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 چکیده

 

خاص، مباحث مربوط به  به طورو فلسفه اسالمي  عام به طورمباحث فلسفه  نيتریديکليکي از 

نفس با  ی اين موضوع، رابطههابحث نيزتريبرانگچالشو البته  نيترمهمدر اين ميان يکي از  نفس است و

قواي خود است. نظريات مختلفی در اين مبحث، از سوی فالسفه از دوران يونان گرفته تا دوران معاصر 

دهد. صدرالمتألهين ای که طيف وسيعی از مباحث فلسفی را اين بحث تشکيل میمطرح شده است. به گونه

مفصلي را در اين باره ارائه داده معروف به مالصدرا در بسياري از آثار خود به ويژه اسفار اربعه، مطالب 

الخاص، حرکت الوجود، تشکيکاست. تحقيق حاضر با توجه به مباني خاص حکمت متعاليه مانند اصالت

ی مهم رسيده تحليلی اين بحث را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه -جوهري و غيره، با روش توصيفی

، قواي چنين نيست که در مقابل و «ل االشياء و ليس بشي منهابسيط الحقيقة ک»ی است که با توجه به قاعده

موازی با نفس باشد و يا حتي دوگانگي و ثنويتی ميان نفس و قواي آن هم نيست بلکه قواي نفس، تشأن و 

 عساکر نفس اند. مالصدرا براي اثبات ادعاي خود چندين برهان در آثار من جمله اسفار اقامه کرده است.
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 مقدمه

 

« رابطه نفس و قوا« رود. در اين ميان بحثترين مباحث فلسفي به شمار ميبحث نفس از پيچيده

 جايگاه ويژه اي دارد. اين بحث داراي دو مسئله اساسي است:

قوا و نفس مشترکاً  نقش نفس و قوا در افعال ادراکي و تحريکي تا آشکار شود کهروشن شدن  -1

 فاعل افعال هستند يا مستقالً و بدون نياز به ديگري.

 وحدت يا تعدد وجودي نفس و قوا. -7

صدرايي در حوزه  اي روشن، تصوير اصول و مبانياز ديد اين مقاله، بحث نفس و قوا همچون آينه

د منعکس کرده است و اگر کسي قصد بررسي آثار مباني مبنايي مالصدرا در مباحث فلسفي نفس را در خو

 را با دقت بنگرد. بحثرا بررسي کند ناگزير بايد اين 

 

 1ترسیم کلي نظريات
 

 توان اقوال را بدين گونه خالصه کرد:درباره تعدد نفس و قواي، می

ي و ... نفوس جدا هستند: افالطون در نفوس متعدد هستند و هر يک اين قواي نزوعي، تحريک -1

 رساله فايدون.

 نفس واحد است با قواي گوناگون: حال سؤال اين است که نسبت ميان قواي متعدد با نفس چيست. -7

 دوگانه انگاري: ميان افعال نفس و قواي آن .1

a.  ًافعال از آن نفس است حقيقتاً و از آن قوا است مجازا 

b. برعکس اول 

c. در طول هم( قيقتاً افعال از آن هردو است ح( 

وحدت انگار: نفس داخل در قواي آن است ال بالممازجه و خارج از قواي خود است ال بالمباينه  .7

 )وحدت در عين کثرت و کثرت در عين وحدت و مقام جمعي و بساطت نفس(

نظر و تئوري مالصدرا همين اخير است که در جاي خود توضيحاتش خواهد آمد و در آخر نيز 

 حتی بدن است. د شد که مراد از وحدت انگاري، اضافه اشراقي نفس نسبت به قواي آنروشن خواه

 

 پیشینه تاريخي اين بحث در فلسفه اسالمي

 الرئیسالف. شیخ
 

اختصاص به فعل  ابن سينا معتقد است نفس امر واحدي است که مفيض قوا به بدن، و قوا که هر يک

گيرند، اما فاعل حقيقي، خود قرار مي افعال نفس مورد استفاده در »واسطه و آلت»خاصي دارند به عنوان 

                                                 
 ام.براي ترسيم چنين تقسيم بندي از دروس استاد جوادي و کتاب علم النفس فلسفي استاد فياضي استفاده کرده 1
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برشمردن آراء مشهور در امر نفس، به رأی مذکور به عنوان  ، هنگامالشفانفس است. شيخ در کتاب سترگ 

مستقل  برخالف بعضي مشائين که قوا را در ادراک التعلیقاتو در رساله  1کندمي مختار خود اشاره

کند که اصل جميع تأکيد مي االشارات و التنبیهاتو در کتاب  7شماردلق ادراک را فعل نفس ميدانند، مطمي

 1نفس است. -اعم از مدرکه و محرکه -قوا

بعضي افعال نظير  از نظر ابن سينا، تمام آثار و افعال انسان، مستند به نفس است، ولي نفس نسبت به

است و نسبت به  «فاعل مباشر» نفساني به کار گرفتن قواي ادراک کليات، ادراک نفس از ذات خود، و نيز

مربوطه به حواس ظاهر و حواس باطن که در  مانند افعال »فاعل باواسطه يا غیر مباشر» بعضي افعال

ها، قوا واسطه انجام فعل هستند، ولی بايد دقت کرد که وساطت قوا به اين معنا نيست که ادراک حقيقتاً از آن

 فاعل و مدرک حقيقي، نفس است، اما به قواي خود نه به ذاتش. اشد، بلکهآن قوا ب

ادراکات، نفس ناطقه است،  ابن سينا و اغلب شارحان او معتقدند که فاعل جميع افعال و مدرک تمام

صور و معاني جسماني را به واسطه قوا و آالت  منتهي چون مجرد الّذات و روحاني الحدوث است، ادراک

مدرک و مدرک سنخيت برقرار باشد، اما صور مجّرده کليه مستقيماً و  دهد، زيرا بايد بينجام ميبدني ان

شود و مي شوند. پس هم مدرکات جزئي مربوط به قواي جسماني توسط نفس ادراکدرک مي بدون واسطه

دسته دوم نياز  و در ادراک هم مدرکات کلي. با اين تفاوت که در ادراک دسته اول نياز به واسطه هست

 4نيست.

 

 شیخ اشراق -ب

 

الدين سهروردي معروف با شيخ اشراق در باب نفس و قوا در با توجه به اين که نظريه شيخ شهاب

الرئيس و در مواردي قريب به آراي صدرالمتألهين است و از طرفي با هر دو شيخ مواردي نزديک به رأي

 او است: دارد که برآمده از اصول اشراقي اختالفاتي

 

 . ارتباط نفس با قوا1
 

، تشعشعات نور اسفهبد در بدن و فايض از آن هستند و نور اسفهبد ي نفسبه نظر شيخ اشراق، قوا

محيط به بدن و قواي آن است و همه قوا اعم از مدرک و محرک و ظاهر و باطن که در بدن به نحو پراکنده 

 6وجود دارند. موجود هستند، در اين ذات نوري فياض به نحو جمع

 

 

                                                 
1. Al-Nafs Min Ketab al-Shifa, (pp.342) 
2. Al-Taliqat, (p.23) 
3. Al- Isharat wa al-Tanbihat, (vol.2), (p.306) 
4. Al-Nafs al-Bashariyyah Ind Ibn Sina, (pp.20-30) 
5. Majmoa Musannafat, (vol.2), (pp.205-206) 
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 نقش نفس و قوا در ادراک .2
 

مدرک  اي کهاي است که مدرک محسوسات هستند و قواي کليهنفس ناطقه داراي قواي جزئيه

شوند، مدرکات تمام قوا مي باشند و همان طور که مدرکات تمام حواس، در حس مشترک جمعمعقوالت مي

تمام ادراکات و حاّس جميع حواس است. فاعل  مدرکشوند و در واقع نفس، نيز در ذات نفس جمع مي

کنند ها، نقشي در ادراک ندارند، بلکه فقط نفس مجّرد را مستعد ميآن ادراک، نفس است و قوا و محل ماّدي

سرخ  قوه با آن مناسب است انجام دهد. مثالً چشم، نفس را مستعد ايجاد تصوير يک گل که فعلي را که اين

اشراق گرچه مانند ابن سينا نفس را واحد و مدرک حقيقي  . شيخ1نفس را مستعد ايجاد صوتکند و گوش، مي

وحدت نفس بدون وجود قوا قائل است. او قوا را آالت و معّدات فاعليت نفس  داند، اما برخالف شيخ، بهمي

ها را نفي آن قشقائل است و ن واسطهکه، شيخ به فاعليت قواي ظاهر و باطن به عنوان داند. درحاليمي

دارند منتهي نه به نحو مستقل، بلکه  کند. چنان که، مالصدرا هم معتقد است که قوا در فعل نفس دخالتنمي

فاعليتي در طول نفس دارند. پس صدرا نيز مانند شيخ و برخالف سهروردي با حذف مطلق قوا مخالف است 

اين که نفس و قوا معّدات افعالي نظير تغذيه و نمّو  مبني بر -سهروردي در المقاومات و به همين دليل، سخن

کند و معتقد است که اين افعال اقتضاي را رد مي 7ها عقل مفارق استو توليد مثل هستند و فاعل مباشر آن

نه عقل مفارق، اگرچه عقل مفارق به نوعي فاعل اين افعال است. چنان که، به اين معنا  نفس و قواي آن است

 .1ال ديگر انسان نيز هستفاعل همه افع

 

 ظهور حقیقت واحد در قوابل مختلف .3

 

کند و از نظر او آنچه در شيخ اشراق براي حفظ وحدت ذات و افعال در نفس، وجود قوا را نفي مي

باب نفس و قوا جاري است ظهور حقيقت واحد در قوابل و استعدادهاي مختلف است. در واقع چيزي که ما 

شناسيم ظهور نفس است به تعين خاص. نکته اين نزديکي ديدگاه سهروردي از قوا مي ايآن را به عنوان قوه

و صدرالمتألهين در اين مطلب ارزشمند است که قوا تعينات و ظهورهاي نفس هستند، اما آنچه صدرا را از 

شکيک و اعتقاد به حرکت جوهري و قول به ت کند اين است که در نظام اشراقي و بدونسهروردي متمايز مي

که، در را هماهنگ با ساير مواضع و مباني تبيين کرد. درحالي توان اين سخنذو مراتب بودن نفس نمي

حکمت متعاليه از آنجا که قوا مراتب نفس و نفس داراي حرکت استکمالي ذاتي است اين امر که قوا مظاهر 

 4ها است.گيرينفس باشند هماهنگ با ساير جهت

 

                                                 
1. Ibid, (vol.2), (pp. 213-214). 
2. Majmoa Musannafat, (vol.1), (pp.191-182). 
3. Al-Asfar al-Arba’a, (vol.9), (pp.68-69). 
4. Guzarish, Sharh wa Sanjish Dasgah Falsafi Sheikh Ishraq, (vol.1), (pp.74-90); (vol.2), 

(pp.251-254). 
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 ج. فخرالدين رازي

 

دانند و مي درباره فاعليت نفس و قوا در افعال انسان چنانچه گذشت بعضي فالسفه قوا را فاعل مستقل

شمارند. امام فخرالدين رازي که جزء دسته دوم است گمان بعضي نفس را فاعل و قوا را آالت يا معّدات مي

 کرده شيخ در دسته اول قرار دارد.

، المباحث المشرقیهي بحثي را در جلد دو کتاب قيم خود واقعيت اين است که امام فخرالدين راز

آورده است که به زعم اکثر شارحان و استادان معاصر فلسفه مانند استاد جوادي، استاد مصباح يزدي و... 

نقطه آغاز نظريه مالصدرا است. در آن بحث، امام فخر تالش کرده است تا علم به جزئيات داشتن نفس را 

ا به زعم وي، بنا بر نظر ابن سينا نفس فقط به کليات علم دارد نه به جزئيات. هرچند اين هم ثابت بکند؛ زير

داند و قوا را منفک از سخن ايشان درست نيست؛ زيرا ابن سينا علت اخير افعال قواي نفس را خود نفس مي

ات به جزئيات نيز علم کند که نفس عالوه بر کليداند. باري، وقتي امام فخر دالئلي را ذکر ميخود نفس نمی

کند. استفاده مي النفس في وحدتها کل القوي دارد، مالصدرا از همين دالئلي براي اثبات مقام جمعي و

خالصه اينکه کسي گمان نکنده امام فخر مبتکر اين بحث است، بلکه حد اکثر ادعاي وي اين است که نفس به 

 1داند نه مستقل.ا آالت و معدات ميجزئيات هم علم دارد و مبنايش هم اين است که قوا ر

 

 مباني نظريه مالصدرا
 

الزم به ذکر است که قبل ذکر نظر خاص مالصدرا، بايد مباني وي متذکر شد، تا نظر ايشان 

 تر شود.روشن

 الوجوداصالت -1

 تشکيک در حقيقت وجود -7

 بسيط الحقيقه کل االشياء و ليس بشي منها -1

 حرکت جوهريه -4

 البته جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء آن. حدوث نفس و نه قدم آن و -6

 گانه عالم و جهانگانه نفس مطابق با مراتب سهمراتب سه -9

 

 نظريه صدرالمتألهین
 

 مطالب اصلی نظر نفس و قواي صدرالمتألهين، به شرح زيرمي باشد:

مدرک حقيقي در ادراکات جزئي و کلي و محرک حقيقي در حرکات طبيعي و ارادي، نفس  .1

 است.

                                                 
1. Al-Mabahith al-Mashriqiyya, (vol.2), (pp.345-362). 
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است که موجود  هاي نفس در افعالش هستند و ضرورت وساطت قوا، ناشي از آنوا، واسطه ق .7

 1دهد.مذکور باشد انجام مي مرتبه با وجود افعال اي که هم عالي، افعال نازل را از طريق واسطه

سبب نياز نفس به قوا و آالت، حضور در عالم طبيعت است. به نحوي که، اگر نفس به هر  .1

مادي انجام دهد. حالت خواب و  تواند افعال خود را بدون استعانت از آالتز طبيعت جدا شود، ميعنوان ا

شود از بهترين شواهد صّحت اين مدعا جسماني انجام مي رويا که در آن همه افعال بدون قوا و اعضاي

 .7است

شود. پس ي مينفس وجود واحد ذو مراتبي است که هر يک از مراتب آن، منشأ انتزاع قوه خاص .4

 .1گيرداي از مراتب نفس است که منشأ صدور فعلي قرار ميهر قوه، مرتبه

که، صدرا شيخ معتقد است هر يک از قواي نفس، داراي وجود خاص خود هستند. درحالي .6

وجود واحد هستند. اختالف دو فيلسوف در نفي و اثبات حرکت  مّدعي است که نفس و قواي آن موجود به

 .4کيک در وجود و ذو مراتب بودن نفس استجوهري و تش

 

 توضیح نظريه مختار مالصدرا
 

 قوا مراتب نفس هستند نه معالیل آن -1

 

از باب علّيت،  قوا نه ابزار و آالت نفس هستند که معّد ادراک کلي آن باشند و نه معاليل نفس، تا نفس

را درک کند و اعضا و قوا جزئيات را. ها باشد. به اين صورت که، نفس کليات مشتمل بر قوا و مدرکات آن

ترين قوا نزد نفس حاضر شود. گرچه علت و معلول نزديک گاه به سبب حضور معلول نزد علت، مدرکاتآن

های عقل فّعالي در هر حال، دو وجود و هويت جدا از هم هستند. چنانچه ما معلول رابطه را دارند، ولي

 يا مشارکت در اعمال يکديگر نداريم. به عالوه ضرورتي ندارد که خاص، ممانعت هستيم، ولي به اين دليل

 شود.متأثر مي که، نفس از تأثر قوا به شدتعلت از تأثرات معلول خود منفعل و متأثر شود. درحالي

توان ادعا کرد در واقع، رابطه قوا با نفس حتي از رابطه علت با معلول هم شديدتر است و به حق مي

تواند بيانگر واقعيت چنين پيوندي باشد. تنها در صورتي که قوا را ز اقسام معمول رابطه نمييک ا که هيچ

شود و صرفاً غيريت نفس و قوا از ناحيه نقص و محدوديت غيريتي منتفي مي مراتب نفس بدانيم، هرگونه

 6ماند که هميشگي است.قوا در مقايسه با کمال و احاطه و شمول نفس باقي مي وجودي

از نظر مالصدرا وجود انسان وجود واحدي است که به شخصيت واحد مشتمل بر تمامي قوا است، 

کند و نمو شنود، تغذيه مياست که مي بينيد و همين شخصيعني يک هويت واحد و يک شخص است که مي

است که  «وجود» مطرح نيست، بلکه يک« وجودها» کند. پسمي دارد و همين شخص است که تخيل و تعقّل

                                                 
1. Al-Asfar al-Arbaa’, (vol.8), (p.71). 
2. Ibid, (vol.8), (p.225) 
3. Ibid, (vol.8), (pp.134- 136) 
4. Ibid, (vol.8), (pp.135-136) 
5. Ibdaa’t Sadr al-Din al-Shirazi; al-Nafs Namozajan, (pp.40-60). 
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شود. همين وجود در مرتبه ضعيف، نامي و متغذي است، سپس با به حرکت جوهري، واجد همه کماالت مي

شود. به عبارت ديگر، هر قوه، همان نفس است که سير کمالي قوه المسه، باصره، سامعه و... قوه عاقله مي

ضاي بدن، معّداتي هستند که نفس را قوا، يعني اع اي از مراتب وجود خود ظهور کرده است و محلدر مرتبه

مبصر بالعرض، از سوي  کنند. مثالً حقيقت بدن با جعل صورتي مماثلبراي انشاي صورت مدرک آماده مي

شود نفس، صورتي شود و وجود چشم و ساير شرايط ابصار، معّداتي هستند که باعث مينفس حاصل مي

انشا شده، مجّرد از ماده خارجي است، زيرا مدرک  کند. اين صورت مماثل مبصر خارجي انشا و افاضه

قائلين به  دارد. ولي نزد سنخ مدرک باشد. وجود مبصر بالذات براي نفس به نحو قيام صدوريبالّذات بايد هم

به نحو حلول است،  شود و اين انطباعانطباع معتقدند که صورت مماثل با خارج در قوه باصره منطبع مي

)قيام عنه( به نفس دارد نه قيام  را، حلول مطرح نيست بلکه مبصر بالّذات، قيام صدوريولي در طريقه صد

چيزي وجود  کند که در عضو باصرهحلولي )قيام فيه(. چشم به نحو ظهور در مظهر است و انسان گمان مي

 1.دارد. حال آن که، صورت حقيقتاً در صقع نفس و قائم به آن است

انشاء نفس بعد از  نده صوت است و صورت، قيام صدوري به نفس دارد. البتهشنيدن نيز نفس انشا کن

ها چيزي است و فراهم بودن معّداتي نظير سالمت گوش، ايجاد صوت، تمّوج هوا و امثال آن است، اما اين

صورت در مردمک چشم چيزي است و ادراک صورت  ادراک صوت چيزي ديگر. چنان که، انطباق

در مورد ساير حواس ظاهر هم مطلب به همين ترتيب است مثالً مدرک سرما و گرما مبصر چيزي ديگر. 

سرما يا گرما،  و سرد يا گرم شدن دست عين ادراک سرما و گرما نيست، بلکه نفس بعد از لمس نفس است

سامعه ظهور  پس سمع، نفس است که به صورت 7کند.در مقام اليق خود، احساس برودت يا حرارت مي

است که در مرتبه لمس ظهور کرده  و بصر، نفس است که به صورت باصره ظهور کرده و لمس نفس کرده

مجرد و قوه عاقله، نفس است در مرتبه است در مرتبه نيمه و به همين ترتيب در حواس باطن نيز خيال، نفس

 عت، متکثر و متفّرقند و محالاعم از ادراکي و تحريکي، به مناسبت تعلق به عالم طبي تجّرد. البته قواي انسان

است که در اين عالم موضع سمع و بصر و شّم و ذوق متّحد باشد، ولي اين امر از ضعف وجود عالم ماده 

است نه از مقتضيات قوا، زيرا همين قوا در عالم خيال، متحد در وضع هستند. به نحوي که، انسان آنجا 

هاي متعدد نياز داشته باشد. همان طور که به قواي مختلف و محل اين تواند ببيند و بشنود و لمس کند بدونمي

همه حواس  که، در مرتبه حس مشترک همه حواس به نحو وحدت برزخيه جمع هستند و با يک قوه، مدرکات

شود و در عالم عقل حتي همين مقدار از تکثر هم وجود ندارد و از وجود واحد، معاني و ظاهر درک مي

و ذوق عقلي همه در موضع واحد به نحو وحدت جمعيه  شود و بصر و سمع و شمّ انتزاع مياي حقايق کثيره

 1جمع هستند و هر قوه، واجد کماالت و اصل وجود همه قوا است.

فرمايد: نفس انسانی چون جوهر قدسی است و از سنخ ملکوت صدرالمتألهين در جلد هشتم اسفار می

باشد و اين نفس خود بذاتها، قوه عاقله است، و هيه است دارا میباشد يک وحدت جمعی که ظل وحدت المی

قوه حيوانيه از تخيل تا احساس و قوه نباتيه از غاذيه تا مولده و قوه محرکه نطقيه است، اما نه بدين معنی که 

                                                 
1. Al-Asfar Arbaa’, (vol.8). (p.179); Sharh al-Hidayah al-Athiriyyah, (p.192) 
2. Al-Asfar al-Arbaa’, (vol.8), (pp.169-178) 
3. Sharh al-Manzomah, (pp.92-93) 
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نفس مرکب از اين قوا باشد، چون نفس وجودش بسيط است و ترکيب از اجزاء در آنجا معنا ندارد بلکه به 

اين معنا است که جوهر نفس کامل و وجودش تام و ذاتش جامع همه اين حدود صوريه و قوا با همه کثرتشان 

باشد و اين واجديت بر وجه ترکيب باشد؛ و نفس همه اين کماالت و اين قوا را به وجود واحد دارا میمی

با آنکه نفس بسيط است،  1نيست، بلکه به صورت بسيط و لطيف است، طوری که سزاوار لطافت نفس باشد.

باشد و حکيم سبزواری نيز از اين قاعده در مورد در عين بساطتش واجد همه کماالت و نيروهای خود می

 نفس استفاده نموده است بدين گونه که:

 نفس ناطقه در حقيقت ذات خويش بسيط است. -غریص

 ای کل اشياء است.هر بسيط الحقيقه -کبری

 است. نفس ناطقه همه قوای خود

 7فرمايد:آنگاه حکيم سبزواری چنين می

 النفس فی وحدتها کل القوی

 و فعلها فی فعله قد انطوی

 

 اي از مراتب نفسبدن مرتبه -2

 
اي نيز مرتبه بر اساس مبناي مالصدرا در بحث نفس و قوا و با توجه به جسمانيه الحدوث نفس، بدن

و ميزان که در مسئله نفس و قوا  و صدرا به همان نحوهای است که شيخ از مراتب نفس است و اين مسئله

الرأي هستند؛ زيرا هر دو مسئله از مباني مشابهي برخوردارند و در واقع، يکي اختالف دارند، در آن مختلف

 تواند داراي دو فعليت و دو صورت باشد و فعليت وتابع ديگري است. صدرا معتقد است که هيچ انساني نمي

فعليت هستند. از  هاي ديگر، در طول اينها و فعليتسان، نفس ناطقه اوست و صورتصورت واحد ان

شود فعليتي است ظّل فعليت نفس نه جدا و مستقل از مي فعليتي هم در نظر گرفته «بدن«رو، اگر براي اين

 آن.

دارد و همان  امتداد نفس انسان به عنوان حقيقتي ذو مراتب، شامل مراتبي است که از عالي تا داني

اي است که در آن با قواي طبيعي و نباتي، اتحاد دارد و در طور که داراي مرتبه عقلي است داراي مرتبه

مرتبه افعال نباتي نظير جذب و دفع و تغذيه و نمو هم حضور تام دارد و حضور در اين مرتبه مادام که نفس 

ه عقل. شواهدي نيز وجود دارد که نشان طبيعت است همان قدر مهم است که حضور در مرتب در عالم

 دهد نفس بذاته، فاعل افعال طبيعي است و به امور بدن اشتغال دارد از جمله:مي

متأثر شدن نفس از تحوالت مادي و طبيعي بدن نظير بريده شدن، سوختن يا شکستن اعضاي  .1

 بدن.

                                                 
1. Al-Asfar al-Arba’a, (vol.8), (p.134) 
2. Sharh al-Manzomah, (p.595) 
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اني و درد و رنج هاي جسمانصراف نفس ناطقه از ساير ادراکات هنگام شدت يافتن بيماري .7

کند و ماحصل کالم وي که بر اصول خاص صدرا اتحاد نفس و بدن را در معاد جسماني نيز دنبال مي 1بدن.

گذارد: ابتدا است چنين است: نفس مراتب وجودي متعددي را پشت سر مي او در امر معاد جسماني مبتني

پس از ديگري  د جمعي، مراتب نزول را يکيوجود جمعي در عالم عقل وجود دارند. اين وجود واح نفوس به

هنگام ورود به عالم ماده به قدري  کند تا به عالم ماده برسد و در اثر تنّزل، متکثر شود. شدت تنزلطي مي

مرتبه خود، وجودي در حد يک قوه دارد و به همين دليل،  ترينزياد است که آن وجود اوليه اکنون در نازل

گيرد. اين وجود تعلقي که براي آن موجود . از اين رو، به بدن مادي عنصري تعلق ميتواند مستقل باشدنمي

 »نفس ناطقه«متنزل پيدا شده، همان چيزي است که با حرکت استکمالي، شّدت و قوت يافته و در نهايت 

فه نام دارد و محل آن نط «قّوه جسماني» شود، ولي اکنون که در نهايت ضعف وجودي است.ناميده مي

کنند، نطفه به علقه و حرکت است کمالي ذاتي را طي مي است. نطفه و قوه هر دو به موازات يکديگر مراتب

شود و قوه جسماني از حالت قوه بودن که حالتي عرضي است خارج شده به صورتي به مضغه و... تبديل مي

دارد. اين صورت  ا به عهدهشود که وظيفه حفظ مرکب از تفّرق رصورت طبيعي يا معدني تبديل مي نام

خود، يعني آب و خاک و غيره تجزيه  رود و بدن مادي به عناصر اوليههنگام مرگ، از بدن بيرون مي

شود و آن هم به صورت حيواني ارتقا صورت نباتي تبديل مي شود. صورت طبيعي هم در اثر تکامل بهمي

پديد  نمو و توليد مثل و حس و حرکت ارادي هم در آنيابد تا عالوه بر قدرت حفظ مرکب، قدرت تغذيه و مي

کسب مراتب تجرد تام و نيل به مرتبه انساني يا نفس ناطقه است و  اين عبور، به معناي حرکت به سمت 7آيد.

از کمال  يابد و طي آن، هر انساني به تناسب استعدادهاي وجودي خود، به درجاتيادامه مي تا هنگام مرگ

دهد که مراحل نازل يابد. نفس ناطقه هنگام مفارقت، دو مرحله از وجود خود را از دست ميتجردي دست مي

مجرد و آن، يعني مرتبه معدني و مرتبه نباتي است، ولي در مرتبه ديگر، يعني مرتبه و صورت حيواني نيمه

 ري و بدن زمينيکند. دو صورت اخير که قبالً در جسم عنصمجرد تام را حفظ مي مرتبه و صورت انساني

نيز به جسم اخروي تعلق  گيرند و سرانجامکنند و به جسم و بدن مثالي تعلق ميبودند با مرگ آن را رها مي

دانند معتقدند که با مانند. البته مشائين چون تجرد را منحصر به تجرد عقالني ميگرفته، تا آخر با آن مي

توان گفت که هر انساني در رود. به اين ترتيب، ميبين ميمرگ، مرتبه حيواني نيز مانند مراتب ديگر از 

 کند:زندگي مي سه قالب

عنصري دنيايي و  اي. صورت آن، بدنقالب دنيايي که داراي صورتي است و ماده -قالب اول

 اش، عناصر مادي است.ماده

 قالب مثالي که داراي ماده مثالي و صورت بدنيه مثاليه است. -قالب دوم

 قالب اخروي که داراي ماده اخروي و صورت بدنيه اخرويه است. -مقالب سو

نام بدن مثالي و  پس ماده عنصري صورتي دارد به نام بدن دنيوي و ماده مثالي، صورتي دارد به

موارد صورت اقسام ماده است نه عين ماده.  ماده اخروي، صورتي دارد به نام بدن اخروي. بدن در همه اين

روند و نفس و بدن وجود مستقل و مفارق از يکديگر آن به شمار مي نفس متحد هستند و مراتبها با اين بدن

                                                 
1 Al-Asfar al-Abraa’, (vol.8), (pp.76-77) 
2 Ibid, (vol.8), (pp.136 & 145-146) 
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آن است. همان طور که، قوا  ندارند. در اين ميان، بدن دنيوي مرتبه نازل نفس بما هي نفس و دامنه و ذيل

 1مراتب اين نفس و متحد با آن هستند.

 

 ادله مالصدرا براي اثبات وحدت قواي نفس
 

 7علم وجداني و بديهي به وحدت نفس و قواي آن داريم. .1

از ناحيه معلوم: اگر نفس با قواي خود وحدت نداشت، امکان نداشت درباره معلوم برخي با  .7

معلوم برخي ديگر حکم کرد و مدرک يکي قوه را با مدرک قوه ديگر ترکيب کرد و تحريک اختياري به 

 1عقل بدست آمده است. )به شکل قياس استثنائي اتصالي(چيزي داشت که براي حس، خيال و وهم و يا 

از ناحيه عالم و مدرک: اگر مدِرک معقوالت با مدِرک محسوسات، متخيالت، موهومات و ...  .1

که چنين نيست بلکه مدِرک معقوالت همان مدِرک يکي نباشد، پس دو مدِرک در کار باشد، درحالی

درک معقوالت و هم مدرک محسوسات و ... است. در محسوسات و ... است. پس يک شي است که هم م

 4ای در کار نيست از ناحيه عالم و مدِرک.نتيجه دوگانگی

 اين برهان )از ناحيه علم( داراي چند مقدمه مهم است: .4
 

 نفس انساني يک موجود متشخص است. )زيرا تشخص شي از آن وجود وي است( .1

 عتباري بلکه تکويني است.اش نه ابدن تحت همين موجود متشخص است و رابطه .7

 بدن جزئي تحت تدبير نفس جزئي است نه تدبير بدن کلي. .1

 اين تدبير اختياري است. .4

تواند با اختيار باشد. زيرا علم هر شي جزء مبادي فعل نفس اگر از بدن خبر نداشته باشد، نمی .1

 اختياري است.

 پس نفس انساني مدِرک بدن شخصي خود است. .6

 ي عاقل و مدِرک کليات هم است.از سوي ديگر نفس انسان .2

کند؛ چون ادراک کليات مفروغ نفس انساني با کمال وحدتش جزئيات و کليات را درک مينتیجه: 

 6عنه است و با ادراک بدن، مدِرک بدن جزئي هم است. پس نفس عين قواي خود است.

د به علت طوالني بودن کناسفار ذکر مي 6و  9ها چند دليل ديگر را هم در جلد مالصدرا غير از اين

 شود.ها صرف نظر ميو مقدمات مفصل، از آن

                                                 
1. Al-Shawahid al-Robobiyyah, (pp.289, 292, 329, 332;) al-Maba’ wa al-Maa’d, (pp.343, 

387 &52) 
2. Al-Asfar al-Arbaa’, (vol.9), (pp.56-57) 
3. Ibid, (vol.8), (pp.221-222) 
4. Ibid, (vol.8), (p.224) 
5. Ibid, (vol.8), (p.225) 
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و استاد مصباح مراتبي بودن قواي نفس را طوري  1داند.استاد فياضي اين ادله را اخص از مدعا مي

 7آورد.کند که سر از رابطه علّي و معلولي نه شأن و ذي الشأن در ميتوجيه مي

 

 گیرينتیجه
 

 :برشمرد به عنوان نتايج بحثتوان نکات زير را مي

دانند و بعضي مي درباره فاعليت نفس و قوا در افعال انسان، بعضي فالسفه قوا را فاعل مستقل .1

شمارند. فخر رازي که جزء دسته دوم است گمان کرده شيخ در نفس را فاعل و قوا را آالت يا معّدات مي

 رساند.الف مدعاي امام فخر را ميدسته اول قرار دارد. در حالي که، صريح سخنان شيخ، خ

نفس هستند و ميان نفس و قوا،  «فروع و اجزاي»وحدت وجود نفس و قوا. از نظر شيخ، قوا  .7

عالقه و ارتباطي خاص و شديد برقرار است، اما به نظر صدرا پيوند نفس و قوا باالتر از عالقه و ارتباط 

براي قوا، اولي  «شؤون و مراتب» هستند و تعبيرنفس  «مراتب» اصل و فرع يا جزء و کل است، زيرا قوا

ادراک  «محّل و معدّ »ها را داند، ولي آخوند آنمي «آلت ادراک»و ارجح است تا فروع و اجزا. شيخ، قوا را 

ساز هستند تا نفس، شمارد و معتقد است که هر قوه و عضوي که محل آن قوه است علت اعدادي و زمينهمي

قرار گيرد. در واقع ابن سينا به تغاير نفس و قوا قائل است. چنان که، ميان نفس و  فاعل مباشر فعل خاصي

اي را که به نحوي داند و هر نوع رابطهقائل است، اما صدرا قوا را مراتب نفس مي بدن هم به چنين تغايري

مانند رابطه علت  شدتکند، حتي اگر از حيث کمال و داند نفي مياز انحا به تعدد وجود نفس و قوا منتهي مي

ها قائل شد. پس قوا نه فروع نفس هستند و و معلول باشد. چرا که در اين رابطه هم بايد به وجودها و شخص

در تمام اين حاالت، نفس وجودي جداگانه دارد و قوا وجودهاي  هاي آن. چوننه اجزا و نه آالت و نه معلول

آن  يع داراي مراتبي است که قوا، شئون و ظهورات و مراتبحقيقت واحده و وجود وس جداگانه، بلکه نفس

وجود واحدند و اين حقيقت واحد به حرکت ذاتي استکمالي، مراتب وجود خود را يکي پس از ديگري از 

 شود.ادني به اعلي واجد مي

تشکيک خاص، از کيفيت سريان نفس در جميع قواي ظاهري  شيخ اشراق نيز با وجود اعتقاد به .1

است و گرچه تا حدودي به نظريه صدرالمتألهين نزديک شده؛ اما به سبب نفي  ني خود غفلت کردهو باط

اشراق  مطلق وجود قوا و نفي حرکت جوهري، نتوانسته به توجيه هماهنگ اين سخن با ساير مباني حکمت

 بپردازد.

، آثار اصول روشن ايبحث رابطه نفس و قوا، از جمله مباحث حوزه نفس است که همچون آينه .4

ها را کند و نقش و کاربرد آنو مباني صدرايي خصوصاً تشکيک و حرکت جوهري را در خود نمايان مي

 دهد.نشان مي

                                                 
1. Ilm al-Nafs Falsafi, (pp.90-110) 
2. Sharh Asfar (vol.8), (vol.1), (pp.251-353) 
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خالصه نظر مالصدرا: بدن و قوا در مقابل نفس و حتی رابطه علّی و معلولی هم با نفس ندارند  .6

و تشأنات نفس اند نه معاليل آن. اين ادعا با  ها نتيجه اشراقی نفس هستند، همچنين قوای نفس، مراتببلکه آن

 چندين دليل مانند علم حضوری به وحدت نفس و قوا، از ناحيه معلوم، عالم و علم به اثبات رسيده است.
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 Dr. Bərəkətullah Sinəvi 
 

Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində “Nəfs öz vəhdətində bütün qüvvələrin 

məcmusudur” nəzəriyyəsinin şərh və dəyərləndirilməsi 
(xülasə) 

 
Fəlsəfi mövzuların ümumilikdə, İslam fəlsəfəsinin xüsusilikdə açar fikir

lərindən biri nəfs və ruha aid məsələlərdir. Burada ən mühüm və bəlkədə ən 

qalmaqallı mövzulardan biri nəfsin öz qüvvələri ilə olan əlaqə və münasibətləridir. 

Bu sahədə filosofların müxtəlif nəzəriyyələri Yunandan- günümüzədək mövcud 

olmuşdur. Nəfs mövzusunda ən aktual mövzu demək olar ki, bu mövzudur. Molla 

Sədra adı ilə məşhur olan Sədrəddin Şirazi əsərlərinin bir çoxunda, xüsusən Əsfar 

kitabında bu sahədə geniş və təfsilatlı təhlillər aparmışdır.  

Hazırki araşdırma “hikmətul-mütəaliyə” fəlsəfəsindəki varlığın əsilliyi, varlı

ğın mərtəbəli olması, substansial hərəkət və s. qaydalara əsaslanaraq, təsvirli və 

təhlilli şəkildə mövzuya aydınlıq gətirmişdir. “Həqiqətin bəsit və sadəliyi” qaydasını 

diqqət mərkəzində saxlayaraq, bu nəticəyə gəlmək olar ki, nəfsin qüvvələri nəfsin 

özü ilə bərarbər deyillər, hətta nəfslə onun qüvvələri arasında ikilik və dualizm belə 

yoxdur. Əksinə nəfsin qüvvələri onun təzahür və əskərləridir. Sədrəddin Şirazi bu 

nəzəriyyənin isbatı üçün, həm əsfar kitabında, həm də digər kitablarında bir neçə 

fərqli sübut gətirmişdir.  

 

Açar sözlər: Sədrəddin Şirazi, İbn Sina, Şihabəddin Söhrəvərdi, Fəxr Razi, 

Nəfs, Qüvvələri, Dərəcələr, Əsaslar və köklər, Vəhdətçilik, Dualizm  
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Dr. Barakatullah Sinovi 

 

An Explanation and Assessment of “The Soul in its Unity is all 

Faculties” from Mulla Sadra’s Viewpoint 
(abstract) 

 
One of the most significant discussions of philosophy in general and Islamic 

philosophy in particular is the topic of the soul, and among them, one of the most 

important, albeit most challenging, discussions of the subject is the relation of the 

soul to its own faculties. Various theories have been put forward by philosophers 

from Greek to contemporary times. In such a way that it constitutes a wide range of 

philosophical discussions. Sadr al-Muta’llihin, known as Mulla Sadra, has provided 

detailed materials in many of his works, notably Asfar al-Arbaa’. The present study, 

with regard to the specific principles of transcendent wisdom, such as originality of 

existence, Systematic Ambiguity, substantial movement, and so on, has studied this 

discussion in a descriptive-analytical way and has come to an important conclusion 

that with regard to the principle of “simple nature is everything but it is none of 

them particularity” (“basit al-haqiqa kull al-ashya wa lais beshai’n minha'”) the 

faculties are neither opposite to the soul or even nor is there any duality between the 

soul and its faculties, but rather the faculties are manifestations and soldiers of the 

soul itself. Mulla Sadra has put forward several arguments in his works, including 

Asfar, to substantiate his claim. 

 

Keywords: Mulla Sadra, Ibn Sina, Sheikh Ishraq, Fakhr Razi, Soul, Faculties, 

Stages, Principles, Monism, Dualism. 

 

 

Др. Баraкятуллах Синови 
 

Трактовка и оценка теории «Душа – это сумма всех сил в ее единстве» в 

философии Садраддина Ширази 

(резюме) 

 
Одной из философских тем вообще, и основных ключевых положений 

исламской философии, в частности, является проблема, связанная с душой 

(нафс) и духом (рух). Одна из самых важных и, возможно, наиболее 

противоречивых тем здесь, является тема отношений и связи души с её 

собственными силами. Различные теории философов в этой области 

существовали со времён Древней Греции до наших дней. Это едва ли не самая 

актуальная тема, в контексте проблемы души. Садраддин Ширази, 
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известный как Мулла Садра, во многих своих произведениях, особенно, в книге 

"Асфар", проделал обширный и подробный анализ этой области. 

Настоящее исследование, основываясь на концепции иерархичности 

ступеней бытия, субстанционального движения и других концепциях, 

содержащихся в философии «трансцендентной мудрости» («ал-хикма ал-

мутаалиййа»), в описательной и аналитической формах, привносит ясность в 

данный вопрос. Придерживаясь принципа «простоты истины», мы можем 

прийти у выводу о том, что силы души не равны самой душе, и что между 

душой и её силами нет бинарности и дуализма. Напротив, силы души 

являются ее проявлениями и выражениями. Садраддин Ширази привел 

несколько различных аргументов в поддержку этой теории, как в книге 

"Асфар", так и в других в своих книгах. 

 

Ключевые слова: Садраддин Ширази, Ибн Сина, Шихабаддин 

Сухраварди, Фахраддин Рази, Нафс, силы, основы и корни, степени, основы и 

корни, единство, дуализм. 
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