه متحـر  فـی نیـز  ه نفس در مراتب تجردي خود کرسانند به این نتیجه می نمونـه،   راياسـت. ب
در  .2همـۀ انـواع علـم مجردنـد و      .1 هکـ د نـ کدر بحث اتحاد عاقل به معقول، تصریح مـی  صدرالمتألین

توان سـاحت تجـردي نفـس را در    آیا با این مبانی می .شودآموزي، نفس عالم با علم متحد مییند علمافر
  رد؟کجریان اتحاد با علمِ مجرد، ثابت تلقی 

در مبـاحثی   وينظـر از بـراهین و مبـانی    و بـا صـرف   صـدرالمتألین گذشته از اعتقاد شخصـی   رابعاً
ه مجـرد و ثابـت اسـت و بـا     که همان نفسی کیابد سی بالوجدان میکاتحاد عاقل به معقول، هر  همچون

یابنـد  مـی  ازاًکـ و ارت ها اجماالًواقع انسانند، در تحولی علمی و عملی است. درکاز آن یاد می» من«تعبیر 
فالسـفه،   برخـی گیرند و به اعتقاد ورزي در نفس مجرد آنها جاي میآموزي و عمله از علمکاتی که ملک

 كبـیش در ومکـ هـا  شوند. انسـان تدریج قوي یا ضعیف میوجودهایی نوري و بسیط و مجرد هستند، به
نیـز  » مـن «همان  اند و به تعبیري، دقیقاًردهکگذشته هستند، تغییر هم » من«ه همان کنند در عین حال کمی

ه همان مرتبـۀ  کحق دلیل تجرد آن انگاشته شده، باید نتیجه گرفت ، به»من«ه ثبات کنیستند. با توجه به این
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ه بـا ثبـات آن   کـ تجردي و ثابت وجود نفس، با حفظ ثبات و تجرد، متحول هم شده است؛ البته تحـولی  
  همساز است.

بـه خـاطر    .1اسـت:   كب، به دو لحاظْ متحرمراتل نفسِ ذوکه کات، باید پذیرفت کبا توجه به این ن
ه در مراتب باال و عـالی آن  کبه اعتبار تحوالتی  .2؛ دهندروي میه در مراتب مادون و نازل آن کتغییراتی 

ت جوهري بـراي  کعبارت دیگر، دو نوع حردهند. بهت وجود مراتب نازل و مادي ـ رخ می کـ البته به بر
ــ بـه    ت نفـس کـ حر .2 لحاظ بعد مادي و در بعـد مـادي خـود؛   ت نفس به کحر .1 نفس متصور است:

ت جـوهري  کـ ال ایـن دو نـوع حر  که اشـ کروشن است  واسطۀ داشتن بعد مادي ـ در بعد تجردي خود.
  تواند باشد.سان نمیکی نیزسان نیست و پاسخ آن کنفس ی

  ت نفس در ساحت يا شأن يا مرتبة مادي خودكحر
 ت نفـس، بایـد اصـول و مبـانی زیـر را     کـ این قسـم از حر  بارةدر صدرالمتألینصحیح پاسخ  كبراي در

  اصل موضوع در نظر گرفت:صورت به
 باشد؛ بسیارتواند با حفظ وحدت و بساطت (نسبی) جامع حقایق . وجود جمعی و سعی می1
 ؛ردکوجود جمعی و سعی انتزاع  کتوان از یمختلف را می پرشمارمفاهیم  يرواین. از2
 ؛نندکوجود جمعی و سعی صدق  کتوانند بر یي میپرشمارمفاهیم  ،گر. به تعبیر دی3
مرتبۀ وجود جمعیِ سعی و هم از مراتب مختلـف آن   کتوان هم از یمختلف را می صرفاً مفاهیمِ . البته4

 رد؛کو بر آن حمل  ،انتزاع
 ؛ردکتوان انتزاع وجود گسترده می کمفاهیم مخالف و غیرقابل جمع را تنها از مراتب طولی ی . اما5
م مختلـف و متفـاوت و بـه    کمرتبه داراي دو ح کتواند به لحاظ یوجود جمعی و سعی می کی . پس6

 ؛مختلف باشد م مخالف یا صرفاًکلحاظ دو مرتبه داراي دو ح
 ؛ون داردئ. نفس داراي وحدت حقۀ ظلیه است و وجودي جمعی و گسترده و داراي مراتب و ش7
ه موجودي جسـمانی ـ    که نفس است، نه جسمانی محض است و نه روحانی محض؛ بلکس مادام . نف8

 ؛روحانی، یا به تعبیري، مادي ـ مجرد است
ت باشد و به لحـاظ  کلحاظ مجرد و فاقد حر کتواند به خاطر نحوة وجود گستردة خود، به ی. نفس می9

؛ 415، ص1363؛ همـو،  133- 132، ص1378صـدر المتـألهین،   ك: (ر. تکـ دیگر، مادي و داراي حر
  ).260 ، ص7، ج1981همو،
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  ت نفس در ساحت يا شأن يا مرتبة تجردي خودكحر
نـد،  اتکـ مجـردات فاقـد حر   گرچـه ردیم (کـ دفـع   اال را با منع صـغر کت نفس، اشکنوع اول حربارة در

ال کباید اشـ  ابرکت نفس، با منع کنوع دوم حر بارةنفس مجرد باشد)؛ اما در كه مرتبۀ متحرک پذیریمنمی
توانـد تحـول دفعـی و تـدریجی داشـته      ه هیچ مجردي نمیک پذیریمنمیرا پاسخ داد (یعنی باید بگوییم: 

  باشد).
ت جـوهري نفـس و رفـع    کخوبی از عهدة اثبات بخش نخست ادعاي حر، بهشدهیاداصول و مبانی 

تجـردي آن، بایـد ادعـا     ت نفس در ساحتکاالت از حرکولی براي دفع اش ؛آیندال مورد بحث برمیکاش
ه نفوس مجرد یـا مجـردات غیرتـام بـه     کنیم کبیفزاییم. باید اثبات  شدهبه اصول یاد نیزیا اصل دیگري را 

تواننـد پـذیراي تغییـر و    ه داراي بعد مادي هستند، مـی کلحاظ مباشرت با ماده و داشتن بعد مادي، مادام 
مـت  کهـاي مشـایی و اشـراقی و پـیش از ح    مـت کحاما آیا این اصل، در  ؛تحول در ذاتیات خود باشند

مت متعالیه مدلل شده است؟ آیـا اصـل مزبـور بـا سـایر مبـانی و اصـول فلسـفۀ         کمتعالیه یا در خود ح
  مت صدرایی سازگار است؟کویژه حاسالمی، به

، تغییـر در  پیشـین ماي کتابند. البته حهاي مشایی و اشراقی این مبنا را برنمیمتکه حکروشن است 
ه نفـس، مجـردي بـا    کـ تحوالت عرضی نفس را با همین امر  دانستند و دقیقاًاض نفس را درست میاعر

گونـه تحـول تـدریجی و دفعـی     ردنـد؛ ولـی جـوهر نفـس را ثابـت و فاقـد هـر       کماده است، توجیه می
 هـر دیدنـد و  فارغ و بري از تغیر تدریجی مـی ، خواه مادي و خواه مجردرا دانستند؛ زیرا هر جوهري می

االت کواقـع، بسـیاري از اشـ   دانسـتند. در خواه دفعی و خواه تدریجی مـی  ،جوهر مجردي را منزه از تغیر
مـت متعالیـه،   کار داشته است. پیش از حکهاي بحثی و ذوقی در مباحث نفس، ریشه در همین انمتکح
گرفتـار  سـان نیسـت،   که بدء و خـتم نفـس ی  کت جوهري نفس و اینکما به خاطر عدم تفطن به حرکح
 ن است؟ چـرا نفـس، حـدوثاً   کپاسخ بودند: حدوث زمانی موجود مجرد چگونه ممظاهر بیاالتی بهکاش

نیازمند ماده است ولی همین نفس، بدون تحول ذاتی و جـوهري، بقـاء (پـس از مـرگ و جـدا شـدن از       
حـدوث آن توجیـه   توان با وجـود قـول بـه    می نهوگبقاي نفس را چ شود؟ اساساًنیاز از ماده میماده) بی

  ؟ و... .»ن هم نیستیاکهر چه فاسد نیست، «و » نی فاسد استیاکهر «ه کرد؛ مگر نه این است ک
شستند، نـه از حـدوث نفـس و نـه از بقـاي آن، بـراي       ه نه از تجرد نفس دست میکفالسفۀ گذشته 

ه کـ حـالی رده بودنـد؛ در کـ ، به ناچار توجیهاتی ناموجه ارائـه  ناپذیرارکردن این مبانی و اصول انکسازگار 
نفـس در حـال   «ه کـ ت جوهري نفـس اسـت؛ این  کالت، قبول حرکهمۀ این مش فتنیحل ساده و پذیرراه
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ت جـوهري  کـ ام متفاوتی هم دارد. نپذیرفتن حرکاح متفاوت است و قهراً» نفس در حال بقا«با » حدوث
یـا از مادیـت نفـس و     ه مجرد تام و مجرد محض نشـده)، کنفس در دو ساحت مادي و مجردش (مادام 

ار حـدوث آن، و یـا از فنـاي نفـس هنگـام مـرگ و       کیا از قدم نفس و ان ،آوردار تجرد آن سر در میکان
ار بقاي آن پس از مفارقت از بدن. شاید هم منجر به همۀ ایـن مـوارد نپـذیرفتنی و بسـیاري دیگـر از      کان

مشـائی و اشـراقی، اصـل مزبـور را     هـاي  مـت کمت متعالیـه، بـرخالف ح  کرو حاینتوالی فاسد شود. از
  و با چه تحلیلی؟ راولی چ ؛از مبانی خود قرار دادآن را پذیرفت و 

ان چیزي وقوع آن است؛ لـذا یافـت درونـی تحـول را     که بهترین دلیل بر امکن است گفته شود کمم
ت جـوهري  کـ عبارت دیگر، حران و وقوع تغیر جوهري نفس دانست. بهکتوان شاهدي مناسب بر اممی

ه در کـ ه انسان بـه تحـولی   کافی است کنیاز از برهان است. تنها نفس در ساحت مجرد آن، وجدانی و بی
ده یـا  بسـنده کـر  ت جـوهري نفـس   کـ به وقـوع حر توان نمیرسد اما به نظر می ؛ندکیابد توجه خود می

ان کـ ی خـود را از ام تحلیـل فلسـف   اوالً . لـذا بایـد:  یسـت نظام فلسفی پذیرفتـه ن  کاز یاین کار م کدست
مـت  کاز مبـانی نظـام ح   کیـ ه با هیچکايگونهرد البته بهکه داراي ماده هم هست، ارائه کت مجردي کحر

توانـد انجـام وظیفـۀ    به وجدان می کتمس شده را نشان داد.ت یادکادلۀ حر ثانیاً صدرایی ناسازگار نباشد؛
ت جـوهري نفـس در هـر دو    کـ اي هـم بـر حر  دلـه ا صدرالمتألینه کگذشته از این ؛اخیر را بر عهده گیرد

  رده است.کساحت مادي و مجرد آن بیان 
بـه ظـاهر تحلیـل     تـوان گفـت؟  ت جـوهري امـر مجـرد چـه مـی     کـ تحلیل فلسفی از حر بارةاما در

اصـطالح  انـد و بـه  مفارق از ماده امالًکه کمجرداتی . 1 :انده مجردات بر دو گونهکاین است  صدرالمتألین
انـد ـ و ادلـۀ امتنـاع      ه مـدبر مباشـر و مسـتقیم مـاده    کمجرداتی  .2تدبیري مستقیمی با ماده ندارد؛ رابطۀ 

ت در قسـم دیگـر   کـ تنها دلیلی بر امتنـاع حر شود و نهقسم از آنها می کشامل ی ت مجردات، صرفاًکحر
تــوان جســت (ر.ك: چنــین مجرداتــی مــی ت درکــان و وقـوع حر کــه ادلــۀ فراوانــی بــر امکــل، نیسـت 

امتنـاع  دربـارة  ه پـیش از او  را کـ مبـاحثی   همـۀ  صـدرالمتألین ). گـویی  2، ص9ج ،1981، المتألهینصدر
کـه کـامالً منـزه از مـاده باشـد (ر.ك:      نـد  کمتوجه نحوة وجودي می اند،ت در مجردات مطرح شدهکحر

  ).415، ص1363، صدرالمتألهین
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  ارزيابي پاسخ اول
، 1981صـدرالمتألهین، ك: (ر. قطعی است برهانی و و اش امري وجدانیت نفس در ساحت تجرديکحر
لی هـر تغیـري، عـالوه بـر     کطور ت، و بهکه به باور فالسفه، براي حرکدانیم اما می ؛)247- 244، ص8ج

مادة قابل، مصحح نیز نیاز است. تفاوت امتدادهاي ذهنی و مقادیر مثالی با امتـدادهاي خـارجی و مقـادیر    
ه کـ رغـم این بـه ه امور مثالی (چه در مثال متصل و چه در مثال منفصل)، کردد گته بازمیکمادي به همین ن

امتداد و مقدارِ مصحح تقسیم را واجدند، به دلیل تجرد و فقدان ماده، قابلیت تقسیم و انقسام را ندارنـد و  
انـد.  منـزه گونه تغییـر و تغیـر و زوال و نـابودي    شوند و (به ابقاي الهی) از هرهرگز منقسم و متفرق نمی

با حفظ تجرد، همراه ماده شده باشـد و   مصحح تغییر را داشته باشد و ثانیاً ه اوالًکحال اگر مجردي بیابیم 
 اگر نحـوة وجـود  اما  ؛ایمردهکور را حل کت در مجرد مذکل حرکمش قابلیت تغییر نیز داشته باشد، مسلماً

 ه مباشـر مـاده باشـد یـا نباشـد.     کند کنمی ت و تغییر نیست، فرقیکه پذیراي حرک استاي گونهمجرد به
را داشـته باشـد    پذیره مادة تقسیمکنظر از اینصرف(مثال، خط چه در ذهن و چه در خارج از ذهن  رايب

  مصحح تقسیم در دو یا سه بعد را ندارد. )یا نداشته باشد
بـا تثبیـت بعـد     ت جوهري نفس در ساحت تجردي آن چیست؟ آیا صرفاًکل حرکپس باید دید مش

پـذیرش تغیـر، فقـدان    براي  نفسل کاگر تنها مش شود؟ مسلماًت مزبور حل میکل حرکمادي نفس، مش
با همـین   نیزۀ دیگر فالسف . اتفاقاًبود پذیرفتنی صدرالمتألین مرحوم یعنی ؛بود، پاسخ مثبت بودمیقابلیت 
دفعـی   و تغییـرات  شمردند)روا میه در جوهر نفس مجرد کحدوث نفس مجرد (تنها تغییري را  ،تحلیل

تصـویر مصـحح   تـر  ل بـزرگ کمشه کواقعیت این است اما  ؛ردندکتدریجی اعراض نفس را توجیه میو 
را چگونـه   غیرهو  ت قطعیه و فرد سیال و امتداد و اتصالکراستی حربه تغییر در بعد تجردي نفس است.

نگارنـده سـخن صـریحی از     رد؟کـ  ورو تصـ  تصـویر ان، کـ از زمـان و م  مجـرد  يتـوان در موجـود  می
ل کبراي رفـع مشـ  نیز هاي دیگري یا پیروان ایشان در این زمینه ندیده است. به هر حال راه صدرالمتألین

  ت در مجردات متصور است.کحر

  پاسخ دوم
سی اصل وجود هیوالي نخستین و نیاز تغیر به مادة قابل (چه اولـی و چـه ثانیـه) را نفـی     کن است کمم
امل بـودن و  کت در او به لحاظ کامل و واجب است و حرکه ک سبحانغیر از خداوند ند و معتقد شود ک

ه کـ  ــ  چـه عقـول   ،دیگـر  ، در مجـردات ستمعنابیه ک ،تنها راه نداردنه خاطر تجرد)،(نه به واجب بودن
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. جـایز اسـت   ـ انده اصطالحا مجرد ناقص نام گرفتهک ـ و چه نفوس ـ اندمجرد تام نامیده شده اصطالحاً
لذا اگر دلیل معتبر نقلی یا عقلی یا حتـی شـهودي بـر ثبـات      ؛نیست آنت مستلزم وقوع کان حرکالبته ام

  .پذیرفتنی است امالًک وجود داشته باشد، در این دیدگاه،ی از مجردات برخ

  ارزيابي پاسخ دوم
از تصـویر و تبیـین آن عـاجز    نـد و  کت نفس را اثبات مـی کحل مزبور بر فرض صحت، تنها حرراه اوالً

امـا تحلیلـی خردپسـند     ،ندکید میکت در مجردات تأکبر وجود حر تنها عبارت دیگر، این نظریهاست. به
 نیـز ه مجـردات  کـ توان پذیرفت ثر میکرو با این نظریه حداایندهد. ازت مزبور ارائه نمیکاز چیستی حر

  ؛دیجردات را فهمت در مکتوان چگونگی وقوع حراما نمی ،ت دارندکحر
یعنـی   ؛سـازد مت متعالیه نمـی کهاي بحثی و ذوقی همچنین با مبانی حمتکاین بیان با اصول ح ثانیاً

  هاي فلسفی موجود است؛تب فلسفی دیگري غیر از نظامکپذیرش آن، نیازمند نظام و م
مادي و مجـرد عـالَم   ند و تفاوت میان مراتب کور، مرز میان مادي و مجرد را رعایت نمیزببیان م ثالثاً

الت فراوانی به وجود خواهـد آمـد؛   که با از دست رفتن تجرد نفس، مشکند. روشن است کرا حذف می
  ، قابل دفاع عقالنی نخواهد بود؛پذیره بقاي نفسِ زوالکجمله ایناز

 اساسـاً  نیم و تفاوتی میان موجودات مـادي و مجـرد نگـذاریم،   کار کاگر ماده (اولی و ثانیه) را ان رابعاً
  ت در امر مجرد نخواهیم داشت.کلی به نام حرکمش

  پاسخ سوم
ان اجتماع مراتبـی از تجـرد و   ک، شاید بتوان امکیکجمله تشمت متعالیه، ازکبا توجه به برخی از مبانی ح

ار کـ مطلـق ان صـورت  بـه  ، تفاوت مادي و مجردپیشینرد. در پاسخ کالجمله تثبیت ت و زمان را فیکحر
ی مـادي و مجـرد   کیکه در این پاسخ، تنها مرز مشخص و حد معین میـان مراتـب تشـ   کحالیشد، درمی

ه مـرز  کـ ایـن تصـور    خاصـی،  کیکاساس اصـالت وجـود و مطـابق تشـ    ه برکشود. توضیح آنار میکان
ه همۀ مجردات با هـم و  کمشخصی میان وجود مجرد و وجود مادي باشد، سطحی است. نیز این تصور 

اسـت. در نظـام    کیکدور از اندیشـۀ تشـ  سـان و همسـطح باشـند، بـه    کی دیگر الزامـاً کـ همۀ مادیات با ی
ه مجرد و مادي دو مرتبه و به تعبیري دو ساحت وجودي متفاوت دارند، خود مجـردات  کی چنانکیکتش

دیگر بـه شـدت و   کـ ه از یکـ ی باشـند  کیکراي مراتب و عوالم متعدد تشـ اتوانند دمی نیزو خود مادیات 
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و  175، ص9همـان، ج ك: ؛ نیز ر.396، ص8، ج1981صدرالمتألهین،ك: تمایز باشند (ر.ضعف وجودي م
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 ثانیـاً  نشئۀ مادي و نشـئۀ تجـردي، جـنس عـوالم متعددنـد؛      اوالً مت متعالیه:کاساس مبانی حپس بر
 از .آینـد شـمار مـی  بـه وجود ذومراتب  کو مراتب شدید و ضعیف ی یستندشده متباین از هم نعوالم یاد

است و مراتبی ضعیف و شدید دارد، صفات ذاتی وجـود نیـز    ککه اصل وجود، مشکسوي دیگر، چنان
ص و یی از نقــاکنــه حــا ،مــالی و ثبــوتی وجــود باشــدکه از صــفات کــیعنــی هــر صــفتی  ؛انــدچنــین

ه به اصل هستی بازگردد نـه بـه مرتبـۀ    کعبارت دیگر، هر صفتی بهو از آن،  ايویژههاي مرتبۀ محدودیت
چند بـه ظـاهر و در نگـاه اول    هر ؛ی در همۀ مراتب حضور داشته باشدکیکاصی از آن، باید به نحو تشخ

  اي از وجود را خالی از تشخص و وحدت و... دانست.توان هیچ مرتبهچنین نباشد. به همین دلیل نمی
ت شـدید و  توان گفت تفاوت مراتب وجود بـه اعتبـار درجـا   و با نگاه دقیق می کیکاساس تشبرلذا 

مالی وجود است نه بـه خـاطر اصـل وجـود و نـه      کضعیف وجود و به اقتضاي شدت و ضعف صفات 
تـوان  ی بـودن وجـود، نمـی   کیکعبارت دیگر، به اقتضاي تشـ حتی به لحاظ اصل صفات ثبوتی وجود. به

 مرتبـه باشـد و مرتبـۀ شـدیدتر یـا      که در یـ کمال و قابل شدت و ضعف) را نام برد کی از کصفتی (حا
). البته هر صـفتی در  117، ص6ج، 1981صدرالمتألهین،ك: تر آن، در مراتب دیگر یافت نشود (ر.ضعیف
ه ذهن و جان آدمی حتی از یافـت حضـوري و   کشود مال، در مراتبی از هستی، چنان شدید میکجانب 

اثـري از آن  ه گـویی عـین و   کشود چنان می ماند؛ در جانب نقص نیز در بعضی از مراتب،شهودي بازمی
ک   ما عبدنَاك حقّ عبادتک وما عرَفْنَاك قَالَ« :نیست رِفَتـعقّ م 23، ص68ق، ج1403 (مجلسـی، » حـ.( 

 بـراي  ) امـا 38 ص، 1376 ،الصحیفۀ السجادیۀ: ك(ر. مستند است، این حدیثفراز اول گفتنی است که (
  .)نشده است رکن ذو غیر آ االنواربحاردر فراز دوم آن سند معتبري 

 کیـ  ویـژة و  ،مـالی کی از امري ثبوتی و که حاکتوان از صفتی نمی کیکتش پذیرشه با کخالصه آن
سـرازیر   و قرارگـاه هسـتی   ه از معـدن کـ ، فیض وجـود  کیکاساس تشبریعنی  ؛مرتبه است، سخن گفت

تـدریج رنـگ   ثبات هم بـه  ،ندکتدریج در قوس نزول، به نحو تجلی و بدون تجافی تنزل میشود و بهمی
در هـیچ   عقـالً ه کـ بـا این  ؛بـاقی نمانـده اسـت   ظـاهر ثبـاتی   به ،رسدبه هیوال می وقتیه کتا آنجا  ؛بازدمی

ك: و بازگشت فیض به سوي حـق (ر.  قوس صعود آغازبا در مقابل،  م نیست.کاي تغیر محض حامرحله
ه گـویی  ک؛ تا آنجا تررنگمکشود و تغیر یتر مثبات هم پررنگ ،شودتر میچه وجود قويهر ،)5: سجده

 )ذاتـی  توان نوعی تغیر از عدم ذاتی به وجود (حـدوث می نیزبراي او  رچهگ ؛در عقل اول تغیري نیست
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و بـه ایـن معنـا، ثابـت مطلـق را منحصـر در ذات        ردکـ تصور  و نوعی معاد و بازگشت به حضرت حق
اي از ثابـت اسـت و مرتبـه    امالًکاي از وجود اگر مرتبه ترتیبایندانست. به -  جل و عال - حضرت حق 
ه ثبـات و  ک ندارده، مرتبه یا مراتبی هم در میانکی از ثبات را با تغیري بسیار شدید همراه کوجود بهرة اند

تغیري متوسط دارند؛ یعنی نه به سان مراتب باال ثبات محض دارند و نـه ماننـد مراتـب پـایین، تغییـري      
  ).183- 182، ص3، ج1981صدرالمتألهین،ك: ر مرز عدم (ر.شدید و ثباتی د

ثرتی راه ندارد و وجود شـدید  کیب و هیچ نحو که در حریم بسیط محض هیچ نوع ترکچنانبنابراین 
اي از بسـاطت بـا انـواعی از    امـا در وجـود ضـعیف گونـه     ،تابدعدم و شر را برنمی و خیر محض، مطلقاً

دیگر کـ نـار ی کو خیـر و شـر در    ،ویی عدم و وجود به هـم آمیختـه  اند و گردهکثرت سازش کیب و کتر
اي اما ثبات ضعیف با گونـه  ،پذیردگونه تغیر دفعی و تدریجی را نمین ثبات شدید هیچچنیهم .اندآرمیده

ه گویی در بعضی مراتـب، ثبـاتی نیسـت و در بعضـی مراتـب،      کتا آنجا  ،شوداز تغیر مالزم و همراه می
یبـی نیسـت و در   کهر بسـاطتی نـافی هـر تر    ،ثرتی نبودهکه هر وحدتی طارد هر ک گونههمان نیزتغیري. 

، تعلیقـه مرحـوم سـبزواري    6همـان، ج ك: ثرت نوري و سـریانی (ر. کبعضی از مراتب وجود وحدت با 
اند، هر ثباتی هم با هر تغیري منافی نیست و در بعضی از مراتـب  یب جمع شدهک) و بساطت با تر22ص

الشعاع قرار داده و در بعضی دیگر، تغیـر  شدید، تغیر ضعیف را در عین همراهی تحت ی نسبتاًهستی ثبات
  و محفوظ داشته است. پنهانها رده و از چشمکشدید، ثبات ضعیف نهفته را مقهور و مغفول 

توان مراتبی از وجود را در میان مراتب عالی تجرد و مراحل نـازل  ه میکحل آن است حاصل این راه
ه درجاتی از تجرد و صفات مجـردات را بـا درجـاتی از مادیـت و تغیـر و زمـان و       کرد کمادیت تصویر 

همۀ مراتب تجرد، عاري از همۀ مراتب تغیر و حرکـت   اند. بنابراین الزاماًردهکر صفات مادیات جمع دیگ
  ند.و زمان نیست

  ارزيابي پاسخ سوم
ه در ایـن  کـ افی نیسـت. مجـردي   کـ ت در نفس کل حرکردن تجرد و تغیر، براي حل مشکصرف همراه 

ی نظـام  کیکاي متوسط از تجرد و مادیت دارد و در مراتب تشـ اي از تغیر شده، مرتبهحل پذیراي گونهراه
وم و مشخص نـدارد و موجـودي   ه نفس، مقامی معلکحالیدر ؛هستی، از جایگاهی معین برخوردار است

تواند در بعضی از مراحل سیر خود، از تجردي عالی بهره برد و و از باالترین عقول نیز برتـر  ه میکاست 
  شود.
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  بقا و ثبات هويتال دوم: كاش
رو، ایـن ) و از13، ص8همـان، ج ك: ه به فعلیت عقل مفارق نرسیده، صورتی مادي است (ر.کنفس مادام 

مــی اســت (ر.ك: ت جــوهري دائکــصــور مــادي و طبیعــی، متجــدد و متحــول و در حر دیگــرماننــد 
ت جوهري، چه در جواهر مـادي محـض و چـه    کاما در همۀ موارد حر؛ )160، ص1360صدرالمتألهین، 

در  كه سرآمد آنهـا حفـظ وحـدت و ثبـات و بقـاي متحـر      کوجود دارد  كل مشترکدر نفوس، چند مش
ت بـه  کـ ت جـوهري، نیازمنـدي حر  کار حرکاز ادلۀ فالسفۀ پیشین بر انی کی واقع،ت است. درکطول حر

ات کـ ــ بـرخالف حر   ات جـوهري کـ ه در حرکـ ت کـ موضوعی است واحد و ثابت و باقی در طول حر
  .)109 ، ص9، ج1981صدرالمتألهین،ك: ـ فرض روشنی ندارد (ر. عرضی

ندارد و تغیر صور جـواهري   هاي جوهري راهت اشتدادي) در صورتکبه اعتقاد قدما، اشتداد (یا حر
یـا بـاقی    ،مانـد یا نـوع صـورت جـوهري بـاقی مـی      ،ت اشتداديکدفعی است؛ زیرا در جریان حر الزاماً
  ماند:نمی

ت، ثابت و بدون تغیر باقی مانـده اسـت،   کنیم ماهیت نوعیۀ صورت، در جریان حرکاگر فرض الف) 
و عوارض صورت بوده اسـت نـه در خـود     د و لوازمیت و تغیر، در زواکخالف فرض اولیه، حر پس بر

ولی زید همچنـان انسـان    ،متحول شود ل اگر انسانیت زید (صورت نوعیۀ زید) تدریجاًامثبراي صورت. 
در اعـراض انسـانیت زیـد     ه تغیر و تحول مزبور،کت و تحولی در انسانیت زید روي نداده، بلکباشد، حر

  است؛روي داده 
و  ددیدتر شود و در جریان اشتداد نوع خود را از دست دهـ نیم صورتی جوهري شکاگر فرض  )ب

  به نوعی دیگر تبدیل شود (تغییر و تحول صورت، منجر به تغییر نوع صورت شود):
شیء ثابت و باقی شـدیدتر  » کی«ه کنه این است، هشتدیگر حادث گ ئیل و شییواقع، شیئی زادر اوالً

  ؛باشدشده 
  وتاه دارند یا همگی آنی هستند:کهاي متعاقب و متتالی مزبور دوامی هرچند یا صورت ثانیاً

خـالف فـرض،    ون دارند، بـر کهاي نوعیۀ متعاقب، دوام و ثبات و ساگر همه یا بعضی از صورت .1
  ت در صورت قطع شده است؛کحر

روي ت (موجـودات آنـی)   اگر همۀ صور مزبور، در جریان اشتداد، آنی هستند، تتالی آنات و آنیـا  .2
  ).106- 105، ص3همان، جك: است (ر.داده 
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 پایـان تـا   آغـاز ه از ک، به وسیلۀ جوهري كت و متحرکات عرضی، وحدت حرکه در حرکحاصل آن
جملـه فقـدان   للی ازعتصویر وحدت، به  است؛ اما در تغییرات جوهري، پذیرماند، توجیهت باقی میکحر

ال بقـاي موضـوع را   کسی بخواهد اشکن است کنماید. البته ممتعسر میموضوع ثابت و باقی، متعذر یا م
تـوان بـه بقـا و    ه نمـی کاما واقعیت است ؛ ندکبا ثبات و بقاي هیوال در جریان تحول صور جوهري حل 

ت را کـ ت در صور جوهري امید بست؛ زیرا حتـی اگـر حر  کثبات و وحدت جنسی هیوال در جریان حر
ت جـوهري و فراتـر از   کـ را فـارغ از حر  ۀ جوهري در نظر بگیریم و هیوالدر صور جسمیه و نوعی صرفاً
قـوام   ،، جنسی بـوده ه وحدت هیوالکنیم، به دلیل این کت تلقی کموضوع و قابل حرآن را و  یمدانبزمان 

ت صـور  کـ تـوان آن را موضـوعی ثابـت و بـاقی در جریـان حر     است، نمیصورت به شو وجود و بقای
  ).160، ص1360، صدرالمتألهین .كدانست (ر.

ت جـوهري دانسـت. وي بـر آن    کـ ار حرکت و وجود را سبب انکما از حرکتصویر ح صدرالمتألین
گرفتنـد و آن را عـرض تحلیلـی وجـود     ت قطعیه در نظر مـی کت را به نحو حرکه اگر فالسفه حرکشد 

ت و تحول را در هستی شـیء  کو حر ،ردند نه امري انتزاعیکدانستند و وجود را اصیل تلقی میشیء می
تغیـرات دفعـی و    ) و...، مسـلماً 109 ، ص9، ج1981صـدرالمتألهین، ك: دیدنـد نـه در ماهیـت آن (ر.   می

س. او در گـام نخسـت میـان موضـوع     کگردند؛ نه به ععرضی را به تحوالت تدریجی و جوهري بازمی
  ل شد و نشان داد:یت و موضوع واحد براي آن، تفاوت قاکثابت براي حر

ت است، هرگز نیازمند موضوع ثابـت نیسـت؛ و نیـاز بـه موضـوع      که حرکت از آن جهت کحر اوالً
  اذب است؛کثابت براي امر سیال، نیازي 

وجـود  کـه  (چـرا  وحـدت داشـته باشـد    كه موجود است باید مالکچند از آن جهت ت هرکحر ثانیاً
  موضوع واحد و ثابت نیست. ت همیشه مالزم و مستلزم داشتنک، واحد بودن حر)مساوق وحدت است

ی از اعراض خـارجی نیسـت تـا بـه     کت یکه حرکرد کید کته تأکدر گام دوم، بر این ن صدرالمتألهین
) باشـد؛  كاقتضاي عرض بودن خود نیازمند موضوعی جوهري و محلی مستغنی (با نام و عنـوان متحـر  

ه تنهـا در  ک) 74و ص 61ص، 3همان، جك: ه عرضی تحلیلی و از انحاي وجود شیء سیال است (ر.کبل
، تـا همـو، بـی  ك: ؛ نیـز ر. 345، ص8همـان، ج ك: ) است (ر.كظرف تحلیل غیر از معروض خود (متحر

ت در عرضـی از  کـ اگـر حر  اسـت. طبعـاً   كعـین متحـر   ت خارجاًکعبارت دیگر، حر). به106- 104ص
واحـد اسـت و   تبع آن عرض، حالّ در محلی مستغنی و عین آن عرض است و به ،اعراض خارجی باشد

  ی از جواهر باشد، عین آن جوهر و مستغنی از موضوع واحد یا ثابت است.کت در یکاگر حر
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حامل آن استعداد است امـا   ةه تنها عروض عرض مفارق نیازمند استعداد قبلی و مادک کردباید توجه 
ز از اسـتعداد  نیـا عوارض الزم یا به تعبیري اعراض تحلیلی و انحاي وجودي اشیا، فـارغ از جعـل و بـی   

عـارض آن   ،شـده  کیـ کواقع اعراض تحلیلی، در ذهـن از معـروض تف  حامل آن هستند. در ةقبلی و ماد
؛ 106- 104تـا، ص بـی ، واحـد موجودنـد (ر.ك: صـدرالمتألهین   وگرنـه در خـارج بـه وجـود      ،گردندمی

جـوهر حامـل   «معنـاي  بـه  تنها نیازمنـد موضـوع  ات جوهري، نهک). بنابراین حر345، ص8، ج1981،همو
ات در اعـراض  کـ هم نخواهند بود؛ امـا حر » مادة حامل استعداد«معناي به نیستند، نیازمند موضوع» عرض

منشـأ   ،نیستند» مادة حامل استعداد«و » جوهر حامل عرض«ت بودن نیازمند کچند آنها نیز از حیث حرهر
بـه دلیـل عـرض بـودن، نیازمنـد       ،ایـم ردهکت و سیالن را از آنها انتزاع که حرکیعنی اعراضی  شان،انتزاع

  هستند.» حامل استعداد ةماد«و » جوهر حامل عرض«
ت و جـوهر  کـ وحـدت حر  كما براي نشان دادن مالکتقاضاي بر حق ح پذیرشوي در گام سوم با 

  رد.کی ارائه گوناگونت، وجوه کو سیال در جریان حر كمتحر
ون و فسـاد  ک بارةقدما دره ک. توضیح اینیدآشمار میبهماي مشایی کوجه اول او پاسخی جدلی به ح

ه هنگـام  کـ ل آنهـا ایـن بـود    ک. مشـ شده بودند روبهروت جوهري کحر لکشی مشابه ملکشجوهري با م
چـه  صـورت  بـه  نیـاز مـاده   ها)، فعلیت و وحدت مـاده و اساسـاً  ون و فساد در صورتکتعویض صور (

نـوع  ، نیـاز مـاده بـه    سوییه از کگونه موارد مدعی شده بودند در این ،ءمت مشاکداران ح؟ طرفشودمی
وحـدت هیـوال ضـعیف و مـبهم و      ،دیگـر  سوي؛ و از ویژهصورت  کیاست نه به  )ما ةٌصورصورت (

پاسخ ایشـان  با استفاده از  صدرالمتألین شود.تأمین می »واحد به وحدت نوعیصورت «جنسی است و با 
صـورت  نیز هیوال و صورت جسـمیه و  در صورت نوعیه وهري ت جکدر جریان حر که شودمدعی می

وحـدت   كه مـال کـ  یثـابت  يموضوع جـوهر ردن کپیدا  لکبنابراین مشثابت هستند و  )ام ةٌصورنوعی (
لی مشـابه  که مشـ کـ می نیز کت کدر حر صدرالمتألینشود. گفتنی است ، مرتفع میت جوهري باشدکحر
  ).107 ، ص3، ج1981صدرالمتألهین،ك: رده است (ر.کحل را ارائه ت جوهري دارد، همین راهکحر

 مطـابق بـا عبـارات   ؛ زیرا مت متعالیه تلقی شودکحل نهایی حتواند راهه این پاسخ نمیکروشن است 
ه تحـول از صـورت   کـ ن نیسـت  چنـی ون خود متحول است و ئشهمۀ ، عالم ماده با صدرالمتألین صریح
ه کـ ضـمن این . ت باشـند کـ آنها ثابت و فراتر از زمـان و حر و  ندکنفوذ ن و هیوالجسمیه صورت به نوعیه

تحـول صـورت    وجودنـد و مسـلماً   کمت متعالیه، ماده و صـورت، متحـد و از مراتـب یـ    کاساس حبر
  ).333، ص1375صدرالمتألهین، ك: مستلزم تحول ماده است (ر.
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ك: انـد (ر. بعد چهارم دانسته صدرالمتألیندیدگاه ه زمان را از نیز کن اشارحبعضی از برداشت  مسلماً
ت و کـ حرصدرا ه کهمین بوده  دقیقاً) تعلیقه مرحوم عالمه طباطبایی، 140، ص3، ج1981صدرالمتألهین،

صـورت   وجسـم   در وقتـی سـه بعـد    ؛ زیـرا راه داده اسـت نیـز  زمان را در صورت جسـمیه (و هیـوال)   
  رد.کا بعد چهارم تلقی توان آن رنمی ،اگر بعد دیگر در صورت نوعیه باشد ،اندجسمیه

حـل را  مـت متعالیـه همسـاز نیسـت در نظـر نگیـریم، سـه راه       که با مبـانی ح ، کنون اگر وجه اولکا
  :بینگاریمت جوهري کال مورد بحث در حرکبه اش صدرالمتألینهاي توانیم پاسخمی

  ت و اتصال آن)کپاسخ اول (از راه خود حر

وحـدت اسـت و    كاتصال مال ؛امري متصل و ممتد است، فته شوداگر به نحو قطعیه در نظر گر تکحر
اسـاس  ). بـراین 107، ص3، ج1981صـدرالمتألهین، ك: وحدت اتصالی نوعی وحدت شخصی است (ر.

 که یـ کـ ت جوهري را اتصال آنها دانست و نشان داد کدر حر كت و متحرکوحدت حر كتوان مالمی
اي ت و زمـان، گونـه  کترتیب حراینند. بهاو سیال، بر هم منطبق كجوهر متحر کزمان، و ی کت، یکحر

ه بگـوییم دو نـوع امتـداد    کـ . لذا درست این اسـت  آیندشمار میبهدیگر از امتداد و بعد براي جسمانیات 
از وجودهـا فاقـد    برخـی  انـد: (پایدار و گذرا) داریم و به لحاظ این دو نوع امتداد، وجودها بـر دو گونـه  

همـان،  ك: دیگر، هم امتداد پایدار دارند و هم امتـداد ناپایـدار (ر.   برخی د؛ناانی و زمانیکگونه امتداد مهر
  ).234- 233، ص7ج

دارنـد، از لحـاظ زمـانی    پذیر گانه، امتدادي تقسیمه از لحاظ ابعاد سهکگروه اخیر از موجودات، چنان
امـا   ؛ل و بعـد دارنـد  نند و امتدادي ناپایدار و قابل انقسام به قبـ کهم فیض را به نحو تدریجی دریافت می

تـوان بـه اصـل وجـود و سـیالن وجـود       می ،ه قابلیت انتزاع مفاهیم قبل و بعد داردرا کاي از وجود گونه
توانـد وجـود سـیال    ذهن می ،وجود موجودند کچند در خارج سیال و سیالن به ییعنی هر ؛ردکتحلیل 

شـده  ه عارض تحلیلی جوهر یـاد ک ند و از سیالنکخارجی را به جوهر و سیالن جوهر تجزیه و تحلیل 
  ند.کت و زمان را اخذ کاست، دو مفهوم حر

 هـاي تکـ را در جریـان حر  كت و متحـر کـ در ایـن وجـه، وحـدت حر    صـدرالمتألین ه کحاصل آن
) با اتصـال آنهـا تـأمین    272، ص6، ج1981صدرالمتألهین،(ر.ك:  )هاي عرضیجوهري (و حتی حرکت

ت خـویش و  کـ در جریان حر گوییم درخت مثالًه وقتی میکحل این است تۀ مهم در این راهکند. نکمی
ه درخـت دیـروز عـین درخـت     کـ منظور این نیسـت   ،واحد است يدر تمام مدت حیات خود، موجود

ه درخت دیروز و درخـت  که درخت حقیقتی است ممتد و متصل که مقصود این است کبل ؛امروز است
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شـش هسـتند؛ دو   کبخش فرضی آن حقیقـت پیوسـته و داراي   امروز دو جزء فرضی یا دو تصویر از دو 
یل کل را تشـ کـ  کدیگـر، یـ   ةنار هم و پیوسته با هم، بـه همـراه اجـزاي بـالقو    که در کاند مقطع متفاوت

غیـر   ه هر قسمت فرضی حقیقتـاً کدارند پذیر امتدادي انقسام كت و متحرکاین نگاه، حربر پایۀ دهند. می
اگر به این معنـا، نفـسِ سـیال و انسـانِ      ن حال پیوسته به آن است. طبعاًاز قسمت فرضی دیگر، و در عی

 کموجـود بـا یـ    کت خـود یـ  کـ چند انسان از لحظۀ تولد تا زمان پایـان حر را واحد بدانیم، هر كمتحر
غیر از انسانِ سال گذشته و انسان شـنبه غیـر از انسـان جمعـه و      ت خواهد بود، انسانِ امسال حقیقتاًکحر

معنـاي دیگـر    کدر عین مغایرت، به یآنها این لحظه غیر از انسان لحظۀ قبل خواهد بود. البته  ه انسانکبل
هـاي فرضـی   اند و پارهیل دادهکل را تشک که همۀ این اجزاي بالقوه یکعین هم خواهند بود؛ به این معنا 

  اند.حقیقت کی
 ماننـد رد، کـ توان تصویر ت میکحل براي اجزاي بالقوة انسان در جریان حره با این راهکپس وحدتی 

میـت متصـل در نظـر    کي اجسـم دار  کهـاي یـ  میت متصل یا پارهک که براي اجزاي یکوحدتی است 
انـد و غیـر از   و از هـم غایـب   نـده کپرا جسـم تعلیمـی یـا طبیعـی حقیقتـاً      کشود. دو جزء یـ گرفته می
سـی  کلفعل دارند. اگر چنین باشـد،  ثرت بالقوه و وحدت باکاند ه منفصل نشدهکاما تا زمانی  ؛همدیگرند

 کلحظـۀ قبـل فقـط یـ     کند انسانِ لحظۀ قبل است، سخت در اشتباه است! او با انسان یـ که تصور میک
ثراتـی از وجـود   کل، و یـا  کـ  ک، یا اجزایـی از یـ  جورچین کهایی از یدارد: هر دو بخش كم مشترکح

وجـود   کهاي یـ ه پارهکار جوان به دلیل اینکپیرمرد به جاي جنایت کاند. در این فرض تنبیه یواحد سیال
 کلبـاس یـا یـ    که بـراي یـ  کلباس (با فرض این کی كم تطهیر قسمت پاکواحد شخصی هستند، در ح

ه هـر دو بخـش   کـ بـا اسـتناد بـه این    ،ل باشیم) در ازاي قسمت نجس آن استیپارچه، وحدت اتصالی قا
- 400 ، ص1363صـدرالمتألهین،  ك: (ر. آینـد مـی شمار بهواحد لباس  کهایی از یفرضی لباس، قسمت

401.(  
  ماالت مراحل قبلی در ضمن فصل اخیر)کپاسخ دوم (از راه بقاي شخصِ 

اسـت. در ایـن    كدیگري متحرمعناي به معنا ثابت و باقی و کبه ی كات، متحرکاز حر برخیدر جریان 
مـاالت او  ک رب پیوستهماند و یا بخشی از آن، بعینه در هر لحظه محفوظ می كل متحرکات، کقسم از حر
نهـد و  ه امري عدمی است وامیرا کنقص  كگونه تبدیل و تبدالت، متحرواقع، در اینشود. درافزوده می

بـح  از این قسم، به لبس بعد از لبس یا ربـح بعـد از ر   یابد. اصطالحاًاي باالتر از وجود دست میبه مرتبه
افـزایش درجـۀ    هماننـد توان از باب تشبیه معقـول بـه محسـوس،    شود. لبس بعد از لبس را میتعبیر می

۱۳۰      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ه حرارت نود درجـۀ  کشود نه اینه به ظاهر ده درجه به آن افزوده میکحرارت آب از نود به صد دانست 
رد قبلـیِ  آب در زمان الف بشخصه زایل شود و در زمان ب حرارتـی صـد درجـه و البتـه متصـل بـه فـ       

  .  )329، ص3ج، 1981صدرالمتألهین،ك: (ر. گرددحرارت، به آب اضافه و افاضه 
گرنه بـا عنایـت بـه    و ؛نونی ماستکمناسب بحث  ،مطابق فهم عرفی» حرارت«ه مثال کروشن است 

لحظه بـا تمـام جـواهر و    بهه عالم ماده، لحظهکرد که زمانْ نحوة وجود اشیاي مادي است، باید اذعان کاین
انحـاي   همـۀ ظـاهر ثابـت هـم باشـد، وجـود آب و      شود. لذا حتی اگر دماي آب بهاعراض خود، نو می

ات، ویـژة مرتبـۀ نفسـی و    کاند. با این تحلیل، این قسم از حروجودي آن پیوسته در حال زوال و حدوث
ا مثـال  . لـذ سـت معنابـی ه در عـالم عقـول   کچنان ؛مجرد نفوس خواهد بود و در عالم ماده مصداق ندارد

  :ي باشددرخورتواند مثال شود، میه بزرگ میکاي بچه
ء إال ما هو أمر عدمی کما اعترف به الشیخ فی فصل من إلهیـات  ل منه شیالصبی إذا صار رجال فإنه لم یزُ

ـین   ء من الشیء حیث قال هناك إن کون الشیء من شیالشفاء عند ما یبین أقسام کون الشی ء علـی وجه
ـبی إنمـا هـو     أحدهما بمعنی أن یکون األول إنما هو ما هو بأنه بالطبع یتحرك إلی االستکمال بالثانی کالص

ل عنه أمـر  صبی ألنه فی طریق السلوك إلی الرجلیۀ مثال فإذا صار رجال لم یفسد ولکنه استکمل ألنه لم یزُ
والثـانی   ی الکمال اآلخربعد ما إذا قیس إل بالقوةجوهري وال أیضا أمر عرضی إال ما یتعلق بالنقص وبکونه 

والقسم األول کما ال یخفی علیک یحصل فیه الجوهر الذي لألول بعینـه فـی الثـانی والقسـم الثـانی ال       ...
ء قـد یکـون   ء من شیهذا کالمه بعینه وهو صریح فی أن کون الشی ... یحصل الذي فی األول بعینه للثانی

وهو هو کما کان مع أمر زائد متحد معه فکیف ینکـر هاهنـا   ء األول بعینه متحدا بالثانی بحیث قد صار الشی
ء قوله فإن کان کما کان فسواء عقـل آ أو لـم   ء من الشیما هو من قبیل القسم األول من قسمی کون الشی

ذاته بعینها مصداقا لمعنـی کمـالی    [لم تصر] یعقلها قلنا لیس األمر کما زعمه فإن ذلک إنما یلزم لو لم یصر
  ).327 (همان، ص هذا التعقللم یکن قبل 

اما در ایـن   ؛تفسیر شود ك، به وحدت اتصالی متحرشدهیاددر عبارت  كن است ثبات شخص متحرکمم
مـورد خواهـد بـود.    بی سیناابن گیري او ازناصواب و خرده شفابه عبارت  صدرالمتألینصورت، استشهاد 

ه شـیء دوم بـه   کـ این نبوده » لم یزُل عنه امر جوهري وال ایضا امر عرضی«منظور شیخ از عبارت  مسلماً
قـد صـار الشـیء االول بعینـه متحـدا      «متر از شیء اول نیست و هرگز قصد او از تعبیر کماالت، کلحاظ 
تـد  ل ممکـ ، وحدت اتصالی شیء سابق و الحق نبوده است. وحدت اتصالی وحدتی است بـراي  »بالثانی

تـوان  شـود و هرگـز نمـی   می» لیزا« ل. در وحدت اتصالی، جزء قبلی حقیقتاًک کنه براي اجزاي بالقوه ی
ن اسـت  کـ جزء بعدي اگر مشابه جزء قبلـی باشـد، مم   آري،در شیء دوم موجود است. » بعینه«ه کگفت 
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ات، کـ حر برخیه در اند کگویاي آن زبوره عبارات مکتوان گفت ی دانسته شود. پس میکاشتباه با آن یبه
در عـین ثبـات، بـا گسـترش      كت ثابـت اسـت؛ یعنـی شـخص متحـر     کدر جریان حر كشخص متحر

  وجودي، مصداق معانی بیشتري شده است.
کـرد  ولـی بایـد توجـه     ؛بعد شدصورت به توان گفت صورت قبل تبدیلمی يبه تعبیر ،در این موارد

ص عـدمی  یش و سعۀ وجودي، حدود و نقـا ر اثر گستربه کصورت الحق، همان صورت سابق است که 
تر جایگزین آن شـده  املکو صورت الحقی  ،لیزا قْه صورت سابکرده است نه اینکو قبلی خود را رها 

  عبارت دیگر، در اینجا لبس بعد از لبس اتفاق افتاده است نه خلع و لبس.باشد. به
دام نص در این مطلـب نیسـتند و   کچند هیچتوان شاهد بر وجه دوم آورد ـ هررا می بسیاريعبارات 

ك: (ر. یمپرهیـز دیگـر مـی  ر موارد کاز ذ ،ـ اما براي رعایت اختصار نندکتحمل می نیزاحتماالت دیگر را 
نیـز   331و ص 95تعلیقات مرحوم سبزواري و برداشت ایشان از عبارت صدرا ذیـل ص  . 95همان، ص

  درخور توجه است).
  دبر نوع)پاسخ سوم (از راه ثبات جوهر عقلی م

معنـا مایـۀ    که از سنخ عقول است و ضامن وحدت و بـه یـ  ک) دارد 5: نازعاتك: ر.(هر نوعی، مدبري 
ه وحـدت و ثبـات هویـت انسـان بـه      کیعنی چنان ؛)333، ص1375 ثبات آن نوع است (صدرالمتألهین،

 مسـتمر  یتوحـد انـد و  ت ثبات مدبرات عقلی خود ثابـت کهمۀ طبایع سیال نیز به بر نفس مجرد اوست،
در صـورتی  وحـدت مـدبر نـوع را     کـرد . اما باید توجه )95 ، ص3، ج1981صدرالمتألهین،دارند (ر.ك: 

گرنـه  آنها برقرار باشد؛ ومیان همانی و اتحاد اي از اینه گونهکتوان حافظ ثبات و استمرار نوع دانست می
یعنـی ایـن مطلـب     ؛بود ثبات طبیعت جسمانی به خاطر مدبرش، وصف به حال متعلق موصوف خواهد

 ،اي در نظـر بگیـریم  موجود دو مرتبـه  که طبیعت جسمانی را به همراه مدبر، یکدر فرضی درست است 
. به تعبیر سوم، مدبر عقلـی را حقیقتـی در   کنیمفرض میل از روح و جسد را چنین کمتش ،ه انسانکچنان

تر باشد. به تعبیـر مـأخوذ از   عالمی پایین ه طبیعت سیال، رقیقه و جلوه و شأن متجدد او درکنظر بگیریم 
و  )83: ؛ یـس 88: ؛ مؤمنـون 185: ؛ اعـراف 75: انعـام (» وتکـ مل«شریعت، باید مدبر و حقیقـت شـیء را   

  آن دانست. )21: حجر(» نیخزا«یا از  )7روم/(شیء مادي » باطن«
ـ      کواقع، مدبرات مجرد انواع، در ه عـالم مـاده   ه وجودي جمعـی و واحـد و ثابـت دارد، وقتـی پـاي ب

گسـتره و عـرض عـریض ارائـه      کمـاالت خـود را در یـ   کشود، نـاگزیر  گر میگذارد و در آن جلوهمی
 ،ه عالم ماده نشئۀ تزاحم اسـت و ظرفیـت محـدودي دارد   کجمله اینللی ازعنند؛ زیرا صنم مادي، به کمی

۱۳۲      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ندارد. با ایـن نگـاه اسـت    دفعه  کجا و یکماالت مدبر خود را یکان ابراز و به نمایش گذاشتن همۀ کام
بـا   صدرالمتألینه جنبۀ ثبات آنها در نظر گرفت. کها و بلوحدت جلوه كتوان مجالي واحد را ماله میک

ل یـ براي صور طبیعی اشیا، وجودي مادي و تدریجی و وجودي عقلی قا تحاصربا التزام به این مطلب، 
  ).104 همان، صك: شود (ر.می

دام از کـ ه میان حقیقت و رقیقـت برقـرار اسـت، اطـالق طبیعـت بـه هـر        کاي البته با توجه به رابطه
بـه  و  لـیِ) درخـت،  کتوان گفت (به مدبر درخت می ه مثالًکیعنی چنان ؛حقیقت و رقیقت، صحیح است

  توان گفت (طبیعت) درخت.مینیز اس آن در عالم مادون کو وجود تدریجی و انع هرقیق

  وجه سوم بررسي
گفتـیم مخـدوش    كه براي وحدت متحـر را کحل دومی . ذیل بعضی از عبارات صدرا، تا حدودي راه1

ت کـ ه حرکـ ایـن باشـد   » نفس هم از جهت نفس بودن مانند طبیعـت اسـت  «ه کند. اگر منظور از اینکمی
ر خـود  ، وحدتی اتصالی دارد و ثبات خود را مـدیون مـدب  دیگر ات جوهريکحرنیز مانند جوهري نفس 

ه کـ ایـن باشـد    ن است منظور ایشان صرفاًکاما مم ؛ردیم لغو خواهد بودک بیانه کوجه دومی  است، طبعاً
نفس به دلیل مباشرت با طبیعت، تابع طبیعت است و خود نیز از این جهت، مانند طبیعت و بـه تبـع آن،   

تغیر طبیعـت نیسـت و    مانندتواند حافظ ثبات آن باشد. پس گرچه تغیر نفس رو نمیاینسیال است و از
ه خـود منفعـل از طبیعـت    کـ چرا ؛تواند مایۀ ثبات طبیعت باشدولی نمی ،نفس به نوعی ثابت سیال است

  است.
رده اسـت  کتشبیه  نیزنسبت مدبر نوع به صنم را به نسبت روح و جسد  صدرالمتألیناز سوي دیگر، 

ت وجـود جسـد و   کـ به بر حال، روح هرچنده به هر کچرا ؛)104، ص3، ج1981 صدرالمتألهین،ك: (ر.
توانـد نـوعی وحـدت و    ه مـی کـ ر است دارخواستعدادهاي آن ـ سیال است، از نوعی ثبات و وحدت بر 

ه روح بـراي  کـ اگر ثبـاتی   گفتیمثبات مجازي، دربارة ند. کثبات مجازي و بالعرض نیز براي جسم تأمین 
ه در هر تشبیهی، بایـد مثـال و ممثـل    ک؛ چرااستورد مد، تشبیه مزبور بیاشند، حقیقی بکجسد تأمین می

میـان   ۀه رابطـ کـ این است  صدرالمتألینسی بگوید منظور کن است کدر عین شباهت، متفاوت باشند. مم
و مـدبرات آنهـا برقـرار    دیگـر  ه میان جسمانیات کاي است ی از مصادیق رابطهکروح انسان و جسدش ی

براي اجسامی غیر از آنچـه جسـد بـراي حیـوان و انسـان       نحصراًاما در این صورت باید مدبر را م ؛است
و  شـیخ اشـراق  بـا مبـانی   ایـن  ه کـ انـد و غیـر از نفـوس جسـمانی انسـان و حیـوان بـدانیم        واقع شـده 
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ه مثُل را از صقع ربـوبی و بـاقی   کند کتصریح می صدرالمتألینه کویژه آنبه ؛سازگار نیست صدرالمتألهین
، 1981صـدرالمتألهین، ك: (ر. »... ذرةوال یعزب عـن علمـه مثقـال    « :داندلی میتعادر علم ازلی ابدي حق

  .)105- 104، ص3ج
البدن أبدا فی التحلل والذوبان والسیالن وإنما هو متجدد الـذات   وطبیعۀکما أن الروح اإلنسانی لتجرده باق 

ـیاء  الطبیعیـۀ بورود األمثال علی االتصال... کذلک حال الصور  الباقیۀ ، 3، ج1981 (صـدرالمتألهین،  ...لألش
  ؛104ص

در انما هو متجدد الذات به روح برگردد و منظـور  » هو«اگر ضمیر ( این عبارت نیز قدري مبهم است
این باشد که نفس انسان در عین تجدد به خاطر اتصال امثال متجدد، باقی اسـت، و  » علی االتصال«از قید 

شـود؛  فایـده مـی  آید، طبعاً هر چه دربارة وجه دوم گفتیم بیشمار این مطلب سخن نهایی مالصدرا نیز به
که در این صورت تشبیهی که در عبارت به کار رفتـه لغـو   اما مسلماً منظور مالصدرا این نبوده است؛ چرا

خواهد شد. اگر روح نیز مانند جسد، تجددي دارد که واحد به وحدت اتصالی است، چرا رابطۀ مـدبر و  
  .روح و جسد تشبیه شده است؟)صنم مادي به رابطۀ 

در طـول سـایر وجـوه اسـت نـه در      نیز بازتاب یافتـه،   صدرالمتألینه در عبارات ک. این وجه چنان2
ات مادي (و وحدت به نحو لبس بعـد از لـبس   کو همراه وحدت اتصالی حر ،یعنی در طول ؛عرض آنها

- 131، ص1360صـدرالمتألهین،   ز:یـ ؛ ن104، صهمـان ر.ك: ( شودات نفسانی) مطرح میکاي از حرپاره
یم، متناسـب بـا   گرنمی شرده، وقتی به صدرکه از عالم باال در عالم پایین جلوه کواقع، حقیقتی در. )132

آوریم، به مقتضـاي نحـوة وجـود جسـمانی،     ه ذیل آن را در نظر میهنگامی کمی دارد و کعوالم عالی ح
 است؛ می دیگرکحداراي 
یعنی اگـر   ؛ندکبراي آنها تصویر می نیز، نوعی ثبات كت و متحرکحر. وجه سوم عالوه بر وحدت 3

و رقیقت، چهرة متغیـر  است حقیقت و رقیقت را با هم در نظر بگیریم، مدبر یا حقیقت، وجه ثبات شیء 
 ؛آن

یعنـی   ؛پابرجاسـت  اشت جوهري، به خاطر حقیقت عقلـی ک. حقیقت نفسی انسان هم در حال حر4
سیالن نفس انسان در هر دو ساحت مادي و مجـردش نیـز   بارة طبایع مادي، در این وجه عالوه بر سیالن

  عبارت ناظر به همین حقیقت باشد:این ارایی دارد. شاید ک
إن اإلنسان یتنوع باطنه فی کل حین... فإن للنفس جهتین لتعلقها بالجنبتین العقل والطبیعۀ فمن جهۀ تعلقهـا  «

ۀ مستمرة ومن جهۀ تعلقها بالجنبۀ السافلۀ والجانب األیسر متجددة سائلۀ بالجنبۀ العالیۀ والجانب األیمن باقی
 .)555- 554، ص1363(صدرالمتألهین،  »و هاتان الجهتان ذاتیتان للنفس ما دامت نفسیتها ال عرضیتان
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  گانهبندي وجوه سهجمع
ت رخ کـ ت در جریـان حر کـ و حر كلی بـه نـام وحـدت متحـر    کت جوهري مشـ که در حرک. دیدیم 1

ل که مشـ کـ تـه اینجاسـت   کاما ن ؛ندکخوبی برطرف میبا وجوه مختلفی بهآن را  صدرالمتألینه کدهد می
ت جـوهري،  کـ جـواهر طبیعـی اسـت. نفـس در جریـان حر      کـت تر از حرت جوهري نفس عمیقکحر

ل بـیش از  کت جوهري نفس، مشکنفس در عین تحول، ثابت هم هست. پس در حر .وحدتی ویژه دارد
ثبات نفس است. اجتمـاع وحـدت و تغیـر     ل اصلی در این بحث،کت است؛ مشکو حر كوحدت متحر

رد؟ کـ توان ثبات را بـا تغیـر همـراه    چگونه می اما واقعاً ،است كقابل در امالًکویژه در وحدت اتصالی به
  ؛)324ص ،3، ج1981صدرالمتألهین،ك: (ر.

نفس بـا توجیـه اول برطـرف    ت جوهري ک(و نه وحدت آن) در جریان حر كل ثبات متحرک. مش2
بـا   كاما هر جزء فرضی و بالقوه از متحـر  ؛سیال است يواحد كل متحرکشود. در وحدت اتصالی، نمی

 آغـاز ه اگر از کوجود گسترده در زمان است  کی كمتفاوت است. متحر جزء فرضی قبلی و بعدي واقعاً
تمام هویـت  دم با بهحدوث است و دمگرنه هر لحظه در حال تجدید و و ؛ی استکلحاظ شود، ی پایانتا 

ه اگـر  کـ امتـدادهاي پایـدار    اننددرست م ؛)401- 400، ص1363صدرالمتألهین، کند (ر.ك: خود تغییر می
حجـم داریـم؛ امـا     کسطح و یا یـ  کخط یا ی کل امتداد را در نظر بگیریم، به لحاظ اتصال موجود، یک

نـاري خـود متفـاوت اسـت. لـذا      کبا جـزء فرضـی    هر جزء فرضی نیم، واقعاًکاگر به اجزاي فرضی نظر 
تحـدث   صـورة کـل  : «چوب را به رنگی و گوشۀ دیگر را به رنگ دیگر درآورد کاي از یتوان گوشهمی

، 1981(صـدرالمتألهین،  »بانقضاء سابقتها و تبطل هی أیضا بلحوق عاقبتها علی نعـت االتصـال التجـددي   
  ).95- 94، ص9همان، جك: ؛ نیز ر.138، ص3ج

ه اتصـال اجـزاي   کـ توان در ساحت تجردي نفس روا دانست؟ گذشـته از این چنین وحدتی را می آیا
ی کـ ل زنـدگی ی کو به لحاظ  ک،بالقوة مجرد معناي محصلی ندارد، آیا ما نفس را در هر لحظه داثر و هال

 را بـه لحـاظ  » ثبـات هویـت  «تـوان  از ادلۀ تجرد نفس نیست؟ چگونـه مـی  » ثبات هویت«دانیم؟ مگر می
ه چنـین وحـدتی در   کـ حـالی در ؛آن را دلیل بر تجرد نفس دانست سپسرد و کتوجیه » وحدت اتصالی«

نـه   ،موجود سابق باشـد  ه موجودي عیناًکه نشانۀ تجرد است این است کثبات هویتی  ؟هست نیزمادیات 
  ه متفاوت ولی پیوسته با آن باشد.کاین

ت نفـس در  کـ ت جوهري نفس بـه حر کحربارة در صدرالمتألینه گذشت، ادعاي کبه هر حال چنان
ه ایشـان  کـ بل ؛افی بـدانیم کـ شود تا وحدت اتصالی اجزاي بالقوه و مفروض را اش خالصه نمیبعد مادي



  ۱۳۵ حركت جوهري نفسعقلي اشكاالت بررسي 

الـنفس... لهـا تعلـق ذاتـی بالبـدن والترکیـب بینهمـا        : «داندمی كمتحر نیز اشنفس را در ساحت تجردي
  ).2 ، ص9 ج ،(همان »حرکۀ ذاتیۀ جوهریۀترکیب طبیعی اتحادي وأن لکل منهما مع اآلخر 

ر کـ رد و منکـ نظـر  ت جوهري نفس در ساحت تجردي آن صرفکآیا باید از حر رد؟کحال چه باید 
ت در جـواهر مـادي   کرا ویژة حر» وحدت اتصالی«لۀ ئو مس» فرد سیال«باید آموزة  تی شد؟ یاکچنین حر

هاي دیگـري  صورته دوم و سوم یا بهاش را با وجوت جوهري نفس در ساحت تجرديکدانست و حر
ت در مجـردات  کـ خلـع و لـبس هسـتند حر   صـورت  به هکت در مادیات کدر قبال حر رد؟ مثالًکتوجیه 

لـف  صـورت  به ت در مجردات ناقص راکحر لبس بعد از لبس بدانیم (وجه دوم)؛ یاصورت به ناقص را
پیچیـده و  هـم ناقص را وجودي ملفوف و درنیم؛ یعنی وجود مجرد کمون و بروز یا ... توجیه کو نشر یا 

 کهـایش بـه یـ   ه داشـته کـ بدون این ،شودت، منشور و باز و بارز میکه در جریان حرک بپنداریمامن و... ک
ه بـا حفـظ   کـ ی در نظر گرفـت  کنکات بادکحرصورت به ت مورد بحث راکحر م یا زیاد شوند؛ یاکمعنا 

مـی  کات که قدما در حرکاثفی کتخلخل و ت مانندشود (می یابد یا جمع و فشردهگسترش می ثبات احیاناً
ه وجدانی است بپذیریم و از تحلیـل فلسـفی و   کت جوهري نفس را به دلیل آنکاصل حر یا ل بودند)؛یقا

 نیم.کمعرفی » طور وراء طور العقل«اصطالح آن را پوشی، و بهتبیین عقالنی آن چشم
ه کـ توان دست برداشت؛ چـرا ساحت تجردي آن نمیت جوهري نفس در کاز اصل وجود حر مسلماً

ه الزمـۀ بسـیاري از مبـانی اسـتوار عقلـی      کنظر از ادلۀ نقلی و مؤیدات عرفانی، امري وجدانی و بلصرف
ی از کـ ه یکـ رسـد؛ گذشـته از این  اي بـه نظـر نمـی   یمانهکار حکاست؛ نیز دست برداشتن از تحلیل عقلی 

ت کـ حر صـدرالمتألین یـه اسـت و نظـر قطعـی و صـریح      مـت متعال کجهات بحث ما بررسی دیدگاه ح
نـیم تـا نظـر    کلمات صدرا بیشـتر دقـت   کرو باید در اش است. ازاینجوهري نفس حتی در بعد تجردي

  شخص ایشان را بهتر دریابیم.
ـیر عقـال    أما النفس فلیس لها أن تستقل بذاتها وتتبرأ عن التغیر واالنفعال من خوادمها وآالتها إال بعد أن تص
محضا لیس له جهۀ نقص وال کمال منتظر وأما قبل ذلک فهی ذات أطوار مختلفۀ تحتاج إلی کلّها فتارة فی 
مقام الحس والطبیعۀ وتارة فی مقام النفس والتخیل وطورا فی مقام العقل والمعقول وهذا حالهـا مـا دامـت    

  ).65 ، صهمانك: (ر. متعلقۀ الذات بهذا البدن الطبیعی
ۀ بـارة همـ  ایـن وجـه را در   صدرالمتألینند؛ زیرا کل را برطرف نمیکانند وجه اول، مش. وجه سوم نیز م3

، 8ج و 138- 137، ص3ك: همـان، ج نـه خصـوص بعـد مجـرد نفـس (ر.      ،نـد کجسمانیات مطـرح مـی  
ه ویـژة  کـ ند غیر از ثباتی است که مدبر عقلی براي نوع تحت تدبیر خود تأمین میکپس ثباتی  .)383ص
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ه گفتـیم، وجـه سـوم در طـول دو     کیابد. در حقیقت چنانانی بالوجدان در خود مینفس است و هر انس
ه در خصـوص نفـس،   کـ درحـالی  ؛وجه دیگر است و ثبات مرتبۀ عالی هر موجودي را نشانه رفته اسـت 

  ؛ه براي هر صاحب نفسی وجدانی استکعالوه بر ثبات مدبرش، ثباتی هم در خود آن هست 
 یلکولـی خـود بـا مشـ     ،آیـد ل ثبات نفس در عین تحول آن برمیکمشخوبی از پس . وجه دوم به4

ه مـورد قبـول   کـ یعنی اصل این ؛هماهنگ نیست صدرالمتألینه با همۀ تعابیر کست و آن اینروروبهبزرگ 
سـخن   ايگونـه گاهی بـه  صدرالمتألینو اختالفی است.  كوکمش فراوانیمت متعالیه باشد، تا حدود کح

ت از کـ ه گـویی حر کـ چنـان  ؛ات ابعاد مادي و مجرد نفس تفـاوتی نیسـت  کحر میانه گویا کگفته است 
ه اتصـال و  کـ همواره وحدتی اتصالی است  نیزصورت بوده و وحدت آن  کمت متعالیه به یکح دیدگاه

 ،همـو ؛ 333، ص1375صـدرالمتألهین،  ك: به خاطر ثبات مدبر آن محفوظ است (از جمله ر. شعدم زوال
وجـه دوم را در   صـدرالمتألین عبـارات  برخی  با این حال،). 96، ص9؛ ج242 و 97- 95، ص3، ج1981

چنـین برداشـتی   نیـز   مرحـوم سـبزواري  اي همچـون  نند و شـارحان برجسـته  کقبال وجه اول مطرح می
  اند.داشته

تـر اسـت و   ساحت تجردي نفس، توجیه دوم مناسـب » ثبات توأم با سیالنِ«به هر حال، براي توجیه 
ت جـوهري بعـد مجـرد    کـ دارد. در این توجیه بـراي حر  صدرالمتألیننیز در عبارات  بیش شواهديومک

وجـدان بعـد از   «یـا  » لـبس بعـد از لـبس   «ه به اصطالح، کشود ت تصویر میکاي دیگر از حرنفس، گونه
خلـع و  «ه از سنخ کهاي نوعیۀ مادي محض ات صورتکدر قبال حر ؛است» ربح بعد از ربح«یا » وجدان

و  32، ص9؛ ج333- 331، ص3همـان، ج ك: هسـتند (ر. » خسـران و ربـح  «یا » فقدان و وجدان«یا » لبس
ــز ر.100- 98ص ــدرالمتألهین، ك: ؛ نی ــو، 401- 400، ص1363ص ــو،  ؛445ق، ص1422؛ هم ، 1375هم
  ).90ص

صـورت  بـه  در سلسـۀ عرضـی و گـاهی    كو سـلو  يتفاسـد صورت به ،تکحرگاه  سیناابنبه تعبیر 
در قسـم   .)89، ص1375؛ همـو،  331، ص3، جهمـان : ك(ر. لسلۀ طولی اسـت ر سد كسلومالی و کاست

ه انعـدامی  کـ  شـود رود و به این معنا موجود سابق معدوم مـی اخیر، حدود ذهنی موجود سابق از بین می
 ه حقیقتـاً کـ بـدون این  ،ه شده اسـت زوداما با نظر به متن وجود خارجی، تنها چیزي به آن اف ؛فرضی است

ه در اقیانوس، حدود وجود (و نه اصل وجود) خـود را  کقطرة آبی مانند  ؛بین رفته باشدامري خارجی از 
  نهد.وامی



  ۱۳۷ حركت جوهري نفسعقلي اشكاالت بررسي 

از پیـدا شـدن،    پـس ه وجـود مجـرد آن   کـ است. ثابت است به دلیـل این » ثابت سیال«بنابراین نفس، 
بـر   دمبـه ه به نحو خلـع و لـبس اسـت، دم   کمحفوظ است و سیال است زیرا گذشته از سیالن بعد مادي 

، 1363صـدرالمتألهین،  ك: شـود (ر. هاي بعد تجردي او بـه نحـو لـبس بعـد از لـبس اضـافه مـی       دارایی
  .)555- 554ص

، 8، ج1981صـدرالمتألهین،  کند و هم احساس تحـول دائمـی (ر.ك:  لذا انسان، هم احساس ثبات می
ه از کـ اي اشاره به هویتی را بر» من«، ییهم انسانی نو. از سو ،داند). هم خود را انسان گذشته می247ص

پنـدارد و مـدعی   برد و از سوي دیگر، گاهی تغیر و تحول خـود را عمیـق مـی   ار میکرده به کابتدا حفظ 
ون، ثابت است و به حسـب  ئه نفس به حسب بعضی شکه انسان دیگري شده است. خالصه آنکشود می

ت جـوهري  ک، روان است و در حرون، سیال. شأن مادي نفس به سان سایر اجسام عالم مادهئبعضی از ش
ا لحظـۀ  بـ ون ندارد و هـر لحظـۀ فرضـی آن متفـاوت     کلحظه ایستایی و س کل عالم ناسوت، یکدائمی 

لبس بعـد از لـبس   صورت به اما سیالن مرتبۀ تجردي آن ؛فرضی پیشین البته متصل و پیوسته به آن است
ك: لی، نفس، ثابـت سـیال اسـت (ر.   کتوان گفت شأن تجردي نفس، یا به طور است و از این جهت، می

  ).158 ، ص1360صدرالمتألهین، 

  گيرينتيجه
ن میـا ل، مجمل و مبهم است و به همین دلیل، کهاي شخصی او به هر دو مشرأي صدرالمتألهین و پاسخ

ال امتنـاع جمـع میـان    کچشمگیر وجود دارد. برخی از شارحان در پاسخ به اشـ  شارحان اختالفاتی نسبتاً
اسـت؛   ك، تنها مرتبۀ مـادي آن متحـر  صدرالمتألیندیدگاه ه از کاند ت نفس و تجرد آن، مدعی شدهکحر

د تجـرد نفـس را   کوشـ دانـد و مـی  مـی  ك، بعد مجرد نفس را هم متحـر صدرالمتألینرسد اما به نظر می
 ند.کت قابل جمع است، تفسیر که با حرکاي خاص گونهبه

رده کـ هـاي متنـوعی ارائـه    راه صـدرالمتألین ت نفس و ثبات آن، کال امتناع جمع میان حرکاشبارة در
بـا ایـن حـال، در     رود.شـمار مـی  براي آن به درخور یت، پاسخکاز حر ايههویژتفسیر  ه احتماالًکاست 

برخـی   کمکه با کهایی ، پاسخصدرالمتألیننظر از ابهام در اعتقاد شخصی رسد صرفبه نظر میمجموع 
طـور  عبـارتی، بـه  نشین و خردپسند، یـا بـه  شده را به صورتی دلاالت مطرحکدیم، اشرکاز شارحان ارائه 

ارناپـذیر اسـت، بایـد بـه دنبـال      کت جـوهري نفـس ان  کـ ه حرکـ نند و با توجه به اینکامل برطرف نمیک
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