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  چكيده
شناسي صدرالمتألهين از دو حيث محتوا و  مباحث نفس

شناسي  نفس در هستي. روش قابل بررسي و نقد است
آيد، اما  وث بدن پديد ميحكمت متعاليه، اگرچه با حد

موجودي ذوشئون و چندتبار است كه از عالَم ماده تا 
تجرّد عقلي در سيالن بوده و با بدن تحت تصرّف خود 

باور به نوآوري صدرالمتألهين در معرّفي . متحد است
نفس و همچنين داوري صحيح ميان ديدگاه وي با 

هاي رقيب، أمري است كه نيازمند كشف روش  ديدگاه
مسئلة اين پژوهش، كشف . باشد وي در تحليل نفس مي

روش صدرالمتألهين در شناخت مفهومي و وجودي 
كه با تحليل محتواي مباحث  آورد آن ـ نفس است و ره

نفس شناسي ارائه شده از سوي صدرالمتألهين حاصل 
مطالعات ميان «ـ اثبات اتّخاذ روش  گرديده است

صدرا با . باشد مياز سوي وي در اين زمينه » اي رشته
گرايي  كثرت«التفات به چندتباري بودن نفس و لزوم 

گونه مسائل، اين روش را  در بررسي اين» روشي
اتخاذ چنين روشي، سبب ارائه فراديدگاه . برگزيده است

در ) حدوث جسماني و بقاي روحاني نفس(خاص وي 
  .شناسي حكمت متعاليه گرديده است مبحث نفس

المتالهين، نفس شناسي، روش صدر: كليدي گانواژ
  .اي پژوهش، مطالعات ميان رشته

                                                                                
 تهــران دانشــگاه نشــجوي دكتــري فلســفه و كــالم اســالمي دا 
  ).نويسندة مسئول(

 mh_vafaiyan@yahoo.com 

 استاد گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه تهران.  
akhlafg_85@yahoo.com 

Mohammad Hossein Vafaeian 

Ahad Faramarz GHaramaleki 

Abstract 
Mulla Sadra’s debates concerning the soul can 

be investigated and criticized from two aspect; 

content and method. In the ontology of 

Transcendent wisdom, although the soul 

emerges from the corporeal origination, it is a 

multi-factorial creature and owner of dignity. 

This creature was flowing and changing from 

the material world to the intellectual abstraction. 

It has unity with its captured body. The 

objective of this research is to discover 

Sadrolmote'allehin methodology in introducing 

the self. The outcome of this study is to confirm 

the selection of interdisciplinary studies 

methodology by Sadrolmote'allehinin the above-

mentioned issue. Given themulti-factorial nature 

of the self and the necessity of multi 

methodology in examining these kinds of issues, 

Sadra has adopted this method. 
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  مقدمه
توان از دو منظر روش و  پژوهش صحيح را ميهر 

در بررسي محتوايي، . محتوا مورد بررسي قرار داد
. شود هاي مترتب بر آن ارزيابي مي ها و نتيجه داده

توان با تقسيم محتواي  در اين نوع بررسي، مي
هاي مختلف، هر بخش را  پژوهشي واحد به بخش

و هاي اثر، مورد نقد  فارغ و جداي از ديگر بخش
از اين رو، ممكن است برخي . ارزيابي قرار داد

رهاوردها و نتايج پژوهش، صحيح و برخي ديگر 
اما در مقابل و در بررسي . مردود شمرده شوند

شناختي اثر علمي، بايد به پژوهش به عنوان  روش
امري واحد و منسجم نگريست و در پرتو آن، به 
تحليل روش اتخاذشده از سوي مؤلف و نقد آن 

نگري و  شناختي، جزئي در بررسي روش. داختپر
توان تنها  تقطيع پژوهش امري نادرست است و نمي

هاي اثر پژوهشي،  ها يا داده با ارجاع به برخي گزاره
  .هاي پژوهش پرداخت به نقد صحيح روش

از سوي ديگر، روش پژوهش انديشمندان 
الي آثار  پيشين در حيطة علوم انساني، در البه

خفي بود و به ندرت به آن اشاره علمي آنها م
از اين رو، كشف روش اتخاذشده در مسير . شد مي

وران، گذار از ظاهر پژوهش به  علمي اين انديشه
گذار از ظاهر به . الية دوم و پنهان اثر علمي است

باطن در كشف روش، سبب پديد آمدن برخي 
ها با يكديگر  ها يا خلط برخي روش اشتباه
شناسي آثار  ر روشاين امر د. شود مي

فرامرز قراملكي، (صدرالمتألهين نيز رخ داده است 
  ).401ـ403: 1392

مسئلة پژوهش جاري، بررسي و كشف روش 
علمي صدرالمتألهين در تحليل مفهومي و وجودي 

ترين اثر معقول  نفس انسان و قواي آن، در جامع
بدون كشف . است االسفار االربعه كتابوي، يعني 

را در مسئلة مذكور، هر گونه الگوي روشي صد
هاي رقيب و باور به  داوري صحيح بين ديدگاه

حدوث (نوآوري از سوي او در مسئلة نفس 
كه خود بر اين  ني نفسروحا ايجسماني و بق

  .، امري عقيم خواهد بود)كند نوآوري تصريح مي
مسئلة اساسي اين جستار، مسائل فرعي 

ا آي: ديگري را نيز به دنبال خواهد داشت
صدرالمتألهين در روند پژوهش خود در مسئلة 

ها دارد؟ آيا  مذكور، روشي خاص در تحليل داده
اين روش، روشي منسجم و قابل دفاع است؟ 

ها و نقاط ضعف روش وي در اين مسئله  مزيت
چيست؟ آيا روش اتخاذشدة او در مسئلة نفس، 
پيامدهاي علمي خاصي در محتواي پژوهشي وي 

  نيز داشته است؟ 
فرضية به دست آمده پس از بررسي و مطالعة 

 اسفاراولية آثار صدرا، نشانگر آن است كه وي در 
داراي روشي منسجم و آگاهانه در تعريف نفس 

پردازد،  است؛ او آنجا كه به بررسي نفس مي
اي را الگوي پژوهش خود قرار  رشته رويكرد ميان

  .داده است
ر از حيث پيشينة بحث، با توجه به منابع د

شناسي  دسترس، پژوهشي در حيطة روش
صدرالمتألهين در مسئلة نفس يافت نشد، گرچه آثار 

شناسي  ارزشمندي در حيطة شناسايي و معرفي روش
صدرالمتألهين در حكمت متعاليه به شكل مطلق و 

شناسي صدرالمتألهين در  آثاري نيز در حيطة روش
حيطة برخي مسائل به شكل خاص و موردي 

ه كه در هيچ يك به مسئلة نفس انسان صورت پذيرفت
  )1(.و قواي آن پرداخته نشده است

در ادامه و از آنجا كه فهم صحيح سير بحث و 
شده در اين نوشتار منوط به  ارزيابي نتيجة ارائه

اي  رشته هاي مطالعات ميان بيان و معرفي مؤلفه
شده  نه مسائل مطرح است، ابتدا به عنوان مباني ـ

به اختصار به آنها پرداخته و  ـ در اين پژوهش
سپس در پرتو آن به بررسي و كشف روش 

الزم به . پردازيم صدرالمتألهين در مسئلة نفس مي
ذكر است در اين مسير و همچين در تحليل 

شناسي صدرالمتألهين در ادامة اين پژوهش،  روش
هاي صدرالمتألهين در  به داوري محتوايي ديدگاه

  .پرداخت شناسي نخواهيم مسئلة نفس
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اي و سازگاري  رشته هاي پژوهش ميان مؤلفه. 1
آن با الگوي روشي صدرالمتألهين در مسـئلة  

 شناسي نفس

در انجمن هربارت، به  1985اولين بار در سال 
اي توجه  رشته ريزي ميان موضوع مطالعات و برنامه

شد و پس از آن و از دهة سوم قرن بيست، اين 
براي آن به مجامع ريزي  گونه مطالعات و برنامه
، همكارانخنجرخواني و (آموزش عالي راه يافت 

كه بر پاية الگوي » گرايي تخصص«انديشة ). 1388
فلسفة علم دكارت و پس از انقالب علمي شكل 
گرفت، بر تجزية امور مشكل و پيچيده، همانند 

تر، به امور ساده  تجزية ساعت به قطعات كوچك
آنها  ايخت و ارتقو بسيط براي تحليل، تبيين، شنا
بر  يل قرن بيستماستوار است؛ الگويي كه تا اوا

تكه شدن  ها سيطره داشت و سبب تكه دانشگاه
  . علوم مختلف شد

شود  در اين الگو، به وحدت علوم توجهي نمي
و هر متخصص، بدون لحاظ ارتباط علم خود با 

تر كردن تخصص خود  ديگر علوم، فقط به ژرف
ز آن با الگوي سيلوي غالت امري كه ا. انديشد مي

هر متخصص پس از اتمام تحصيالت، . شود ياد مي
شود و با انبارهاي ديگر  از انبار خود خارج نمي

: 1388محمدي روزبهاني، (كند  ارتباطي برقرار نمي
اين الگو به روابط منطقي بين علوم توجه ). 106

. ماند ندارد و از پاسخ به برخي مشكالت بازمي
در حيطة علوم انساني و درگيري آنها مشكالتي كه 

كند  با انسان مختار و چند ضلعي، بيشتر جلوه مي
)Chettiparamb, 2007: 1 .( از سوي ديگر، علوم

اي، بر اساس نياز انقالب صنعتي و تناظر  رشته تك
با رشد » نياز به متخصص مربوطه«و » رشد صنعت«

رو گرديد، به طوري كه هر  اي روبه فزاينده
اي خاص كه در صنعتي خاص  در رشته متخصص
چنين فردي از نگاه . بيند آيد، آموزش مي به كار مي

كالن نسبت به سيستمي كه در آن فعاليت علمي 
چنين الگويي تا ). Bear, 2001(كند، غافل است  مي

اوايل قرن بيستم و برجسته شدن خألهاي نظريات 

علمي در مطالعات تخصصي و توجه به مطالعات 
  .رو و متبع بود اي، الگويي پيش شتهر ميان

اي و  رشته اي، بين رشته تعريف مطالعات ميان
. اي، مبتني بر شناخت مفهوم رشته است فرارشته

رشته اگر چه در معناي سنتي خود قدمتي به اندازة 
هاي بشري دارد، اما در معناي جديد به  قدمت دانش

و ) Szostak, 2007: 1(گردد  اواخر قرن هجدهم برمي
استوار » روش«و » نظريهـ  مباني«وحدت : بر دو ركن

ها  ويژگي مشترك همة رشته). Squires, 1992(است 
شناسي دكارتي، فروكاستن نگاه  بر اساس مباني علم

كلي به جزئي و حركت از سوي پيچيدگي به 
سازي است كه سبب چندپاره شدن واقعيت  ساده

  . شود سازي علمي مي خارجي در مفهوم
هاي  اي، پژوهش رشته هاي تك ابل پژوهشدر مق

قرار دارد كه حاصل تلفيق مكانيكي » اي چندرشته«
مطالعات . متخصصين چند رشتة مختلف است

نيز با مطالعات منسجم و تلفيق » اي رشته ميان«
هاي مختلف دو يا چند  ديالكتيكي نظريات و روش

اي،  رشته در مطالعات ميان. آيد تخصص پديد مي
شود تا قلمرو و  فرايند و مسئله تأكيد ميبيشتر بر 
از آنجا كه در مطالعات ). Repko, 2008(موضوع 
اي خاص  اي، هنوز رشته رشته اي يا ميان چندرشته

برخي  )2(گيرد، ها قرار مي مالك و محور ساير رشته
اي  اي يا چندرشته رشته پژوهشگران، مطالعات ميان

دانند و تنها  اي مي را نيز زيرمجموعة مطالعات رشته
اي  اي را كه هيچ تعلقي به رشته مطالعات فرارشته

اي قرار  خاص ندارد، فراتر از مطالعات رشته
  )3(.دهند مي

از سوي ديگر، از آنجا كه خاستگاه مطالعات 
و خألهاي  1اي، علوم تجربي رشته ميان
شناختي و نظريات مطرح در هر يك از  روش
نتساب هاي آن است، برخي به صراحت ا رشته

و  2اي به حيطة دانش رشته مطالعات ميان
هاي آن در علوم غير تجربي را رد  سازي نقشه پياده

                                                                                
1. Science 
2. Knowledge 
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گرفته در اين حيطه  هاي صورت كنند و كوشش مي
اي در حكمت  رشته همچون تبيين رويكرد ميان را ـ

آنها مطالعات . پندارند ثمر مي ـ بي متعاليه
تجربي  اي در حيطة معرفت و علوم غير رشته ميان

  ).42ـ43: 1387برزگر، (تابند  را برنمي
اين برداشت مورد نقد است، زيرا يكي از مباني 

انگاري  اي، وحدت رشته اساسي در مطالعات ميان
انگاري آن است؛ امري  قطعه علوم و رهايي از قطعه

كه فراتر از رشتة اول و دوم است و سعي دارد با 
امري فراتر  سوم و سنتزي ديالكتيكي، به رشتة

يا همان حكايت منسجم از » كل«دست يابد كه 
توان  واقعيت پيچيدة خارجي است، به شكلي كه مي

بخشي  اي را وحدت رشته هدف اساسي علوم ميان
بر اين اساس، ). Nicolescu, 1996(علم بيان كرد 

اي خاص است،  مبناي مطالعاتي كه فراتر از رشته
. استوار است» يتچندتباري بودن واقع«بر انديشة 

ها  به بياني ديگر، جهان به همان صورتي كه دانشگاه
: 1385استريتن، (كنند، تقسيم نشده است  تقسيم مي

و داراي ابعاد در هم تنيده و پيچيده است، به ) 130
معتقد است همة ) 1992(شكلي كه اسكويرز 

توانند  ها، تنها در فضايي چندبعدي مي رشته
  .شوند گسترش يابند و محافظت

تواند  اي مي رشته چنين به علوم ميان نگاهي اين
شناسي نيز  هاي معرفت هاي مبنايي و حيطه بر دانش

منطبق شود و آنها را نيز در بر گيرد، چنانكه 
پژوهشگراني نيز به برخي مصاديق وارد شده و به 

هاي  اي بر گونه رشته تبيين مباني مطالعات ميان
از اين رو،  )4(.اند شناسي پرداخته مختلف معرفت

امكان بررسي روش صدرالمتألهين در حكمت 
ـ و همچنين روش وي در  در نگاه كلي متعاليه ـ

ـ براي انطباق يا  در نگاه جزئيـ  برخي مسائل خاص 
  .اي وجود دارد رشته عدم انطباق آنها با مطالعات ميان

در حيطة بررسي روشي آثار صدرالمتألهين و 
هاي مختلفي مطرح شده  هحكمت متعاليه، ديدگا

هاي  با اين وجود، با نظر به سير پژوهش )5(.است
هاي مطالعات  صدرا در مباحث مختلف و مؤلفه

چنانكه ـ  اي، روش او در اغلب مسائل  رشته ميان
 1اي رشته تبيين خواهد شدـ منطبق بر رهيافتي ميان

اي كه نبايد آن را با  رشته مطالعات ميان. است
درآميخت، داراي خاستگاه  2اي تهمطالعات چندرش

اي،  هاي چندرشته پژوهش. و لوازمي خاص است
افزايي آنها بدون  ها و برهم ثمرة التقاط دانش

اي روشن و منسجم در سير  داشتن ضابطه و نقشه
ها و  در اين روش، انبوهي از داده. پژوهش است

آميزد و گاه محصولي جز  مباني در هم مي
. پژوهش نخواهد داشت سردرگمي و عقيم ماندن

امري كه برخي منتقدانِ صدرالمتألهين، وي را به 
  ). 25: 1389يثربي، (اند  آن متهم كرده

ها  مند و منطقي داده اما در مقابل، تلفيق ضابطه
تواند سبب پژوهشي  و مباني علوم مختلف مي

اي  رشته ثمربخش و نوآورانه، بر مبناي مطالعة ميان
اي از منطق هرمنوتيكي  رشته در روش ميان. شود

شود تا با  براي حل مناقشات استفاده و سعي مي
هاي مختلف، فراديدگاهي  به چالش كشيدن ديدگاه

  )6(.نو ارائه شود
را برايند  اي رشته ميان رويكرد چنانكه گفتيم، اگر

 بگيريم نظر در علم به گرا وحدت مختلف هاي گرايش

در  يخبستر تار آراي توليدشده در از يك هر كه
هاي  آموزه اند، بودهآن  ساز زمينه و سهيمآن  پيدايش
مشابه  تاريخي سير نيز مالصدرا گرايانة فلسفة وحدت

: خواهد داشت اي رشته و منطبق بر الگوي ميان
 فكري مالصدرا پيشينة به نظري هنگامي كه«

فلسفه و عرفان اسالمي را  نُه قرن كالم، اندازيم، مي
هاي  قرون اوليه به عنوان رشتهكنيم كه در  مشاهده مي

تر  علمي مستقلي گسترش يافتند و به تدريج يكپارچه
هاي  ، مالصدرا در حالي كه ديدگاه...شدند مي

كرد، سنتز  مختلف فكري را كامالً در خود جذب مي
و وجهة فكري جديدي، يعني حكمت متعاليه را 

كنار هم  گرايي و آفريد كه صرفاً نه يك التقاط
هاي مختلف، بلكه مكتبي  ها و نگرش ريهگذاشتن نظ

                                                                                
1. Interdisciplinary studies  
2. Multidisciplinary  
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» اي از حقايق سنتي جديد بود، مبتني بر تفسير تازه
  ).47: 1387نصر، (

اي، به معناي برخورداري از  رشته مطالعات ميان
و ابزارها است كه در مقابل  1ها كثرت روش

. يردگ قرار مي 2شناختي حصرگرايي روش
ش، ترين آفت حصرگرايي روشي در پژوه برجسته

مقصود از . است 3نگري خطاي تحويلي
نگري كه محصول تفكر روشي دكارت  تحويلي

 و است، ارجاع يك پديدار به امري فروتر از آن
خطايي . اخذ وجهي از شيء به جاي كنه آن است

شناسي خود بدان ملتفت  كه صدرا نيز در نفس
دارد  بوده و مخاطب را از آن برحذر مي

  ).133 /2: 1981صدرالمتألهين، (
علومي كه موضوع آنها مراتب و حيثيات 
متعدد دارد و به بيان ديگر داراي مسائلي 

هاي متنوع  هستند، نيازمند اتخاد روش 4چندتباري
و ابزارهاي متفاوت براي شناخت حيثيات مختلف 

  . موضوع خود هستند
در حكمت متعاليه به عنوان امري » وجود«

دت و چندتبار كه داراي مراتب مختلفي از ش
شود كه هر مرتبه از آن  ضعف است معرفي مي

 /6: همان(ها و احكام خاص خود را دارد  ويژگي
وجود مادي اشيا با وجود خيالي و هر دوي ). 277

از ماده و لوازم آن  آنها نيز با وجود عقلي كه مجرد
وجود الهي و اسمايي اشيا كه . تفاوت دارد ،است

اي خاص ه ويژگي نيز داراي وحدتي جمعي است
  . خود را دارد
هاي علمي براي شناخت وجود كه  كنكاش

داراي چنين گسترة فراخي است، جز با مطالعات 
توجه و تحليل وجود . شود اي بارور نمي رشته ميان

اسمايي اشيا، مباني عرفاني و قواعد آن را پديد 
هاي عقلي صرف و محض نيز  بررسي. آورد مي

                                                                                
1. Multimethodology or multimethod research  
2. Methodological exclusivism 
3. Reductionism 
4. Multi factorial  

ي كه ناظر به وجود تواند پا از حيطة مفاهيم كل نمي
هاي محدود در  تجربه. عقلي اشيا هستند فراتر نهد
هايي كه ناظر به وجود  گسترة طبيعت نيز جز داده

  . كند مادي اشيا هستند را توليد نمي
مهارت صدرالمتألهين، در تلفيق منسجم 

آوردهاي مختلف در تحليل و بررسي هر مرتبه  روي
ان ديگر، به بي. و حيثيت از موضوعي واحد است

شناخت هر مرتبه از وجود، نيازمند ابزار و روشي 
توان با  خاص است و به نظر صدرا نيز نمي

ها يا استفاده از تنها يك روش، به  درآميختن روش
). 74: 1367همو، (تمام حقيقت هر شيء راه يافت 
هايي بايد از روش  از اين رو، در چنين پژوهش

ها و  ي ديدگاهده ـ و سازمان نه التقاط  تلفيق ـ
ها كه منجر  گيري منسجم و بجا از كثرت روش بهره

  .شود، استفاده كرد اي مي رشته به مطالعات ميان
مقصود از كثرت روش در اين نوشتار، تنوع 

چنانكه در علم  روش به تبع گوناگوني مسائل ـ
ـ نيست، بلكه تنوع روش در  شود كالم مشاهده مي

دتباري بودن چن. مسئلة واحد چندتباري است
موضوع پژوهش نيز با تعلق آن به گسترة خاصي 

توان موضوع  از علوم منافات ندارد، زيرا مي
واحدي را كه حيثيات متعددي دارد، مورد كنكاش 

هاي مختلف  با اين وجود، نظر به گستره. قرار داد
يك موضوع و جمع مراتب آن بدون خلط آنها با 

ت زياد و يكديگر، امري است كه نيازمند مهار
تسلط پژوهشگر بر تمامي احكام مراتب مختلف 

  .موضوع است
از نظر صدرالمتألهين، نفس انساني امري وجودي 

، 1981همو، (و داراي مراتب و شئون متعدد است 
مراتبي كه از وجود مادي و ). 135/ 8: ؛ همان138/ 9

همو، (محسوس تا تجرد عقلي در امتداد است 
از اين رو، نفس ). 234/ 8: 1981؛ همو، 457: 1354

از موضوعاتي بوده كه اكثر فيسوفان در تحليل آن، به 
اند و بدين سبب از شناخت  نگري گراييده تحويلي

برخي با . اند حقيقت نفس و قواي آن ناتوان مانده
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نظر به بدن و صدور افعال حسي و مادي از آن، قائل 
به طبيعي بودن نفس انساني شده و برخي با نظر به 

نفس انسان را ... موري مانند تخيل، شهوت، علم وا
برخي نيز راه تركيب را . اند امري صرفاً مجرد پنداشته

اما صدرا نفس را ). 133/ 2: همان(اند  پيش گرفته
رغم بساطت  كند كه به موجودي واحد معرفي مي

ذاتي خود، داراي مراتب و شئون مختلف مذكور 
موضوع وحدت نفس، متكفل اثبات وحدت . است

است و كثرت مراتب آن، » شناسي نفس«پژوهش 
اي در شناخت  رشته سبب ضرورت اتخاذ روش ميان

شود كه صدرا با التفات كامل به آن، در  نفس مي
اي از نفس روش خاص آن را پي  شناخت هر مرتبه

  .آميزد گيرد و آنها را با يكديگر در هم نمي مي
در  از اين رو و با توجه به آنكه روش برهاني

همو، (شود  امور جزئي و محسوس جاري نمي
، صدرا مخاطب را از اجراي آن در )36و18: 1375

همو، (دارد  شناخت قواي ظاهري انسان برحذر مي
و در مقابل، براي شناخت قواي ) 143 /8: 1981

باطني و حقيقت نفس، بارها به برهان و 
، 86: همان(جويد  هاي شهودي تمسك مي كشف
  ).346و  225ـ221

كند كه شناخت مادي نفس و  صدرا تصريح مي
هاي علوم طبيعي، در واقع صرفاً  استفاده از روش

شناخت بدن است و از همين روست كه گاه در 
شود  علوم طبيعي به شناخت نفس پرداخته مي

اما از آنجا كه او نفس و بدن را جداي ). 10: همان(
ا از يكديگر ندانسته و به تبع آن، احوال هر يك ر

، )495: 1354همو، (داند  مؤثر در ديگري مي
  .گيرد شناختي چندتباري را در معرفي نفس پي مي

 بررسي آثار صدرالمتألهين در تعريف نفس. 2

صدرالمتألهين در آثار مختلف خود با رويكردهاي 
مختلفي به شناساندن نفس و تحليل آن پرداخته 

ترين پژوهش وي در حيطة تعريف  مفصل. است
ترين اثر  بيان قوا و لوازم آن، در جامعنفس و 

. ارائه شده است االسفار االربعهتحقيقي او يعني 

شده در اين حيطه كه جلد هشتم  مباحث مطرح
 )7(كتاب مذكور را به خود اختصاص داده است،

هاي منظم و  سيري برهاني دارد و شامل گام
در اين اثر، صدرا  )8(.مترتب بر يكديگر است

ريف نفس و پس از آن، با تفكيك صريحاً به تع
بين نفس نباتي، حيواني و انساني، به بيان 

او . پردازد ها و قواي مختص به هر يك مي ويژگي
آثار فلسفي خود، با چنين ديگر در هيچ يك از 

. پيوستگي و نظمي به تحليل نفس نپرداخته است
اند و  قواي نفساني بين ظاهر و باطن تفكيك شده

 اسفارن براي اثبات تجرد نفس در ترين براهي جامع
صدرا در اين اثر، به بيان تفصيلي . بيان شده است

شبهات واردشده از ديگر فيلسوفان در حيطة نفس 
ها پاسخ  و قواي آن پرداخته و به طور كامل بدان

از سوي ديگر، تفكيك بين قواي حسي . داده است
و شرح مفصل كاركردها و آثار آنها در اعضاي 

  . نها در اين كتاب شاهد هستيمبدن را ت
در اين كتاب، از ورود به مباحث عرفاني و  او

مباني آن در شناخت نفس و همچنين تبيين مراتب 
تنها يكي از آن مراتب » نفس«انسان كامل كه 

همچنين از استشهاد به . كند است، خودداري مي
كلمات فيلسوفان پيش از خود و آيات و روايات، 

نيز در ضمن تبيين ديدگاهش، به طور مستقيم و 
در فصلي و  كند پرهيز مي ،جز در مواردي نادر

مستقل، به مسئلة اساسي تطبيق ديدگاه خود بر 
و همچنين  )9(است مهمشرع كه در نظر او بسيار 

انطباق سخنان عارفاني همچون بسطامي، ابوطالب 
مكي و متكلمان و فيلسوفان يونان بر ديدگاه خود 

  ).304ـ343 /8: 1981و، هم(پرداخته است 
با توجه به آنچه بيان شد، براي كشف صحيح 
و كامل روش صدرا در تعريف نفس و قواي آن، 

هاي  تواند مالك و مرجع بررسي تنها اثري كه مي
زيرا در  ،اين پژوهش باشد، كتاب مذكور است

وي تنها يا به صورت مختصر سخن از آثار باقي 
شده، متناسب  حنفس به ميان آمده يا مباحث مطر

مفاتیح در كتاب مثالً . با موضوع خاص كتاب است



 139   وجودي نفس انسان ـ   شناسي صدرالمتألهين در تحليل مفهومي روش

 

آوري عرفاني است، به  كه بيشتر داراي روي الغیب
شكلي بسيار مختصر به شرح ماهيت نفس پرداخته 

شود و مسئلة اساسي در آن، تبيين تجرد نفس  مي
همو، (و احواالت آن طبق لسان اهل شهود است 

اب صدرالمتألهين در اين كت). 514و  497: 1363
مراتب هفتگانة انسان را برشمرده و از مرز تعريف 

، پا فراتر نهاده كرده بدان اكتفا االسفارنفس كه در 
  ).38: همان(كند  و مراتب ديگر را نيز تعريف مي

نيز در ) 235: 1361همو، ( العرشیه رسالةدر 
بدون تعريف نفس و تحليل آن، به  ،مواضعي

و لوازم » ت و روحانيه البقاجسمانيه الحدو«قاعدة 
 مالصدراشيوة . پرداخته شده استمترتب بر آن 

نيز چنين است و بيشتر به  المبدأ و المعاددر كتاب 
تحليل قوا و مراتب نفس پرداخته و از اين رو 
شاهد تحليل مستقيم نفس و تعريف دقيق آن در 

مباحث مربوط به نفس در كتاب . اين كتاب نيستيم
لي تدوين يافته است كه مقصود مذكور، به شك

در . اصلي مؤلف در مسئلة معاد را حاصل آورد
الشواهد هاي صدرا، مانند  باقي كتب و رساله

، ...و مجموعۀ رسائل فلسفی، الهدایه االثیریه، الربوبیه
چه در برخي از آنها به تعريف نفس به گرنيز ا

صورٌة کمالیة لنوٍع «يا » کماٌل اوٌل لجسٍم طبیعی«
با اختالفاتي جزئي اشاره شده  » وٍس جسمانیمحس
اما از معرفي تفصيلي نفس و به چالش  )10(است،

كه امكان بررسي ... ي رقيب وها كشيدن ديدگاه
شناسي صدرا را فراهم آورد، اثر قابل  صحيح روش

  .شود توجهي مشاهده نمي
شده،  هاي اشاره در مجموع، اگر چه در كتاب
متعاليه يا ذوق  تعاريف نفس بر اساس ديدگاه

عرفاني بيان شده است، اما سير پژوهشي صدرا در 
اين كتب نمايان نشده است تا مورد تحليل روشي 

ديدگاه «مقصود اين نوشتار نيز بررسي . قرار گيرد
در شناخت نفس نيست تا تمامي » صدرالمتألهين

تأليفات وي در حيطة نفس مورد بررسي قرار 
شناسانه به سير  نگاهي روش بلكه مقصود گيرد،

است كه » تعريف نفس«پژوهش وي در مسئلة 
  .ارائه شده است اسفاراين مهم فقط در جلد هشتم 

تفكيك روشي صـدرالمتألهين در تحليـل   . 3
 مفهومي نفس از تحليل وجودي

صدرالمتألهين براي پرهيز از التقاط در بررسي 
شده در تعريف نفس، به تفكيك  هاي ارائه ديدگاه

، پردازد وجودي و ماهوي نفس ميبين تحليل 
به طور مستقيم و صريح، سخني از اين  گرچه

اما با . آورد تفكيك در روش خود به ميان نمي
شده در ابتدا تا انتهاي  بررسي مباحث مطرح

و همچنين با نظر به  اسفارشناسي  مباحث نفس
تفاوت ديدگاه وي در رهاورد اين دو نوع بررسي، 

دو روش تحليل ماهوي توان روش وي را به  مي
به نظر . و تحليل وجودي تقسيم كرد) مفهومي(

رسد عدم تصريح وي بر اين تفكيك در ابتداي  مي
مباحث، به سبب دوگانگي و تفاوت ديدگاه وي 
در اين دو نوع تحليل و همچنين ناتواني مخاطب 

شده از سوي صدرا در  در فهم فراديدگاه ارائه
شاهد سخن  .شناسي باشد ابتداي مباحث نفس

رغم  و به اسفارخود در پايان جلد هشتم اينكه 
همراهي با ديدگاه فيلسوفان پيشين در بسياري از 
مسائل، بر عدم فهم كامل فيلسوفان پيشين از 
تعريف نفس و نقصان ديدگاه ايشان تصريح 

  ). 343 /8: 1981همو، (كند  مي
در طي سه » تحليل مفهومي«ما ابتدا به بررسي 

تحليل «بر هم و سپس به بررسي  گام مترتب
. پردازيم نفس از منظر صدرالمتألهين مي» وجودي

) الف(هاي  گام سوم در تحليل مفهومي نفس كه گام
ها و  تحليل مؤلفه) ب(گردآوري ديدگاه پيشينيان و 

به چالش كشيدن آنها را طي كرده است، منطبق بر 
شده از سوي وي در شناخت وجودي  فراديدگاه ارائه

شده در گام سوم، در  فراديدگاه ارائه. س استنف
هاي مفهومي نفس و ارائة  حقيقت نقد تعريف

  . او از نفس خواهد بود» تحليل وجودشناختي«
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گردآوري و بـه چـالش كشـيدن ديـدگاه     . 1ـ3
  فيلسوفان پيشين

)  نه وجودي (صدرالمتألهين در تحليل مفهومي 
ن در هاي ديگر فيلسوفا فس، ابتدا به نقل ديدگاهن

اين روشي است كه او در . پردازد اين حيطه مي
خود گاه و  كار برده بهاغلب مسائل فلسفي خود 

مبنا قرار دادن اين الگو در مسير پژوهشي  هبنيز 
. )7 /8 ؛85 /1: همان( كرده استخويش اشاره 

تعريف حقيقت «هاي مختلف در  ذكر اولية ديدگاه
چنين و هم» )ظاهري و باطني(قواي آن «، »نفس

  )11(.شود اجرا مي» اثبات جوهر بودن نفوس«
هاي ديگر  نقل صدرا از عبارات و ديدگاه

. فيلسوفان، نظمي منطقي و الگويي پيشيني دارد
اين روش در چهار مرحلة انتخاب متون منقول، 
ويرايش، به چالش كشيدن آنها و در نهايت داوري 

، از اين رو )12(.شود و تبيين ديدگاه مختار، اجرا مي
هاي مختلف در حيطة  وي در ابتداي تقرير ديدگاه

اي به نظرية مختار خود نكرده و  نفس، هيچ اشاره
 اسفارهاي پاياني مباحث نفس  آن را به بخش

  ). 347/ 8: همان(كند  موكول مي
صدرالمتألهين در مباحث نفس، اهتمام خاصي 

و  المباحث المشرقیهسخنان فخر رازي در كتاب ه ب
تا جايي  ،سينا دارد ابن هالنجا و ات شفاالهیهمچنين 

كه در برخي موارد عين عبارات آنها را نقل و 
با اين وجود، گاه در  )13(.كند سپس تحليل مي

تغييراتي  ،عبارات منقول از كتب ديگر فيلسوفان
  .نيز داده است

به چالش كشيدن ديدگاه حكيمان ديگر، گاه 
پديد  با رويارويي آنها با ديدگاه ديگر حكيمان

آمده و گاه نيز صدرالمتألهين ديدگاه ديگران را با 
انتخاب . كشد خويش به نقد و چالش مي يآرا

هاي  ها و به چالش كشيدن تعريف صحيح ديدگاه
شده و تحليل مفهومي آنها، نقطة تمايز الگوي  ارائه

  .روش تلفيقي و الگوي روش التقاطي است
 در مختلف علوم تلفيقي، رهاورد الگوي در

شوند تا  تلفيق مي منسجم ينحو به مسئلة واحد

برخالف الگوي التقاطي كه چيزي جز تجميع 
اي يكپارچه  به انديشهبتوان ها نيست،  ديدگاه

هاي  به بيان ديگر، فرايند تلفيق نظريه. دست يافت
: مراحل مختلفي دارد مختلف در حل مسئلة واحد،

توسط  ها نظريه كامل فهم تالش براي) الف
هاي  مؤلفه صادق از عناصر تفكيك) ر، بيكديگ

ها  تحليل، حذف و ترميم نظريه) غير قابل دفاع، ج
عناصر موجه  تلفيق) آنها و د و بازسازي وفادارانة

  .)191و190: 1388قراملكي، (ها  نظريه
صدرالمتألهين در تعريف نفس، دست از ارائة 
مستقيم تعريف مد نظر خود دست برداشته و با 

منضبط، در صدد رسيدن به  فرايندگذار از يك 
هدف خود در توصيف نفس انساني به عنواني 

از اين رو، در . جوهري ذومراتب و مستكمل است
هاي مختلف، گاه با عباراتي  ميان نقل ديدگاه

و مشابه آن، بستر ارائة » حکمة مشرقیة«همچون 
را » النفُس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا«نظرية 

  ).12: همان( كند آماده مي
ها بر مبناي  مراحل الگوي تلفيق دانش او

اي را به درستي در تعريف  رشته مطالعات ميان
كند، زيرا هدف وي رسيدن به  نفس طي مي

تعريفي است كه جامع بدن و ذات مجرد نفس 
  .باشد و هيچ يك را طرد نكند

هاي محوري تعريـف   تحليل مفهومي مؤلفه. 2ـ3
  نفس

گذار از دو تعريف و تحليلِ ، با اسفارصدرا در 
در نهايت به تعريف ارسطو  )14(،بسيار مختصر آنها

كمالٌ اول «: رسد كه مقبول مشائيان نيز هست مي
انتخاب ). 157: تا ارسطو، بي(» لجسم طبيعي الي

اين تعريف از سوي صدرا و تحليل آن، بسيار 
در دو تعريف ديگر از نفس كه . هوشمندانه است
و » هقو«، دو واژه كردهف نظر صدرا از آنها صر

صدرا اگر . به مثابه جنس ذكر شده است» صوره«
» كمال«چه براي اثبات برتري بهره بردن از واژة 

در تعريف نفس، به » صوره«و » هقو«به جاي 



 141   وجودي نفس انسان ـ   شناسي صدرالمتألهين در تحليل مفهومي روش

 

رازي، (جويد  هاي فخر رازي تمسك مي استدالل
، اما فراتر از آن مقصود ديگري را )20 /4: 1411

تطبيق تعريف ارسطو بر ديدگاه كند كه  دنبال مي
، خود در حركت اشتدادي و استكمالي نفس است

نفس داراي ) 1: زيرا چنانكه ذكر خواهد شد
نفس در ) 2روندي استكمالي و اشتدادي است، 

نفس كمالِ برتر ) 3اتحاد كامل با بدن است و 
اين سه ويژگي، فقط . قواي خود و بدن است

را دارند و از قابليت انطباق با تعريف ارسطو 
همين روست كه صدرا اين تعريف را موضوع 

هاي مفهومي خود در تعريف ماهوي نفس  تحليل
سعي دارد به اين تعريف  او )15(.دهد قرار مي

وفادار بماند و تا حد امكان ديدگاه مختار خويش 
وي هاي  به تحليل در ادامه. را بر آن منطبق سازد

  .ازيمپرد هاي اين تعريف مي دربارة مؤلفه

  »كمال«تحليل مؤلفة . 1ـ2ـ3
كمال امري اضافي و تعلقي است و از اين رو، 
اگر چنانكه فيلسوفان پيش از صدرا معتقدند، نفس 

تعريف كنيم، تنها آن وجه از نفس » كمال«را به 
اليه  ايم كه ناظر به مضاف را شناخته) امر مضاف(
 را و مدبر آن است، نه تمام حقيقت نفس) جسم(
همانند تعريف بنّا  ،)9 /8، 1981متألهين، صدرال(

. سازد كه تنها وجهي از وجود انسان را نمايان مي
اين گونه برداشت از تعريف، بنا بر نظر مشائيان 
كه معتقد به تعلق صرفاً تدبيري نفس نسبت به 

، مستلزم )159: 1375ابن سينا، (بدن هستند 
سقوط در ورطة مغالطة وجه و كنه و همچنين 

 باكه  استاد به عرضي بودن بدن براي نفس اعتق
  .مغايرت داردديدگاه صدرالمتألهين 

از اين رو و از آنجا كه صدرالمتألهين معتقد به 
امكان حركت جوهري اشتدادي است و نفس را 

داند، در تحليل مؤلفة  حادث به حدوث بدن مي
 :گويد كمال و با چالش كشيدن اين ديدگاه مي

خاص تعلقي آن است  همان وجودحقيقت نفس 
و وجود مستقل و متبايني از بدن ندارد تا مغالطة 

به بيان ديگر، بدن عارض . وجه و كنه پديد آيد
الزم يا مفارق نفس نيست بلكه امري ذاتي براي 

   )16(.آن است
با اين وجود، نفس معلول بدن نيست و تنها با آن 

دن مع الب هان النفس حادث«اقتران حدوثي دارد، نه علي؛ 
، بدين )105: الف1360صدرالمتألهين، (»  ال بالبدن

معنا كه پديد آمدن نفس در گرو تولد بدني مادي 
به بياني ديگر، بدن تنها علت معدة به . براي آن است

وجود آمدن نفوس بشري و استكمال آن است، نه 
اقتران حدوثي نفس ). 17: تا همو، بي(علت فاعلي 

اتي نفس به آن، سبب و تعلق ذ] و قواي آن[با بدن 
صدرا اگر چه در مواردي براي . شود اتحاد آنها مي

برد  توصيف رابطة بدن و نفس از واژة اتحاد بهره مي
، اما ديدگاه حقيقي وي )134/ 8: 1981همو، (

وحدت بدن و نفس است؛ وحدتي كه منشأ 
گيري حمل حقيقت و رقيقت بين بدن و قواي  شكل

از ). 48/ 8: 1428، سبزواري(آن با ذات نفس است 
اين رو، صدرالمتألهين در مواضع متعددي بر عينيت 
و وحدت بدن، اعضاي آن و قواي نفس با نفس 

يگانگي نفس با بدن و قواي  )17(.كند تصريح مي
ها در نحوة  خود، سبب پديد آمدن برخي ويژگي

شود كه بررسي آن محتاج پژوهشي  ارتباط آن دو مي
  .مستقل است

  »اولي«مؤلفة تحليل . 2ـ2ـ3

صدرالمتألهين با تحليل دقيق و مفهومي مؤلفة 
كوشد زمينة يكي از  در تعريف ارسطو، مي» اولي«

هاي ديگر خود را در زمينة نفس فراهم  ديدگاه
ديدگاه ابن سينا و مشائين در كيفيت ارتباط . آورد

نفس و بدن ديدگاهي صرفاً تدبيرگر است كه بر 
تحت تدبير و  اساس آن، بدن جداي از نفس و

در ). 159: 1375ابن سينا، (گيرد  تصرف آن قرار مي
كند كه هر شخص نفسي  مقابل، صدرا تصريح مي

واحد و مستقل دارد و بر اساس حركت اشتدادي 
توان با طي  جوهري نفس و عينيت آن با بدن، مي

كردن مراتب هستي به وسيلة ارتقاي مراتب ادراكي 
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د پاي نهاد و با آن نفس، به مراتب فراتري از وجو
ورود به هر مرتبه از نفس، به . مرتبه متحد شد

معناي استحالة مرتبة قبلي است تا مرتبة جديد براي 
من  همستحیل ه، متجدد]ای النفس[ انها«: نفس پديد آيد

صدرالمتألهين، (» الی اعالها هادنی الحاالت الجوهری
استحاله و ). 384: 1363؛ همو، 330/ 8: 1981
ذكور، به معناي از دست دادن كماالت قبلي تجدد م

نفس نيست بلكه بر مبناي حركت جوهري، هر 
مرتبة اشدي واجد كماالت مرتبة اضعف از خود به 

: 1981همو، (نحو بساطت و وحدت جمعي است 
اين نحوه از اشتداد در حيطة قوا نيز ). 349/ 8

  ).125: همان(صادق است 
كند كه  يان مياي را ب از سوي ديگر، صدرا قاعده

بر اساس آن هر موجودي كه تام بوده و ماده و 
علت معدة موجود ديگري نباشد، ماهيت و نوع آن 
منحصر در همان فرد و شخص موجود است، مانند 
مالئك كه هر فردشان داراي نوع خاصي هستند 

بر اساس اين قاعده، صدرالمتألهين ). 105: همان(
اند،  كامل رسيدهنفوس كاملي را كه به مرتبة تجرد 

داند؛  داراي انواعي مختلف و مختص به هر يك مي
بدان معنا كه هر فرد انساني به سبب استكمال و 
اتحاد با عقل مفارق، نوع و ماهيتي منحصر به فرد 

، چرا كه عقل فعال، )352: همان(خواهد داشت 
چنانكه فاعل نفوس تعلقي در ابتداي تكوين آنها 

ام استكمال نفوس نيز است، غايت آنها به هنگ
  ).229: 1361همو، ( )18(هست

بر اين اساس، صدرالمتألهين مقصود از واژة 
در مقابل كمال ثانوي و (را كمال اولي » اولي«

. دانسته كه متقوم نوع جوهري انسان است) اعراض
بر اين اساس و با نظر به عينيت بدن و نفس، تعلق 

سبب نفس به بدن و استكمال نفس به وسيلة آن، 
شود جسم انسان به وسيلة قواي ظاهري و  مي

باطني خود توانايي افاده و ساخت كمال اولي و 
انواع مختلف ماهوي از نفوس انساني را داشته 
باشد، به نحوي كه پس از استكمال كامل نفس در 
فردي خاص، وي داراي نوعي منحصر به فرد 

  )19(.گردد، همچون عقول مفارق

  »الي«و » جسم طبيعي«ي ها تحليل مؤلفه. 3ـ2ـ3

صدرالمتألهين در تحليل اين دو واژه در تعريف 
اي كامالً دقيق، برنامة خود در  نفس نيز به شيوه

كند تا بتواند از هر  اي را اجرا مي رشته مطالعات ميان
. دو حيث طبيعي و تجردي به تحليل نفس بنشيند

وي با تلفيق منسجم آراي فخر رازي و ابن سينا و 
هايشان با ارائة نظر خاص  ش كشيدن ديدگاهبه چال

خود در برداشت از اين دو واژه، راه را براي ارائة 
او بر . سازد فراديدگاه خود در نظرية نفس هموار مي

اساس مباني خويش در اين مسئله كه تشكيك 
كند و با  وجود و حركت جوهري است تحليل مي

/ 8: 1981همو، (تصريح بر آن در برخي مواضع 
آن را سنجة همة نقدهاي خود بر آراي ) 14

از اين رو، شاهد . دهد فيلسوفان ديگر قرار مي
  .گونه عدم انسجام در ديدگاه وي نيستيم هيچ
در » جسم طبيعي«صدرالمتألهين مقصود از  

داند، نه صرفاً جسم  تعريف نفس را نوع جسم مي
مادي و به شرط ال، زيرا نفس مادامي نفس است كه 

النفس بما «: ي به بدن و جسم داشته باشدتعلقي اضاف
و  )129/ 5 :انهم( »عن الجسمیة کهي نفس ال تنف

لیس النفس بما هي نفس اال صورة متعلقة بتدبیر البدن لها «
اما از آنجا كه جسم ). 332/ 8: همان(»  کقوی و مدار

نيز مانند تمام اشياي وجودي، داراي مراتب مختلفي 
: همان(لي و الهي است از وجود مادي تا وجود عق

، صدرالمتألهين مراد خود از جسم در تعريف )369
نفس را نوع جسم قرار داده تا با ديدگاه خود وي كه 
ذوشئون بودن نفس و حضور آن در تمامي مراتب 

  .وجود است، سازگار باشد
به بيان ديگر، صدرا نفس را موجودي بسيط 

 كند كه مراتب مختلفي از شدت و ضعف معرفي مي
و به ) 223/ 8: 1981؛ همو، 133: 1363همو، (دارد 

سوي اتحاد با عقول مجرده در حركت و شدن 
از سوي ديگر، چنانكه ). 228: ب1360همو، (است 
تر اشاره شد، نفس در ذات خود متعلق به بدن  پيش
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جسماني است، از اين رو، جسم بايد به شكلي 
تفسير شود كه با مراتب مختلف نفس همراه باشد 
و مادامي كه نفس، نفس است و به عقل مجرد 

  .تبديل نشده است، با آن باشد
در تعريف » الي«صدرالمتألهين در تحليل قيد 

هاي مختلف را مورد ارزيابي قرار  ارسطو نيز ديدگاه
دهد و با نظر به مراتب تشكيكي وجود، تفسيري  مي

از آنجا كه . كند متفاوت از پيشينيان خويش ارائه مي
در » الي«اني همچون ابن سينا و شيخ اشراق، فيلسوف

تعريف نفس را به معناي قواي ظاهري و اعضا 
اند و از اين رو در تطبيق تعريف  تفسير كرده

شده بر سه گونة نفس نباتي، حيواني و انساني با  ارائه
؛ 10: 1404ابن سينا، (اند  مشكالتي مواجه شده

صود ، صدرالمتألهين مق)202/ 4: 1375سهروردي، 
داند، نه اعضا و قواي ظاهري  از الي را مطلق قوه مي

). 18/ 8: 1981صدرالمتألهين، (بدن، فلك يا نباتات 
او افزون بر آنكه تمام اعضا و قوا را به شكل مستقيم 

االنسانیة مخدومة «(داند  در خدمت نفس انساني مي
، سخن از ترتيبي طولي و )130: ، همان»کلها القوی

آورد، به نحوي كه  ا نيز به ميان ميتشكيكي بين قو
اي در عين خدمت به نفس انساني، در  هر قوه

اي اقوي از آن است و سپس به شرح  استخدام قوه
اين ديدگاه، به ). 51: همان(پردازد  تفصيلي آن مي

مثابه رابطة بين مراتب وجود و وجود البشرط مطلق 
طور كه مراتب وجود مشكك و مترتب  است؛ همان

ديگرند، همة مراتب به طور مستقيم متقوم به بر يك
از همين روست . وجود البشرط مقسمي نيز هستند

كه صدرا بر سنخيت نفس انساني با حق تعالي و 
كند و در فصلي به تبيين  عالم هستي تصريح مي

تناظر بين حق تعالي و جنود او با نفس انساني و 
  ). 126ـ129: همان( )20(پردازد قواي آن مي

جسمانیة الحـدوث و روحانیـة «ارائة فراديدگاه . 3ـ3
» تحليـــل وجودشـــناختي«منطبـــق بـــر » البقـــا

  صدرالمتألهين از نفس
چنانكه اشاره شد، صدرالمتألهين در تعريف نفس، 

روشي دوگانه را در پيش  ،با هوشمندي تمام
او با تفكيك بين تحليل مفهومي و تحليل . گيرد مي

تقاط و وجودي نفس، از ورود به ورطة ال
نفس رها » وجود«و » ماهيت«ميختگي احكام آدر
شود و ابتدا به تعريف حدي و تحليل مفهومي  مي

كه در اين نوشتار نيز تا اينجا  )21(پردازد نفس مي
گام سوم صدرالمتألهين در . بدان پرداخته شد

تحليل مفهومي نفس، ارائة مباني حكمت متعاليه 
بر تحليل اين گام، منطبق . در مسئلة جاري است

وجودشناختي صدرالمتألهين از نفس نيز است، 
زيرا ديدگاه خاص صدرالمتألهين دربارة مسئلة 
نفس در نظام حكمت متعاليه جز با تحليل 
وجودشناختي نفس كه مبتني بر حركت جوهري 

  .شود اشتدادي نفس است، حاصل نمي
صدرالمتألهين در ابتداي مسيرِ تحليل مفهومي 

نكته اشاره كرده است كه  و حدي نفس، به اين
نفس امري وجودي و بسيط است و از آنجا كه هر 

 ايفاقد اجز ) الوجود همانند واجب (امر بسيط 
ماهوي است، امكان تعريف حقيقيِ آن نيز منتفي 

از اين رو، صدرا در تعريف ). 6: همان(است 
نفس و تحليل مفهومي آن، فقط از مسير شناخت 

لق آن به بدن وارد فعل و انفعاالت نفس و تع
شود و تعريف حدي مذكور در كالم ارسطو را  مي

داند كه به شناخت نفس از حيث فعل  تعريفي مي
  ).8: همان(پردازد  و تصرفات آن مي

به عبارت ديگر، صدرا اگر چه به تعريف 
ارسطويي نفس پايبند است و اجزاي آن را با تحليل 

را  اسفاركند و حجم زيادي از  مد نظر خود تفسير مي
دهد، اما در نهان به ناقص بودن  به آن اختصاص مي

تعريف مذكور آگاه بوده و در نهايت به اين نقص 
، چنانكه در مقدمات )343: همان(كند  اشاره مي

الحد للماهیة ال یکون اال «: گويد تعريف قواي نفس مي
باجزائها کالجنس و الفصل، و الحد بحسب الوجود ال 

الوجود ال جزء له، فهو اما بالفاعل و الغایة یمکن باالجزاء اذ 
: همان( »]کالنفس[ ن کان ناقصاً أو بالفعل أ ن کان تاماً أ

طبق اين قاعده، نفس نيز كه در ابتداي تكون . )94
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خود ناقص و مستكمل است، جز با افعال و 
) جسم الي(تصرفات آن كه ناظر و متعلق به بدن 

  .است، قابل تعريف نيست
صدرالمتألهين با تفكيك بين وجود از اين رو، 

نفس و افعال آن، بين شناخت حقيقت وجودي نفس 
و شناخت نفس از آن نظر كه متصرف در بدن است 

با اين . شود نيز تفكيك قائل مي) شناخت حدي(
روش، از سويي به ديدگاه ارسطو و مشائيان تابع او 
و همچنين ديدگاه دانشمندان طبيعي در شناخت 

دار است و از سوي ديگر، ديدگاه حدي نفس وفا
عارفان را كه از نظر وي ديدگاه صحيح در شناخت 

  . كند حقيقت نفس است، تقرير مي
گاهي از تحليل وجودي صدرالمتألهين از آ
نيازمند درك دقيق نگاه او نسبت به حقيقت  نفس

دو بعد عالي و داني  اونفس از نظر . نفس است
الی عالم الغیب و هو ان النفس ذات وجهین وجه «: دارد

مدخل االلهام و الوحي و وجه الی عالم الشهادة و هو 
  ). 213: 1363همو، (»  مصدر االفعال و االعمال

به بيان ديگر، مانند نفس در ديدگاه مشائيان، 
نفس تنها ذات مجردي نيست كه عارض بر بدن 

شود بلكه وجودي ممتد از فروترين مراتب  مي
وجود ممتدي  ؛ب آن استهستي تا باالترين مرات

راط ممدود بين «كه صدرا گاه از آن با تعبير 
نفس مراتب ). 223: همان(كند  ياد مي» العالمين

متعددي در ميان اين دو مرتبة اشد و اضعف دارد 
در مراتب طولي  و دائماً) 255 /7: 1981همو، (

و در هر يك ) 120 /8: همان(خود در تقلب است 
مرتبة مذكور را كه متفاوت از اين مراتب، حكم 

پذيرد و با موجودات آن  با مرتبة ديگر است مي
و  74: 1375همو، (شود  مرتبه از هستي متحد مي

اين تقلب و حركت در مراتب مختلف ). 75
شود و  نفساني سبب خروج از حقيقت انساني نمي

همة مراتب، مراتب مختلف معناي انساني هستند 
  ).18: الف1360همو، (

ن بودن نفس و تقلب آن در مراتب ذوشئو
شود نفس، هويت و مرتبة  مختلف هستي سبب مي

ثابت و معلومي در هستي نداشته باشد تا بتوان با 
توجه به خصوصيات آن مرتبه از هستي و افعال 
نفس در آن مرتبه، تعريفي كامل و شايسته از نفس 

همو، (ارائه داد، بلكه نفس در مراتب حس تا عقل 
هر در در سيالن و شدن است و ) 72 /8: 1981

شود و  يك از مراتب با آن مرتبه متحد مي
گيرد كه اين به معناي  هاي آن را به خود مي ويژگي

عدم تعين وجودي نفس و غير معلوم بودن 
به نحوي كه ) 342: همان(حقيقت آن است 

 /2: همان(حقيقت نفس، نام مشخصي نيز ندارد 
قيقت به شعري صدرا براي توصيف اين ح). 231

ابن ( ترجمان االشواقالدين عربي در كتاب  از محي
لقد صار قلبی «: جويد تمثل مي) 19: 1378عربي، 

» فمرعی لغزالن و دیرا لُرهبان کل صورة قابالً 
  ).343 /8: 1981صدرالمتألهين، (

صدرا معتقد است ادراك حقيقت چنين 
موجودي بسيار دشوار است و آنچه تاكنون 

به تحليل  اسفاراند و خود نيز در  يان گفتهفيلسوفان ب
آن پرداخته، فقط سبب شناخت نفس از آن جهت 

شناخت (كه ناظر به بدن و متصرف در آن است 
شود، در حالي كه تعريف  مي) حدي و مفهومي

ايشان، قابليت پاسخگويي به شبهاتي همچون تنافي 
بساطت نفس با حدوث زماني، تنافي ذات عقلي 

آن به بدن جسماني، تنافي بساطت  نفس با تعلق
را ... ها و  ذات با تكثر عددي نفوس به تكثر بدن

عدم «و » امكان وقوع تحليل حدي«). همانجا(ندارد 
دربارة نفس، » امكان وقوع تحليل صحيح وجودي

دو امري هستند كه در نظر صدرا در تنافي با 
  ). 47: همان(يكديگر نيستند 

هات مذكور بر تعريف صدرالمتألهين با ارائة شب
ارسطويي از نفس، ديدگاه حكيمان ديگر را به چالش 

رغم همراهي بسيار با گفتار فيلسوفان  كشد و علي مي
ديگر در شناخت قوا و افعال نفس و سعي بر تفسير 
آنها، در نهايت و با نظر به ديدگاه مختار خود، به 

. پردازد نهايي خويش مي )22(تبيين فراديدگاه
حدوث جسماني و بقاي «مختار صدرا  فراديدگاه
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هاي  است كه آن را جامع ديدگاه» روحاني نفس
به . كند صحيح در تبيين حقيقت نفس معرفي مي

اذعان وي، اين ديدگاه جز با تبيين و صحت مباني 
گانة حركت اشتدادي جوهري، ثبوت مراتب  سه

شديد و ضعيف در جوهر و اتحاد مبدأ و غايت اشيا 
  ). 332: همان(ست قابل پذيرش ني

پرده از  اسفاراگر چه صدرا در انتهاي 
دارد، اما اين امر آخرين  فراديدگاه خود برمي

مرحلة فرايندي است كه وي از ابتداي تحليل 
مفهومي نفس و بر اساس روشي هوشمندانه و 

تحليل قوا، (منسجم طي كرده و در هر بخش 
، زمينه را براي ...)اعضا، كيفيت جوهر نفس و 

در  او. رك اين فراديدگاه فراهم كرده استد
هاي متعدد براي فراديدگاه  ، استداللاسفارانتهاي 

آورد بلكه فقط به تتمة اقوال ديگران و  خود نمي
رد نقاط ضعف آنها و همچنين ذكر لوازم نظرية 

 تأييدخود و برشمردن برخي آيات و روايات در 
: همان(پردازد  فراديدگاه مختار خويش مي

فراديدگاهي كه تحليل چيستي آن و  ،)348ـ355
شده بر  هاي اقامه داوري درستي يا نادرسي استدالل

  .آن نيازمند پژوهش مستقل ديگري است

  گيري بحث و نتيجه
صدرالمتألهين در ارائة تعريف نفس، روشي 

وي با تفكيك ميان . گيرد دوگانه را در پيش مي
تحليل «و » تحليل برخاسته از تعريف حدي«
دو » هاي وجودشناختي نفس اصل از مداقهح

او براي تعريف . دهد ديدگاه متفاوت را ارائه مي
اي را پيش  رشته حدي نفس، روش مطالعات ميان

گيرد و نفس را با توجه به افعال آن در مراتب  مي
  . كند مختلف هستي توصيف مي

توصيف حدي و مفهومي نفس از سوي 
بنيادين تعريف  هاي صدرالمتألهين، با تحليل مؤلفه

ارسطو و تفسير آنها بر اساس ديدگاه وي صورت 
با تفكيك بين مراتب نفس و اعتقاد به  او. پذيرد مي

وحدت نفس و بدن، از ابزارهاي متفاوتي در 

تحليل مفهومي نفس و قواي آن كه موضوعي 
گاهي كامل از آاو با . برد چندتبار است بهره مي

ذومراتب  كه مسبب از چندتباري بودن نفس ـ
ـ به انتقاد از فيلسوفاني كه نفس  بودن نفس است

  . پردازد اند مي حيثيتي ديده تبار و تك را تك
ذوشئون بودن نفس نزد صدرا، در نهايت سبب 

شود وي بر تمام آنچه از سوي فيلسوفان ديگر  مي
گيرد و بدر تعريف نفس ارائه شده است، خرده 

عارفان،  رغم عدم اشارة مستقيم به ديدگاه علي
در  .فراديدگاهي منسجم با ديدگاه عرفا ارائه دهد

اين فراديدگاه، نفس امري نامتعين و غير ثابت 
شود كه حيثيتي تعلقي به بدن دارد و  معرفي مي

توان به  قابليت تعريف حقيقي را ندارد، صرفاً مي
حدوث نفس همراه با حدوث بدن و بقا و تعقل 

سي و برجستة روحاني نفس به عنوان ويژگي اسا
حركت اشتدادي و جوهري «نفس و بر اساس 

 ).347: همان(معتقد بود » نفس

  ها نوشت پي
 

؛ ابوترابي، 1388، قراملكيفرامرز ؛ 1392ميناگر، . 1
و  نژاد ؛ غفوري1386 قراملكي،فرامرز  و ؛ ايزدي1383

  .1388همكاران، ايزدي و  ؛1386قراملكي، فرامرز 
  .16ـ18: 1390فراستخواه، : ك.براي اطالع بيشتر ن. 2
  .17: 1387، جاودانيتوفيقي و : ك.براي اطالع بيشتر ن. 3
؛ 1388فرامرز قراملكي، : براي نمونه بنگريد به. 4

  .1390همكاران، و  ايماني
انگاري،  التقاط .1توان به  ها مي ترين ديدگاه از مهم. 5
تفكر  .4حكمت مشاء اشراقي،  .3حكمت تلفيقي،  .2

ها و  آوري داده تنوع ابزار در جمع .5فلسفي، ـ  كالمي
اي بودن حكمت  رشته ميان .7 و زبان برتر .6مباني، 

  ).33: 1388قراملكي، (كرد متعاليه اشاره 
  .132-139: 1392، كيقرامل: بنگريد به. 6
نيز  اسفارلهين در مواضع متعدد ديگري از أصدرالمت. 7

اما اين مواضع يا ناظر . آورد سخن از نفس را به ميان مي
به قواي نفس و احواالت و كيفيات آن است يا به 

. پردازد چگونگي حصول علم و مراتب ادراك نفساني مي
به  صريحاً اسفاراز اين رو، تنها موضعي كه وي در 
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  .پردازد، جلد هشتم از اين كتاب است تعريف نفس مي

نقل : ها اشاره كرد توان به اختصار به اين گام مي. 8
ديدگاه فيلسوفان پيشين در تعريف نفس، داوري بين 

ها، انتخاب تعريف برتر، تحليل تعريف برتر، به  تعريف
ديدگاه مختار،  ةچالش كشيدن تعريف برتر براي ارائ

وفائيان، و : ك.براي اطالع بيشتر، ن .ه مختارديدگا ةارائ
  .1394فرامرز قراملكي، 

 تّبًا لفلسفة تکون قوانینها غیر مطابقة للکتاب و السنة. 9
  ).303/ 8 :1981لهين، أصدرالمت(

؛ 188 و 178: ب1360صدرالمتألهين، : ك.ن. 10
  .66: 1375؛ 167: تا ؛ بي210: 1404؛ 232: 1354

؛ 30-40؛ 7ـ13/ 8: 1981و، هم: ك.نبراي نمونه . 11
  ....و 187-188؛ 131-127
  .1394وفائيان، و فرامرز قراملكي، : ك.ن. 12
و  220ـ223: 2: 1411رازي، : ك.نبراي نمونه . 13

؛ 9ـ13/ 8: 1981صدرالمتألهين، مقايسه كنيد با 
و مقايسه كنيد با  10ـ12 :1404ابن سينا،  همچنين

  .9ـ20/ 8: 1981صدرالمتألهين، 
نا نسمي کل قوة فاعلیة یصدر عنها اآلثار ال علی وتیرة أ .14

لکل من ؛ )8/6 :1981، صدرالمتألهين( واحدة نفساً 
صورة کمالیة یفیض بها علی المادة آثار  -األنواع من الحیاة

 تلک الحیاة بقواها الخادمة إیاها تسمی تلک الصورة نفساً 
  .)5: همان(

 ةواژجاي ه فارابي در نقل تعريف ارسطو، ب. 15
: 1413فارابي، ( برد بهره مي »استكمال«از واژة  »كمال«

بر اين اساس، قرابت تعريف منتخب ). 340
لهين با مبناي او در مباحث نفس كه حركت أصدرالمت

  .دشو اشتدادي و جوهري نفس است، بيشتر نمايان مي
، و أن اقتران النفس بالبدن و ...النفس تمام البدن . 16

فهذه . ي لها بحسب وجودها الشخصيتصرفها فیه أمر ذات
، صدرالمتألهين( اإلضافة النفسیة لها إلی البدن، مقومٌة لها

1981: 8 /12(.  
  :براي نمونه .17

فیصیر ... النفس اآلدمیة تنزل من أعلی تجردها إلی مقام الطبیعة ـ 
عند اللمس مثال عین العضو الالمس و عند الشم و الذوق عین 

 .)135: همان(  ها أن یتحد بکل عقلو ل... الشام و الذائق
أن النفس کل القوی و هي مجمعها الوحداني و مبدؤها و ـ 

 .)51 :همان( غایتها
 

 
النفس اإلنسانیة لها وحدة جمعیة هي ظل للوحدة اإللهیة  ـ

فهي بذاتها قوة عاقلة و قوة حیوانیة متخیلة و حساسة و قوة 
  اریة في الجسمنباتیة غاذیة و منمیة و قوة محرکة و طبیعة س

  .)554: 1363همو، (
معناي متفاوت و منحصر به فرد به اين سخن . 18

زيرا تمام  ،بودن ماهيت تمام نفوس انساني نيست
نفوس انساني، بالفعل به مرتبة تجرد عقلي راه 

  ).264/ 8 :1981، صدرالمتألهين( يابند نمي
أی [کمال لموضوع هو ال یتقوم إال به و هو] النفس[هي . 19
أیضا مکمل النوع و صانعه ألن األشیاء المتخالفة ] لموضوعا

باألنفس متخالفة بالحقیقة النوعیة ال بمجرد العوارض 
  .)52/ 8: همان( الشخصیة

أی النفس (هذه الخلیفة«: گويد در جايي ديگر چنين مي. 20
مرآة یری بها کل األشیاء و یتجلی فیها الحق بجمیع ) االنسانیة

  ).21/ 7 :همان(»  سه فقد عرف ربهاألسماء ومن عرف نف
سمي و ادر تحليل مفهومي نيز با تفكيكي بين حد . 21

حد حقيقي ماهيت، هر كدام را به طور جداگانه بررسي 
 ندك ت مياثباد و در نهايت جوهر بودن نفس را كن مي

  ).25/ 8: همان(
مقصود، ديدگاهي است كه از فرايند به چالش . 22

انسجام بخشي منطقي بين  هاي ديگر و كشيدن ديدگاه
  .نقاط قوت آنها به دست آمده باشد

  منابع
نشر : قم .االشارات و التنبیهات). 1375(ابن سينا، بوعلي 

 .البالغه

كتابخانة : قم. 2ج ).االلهیات(الشفا ). ق1404( .ــــــ
 .اهللا مرعشي آيت

: تهران. ترجمان االشواق). 1378(الدين  ابن عربي، محي
 .روزنه

شناسي حكمت  روش« ).1383( بي، احمدابوترا
   .4ة شمار .معرفت فلسفی .»متعاليه

 .دارالقلم: بيروت. فی النفس ).تا بي(ارسطو 

مشكل رشتة اقتصاد معاصر در «). 1385(استريتن، پال 
فصلنامة . ترجمة محمدباقر يوسفي. »چيست؟

، 2سال اول، شمارة . جانبه اقتصاد سیاسی تحول همه
 .116ـ148ص
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زبان « ).1386( قراملكي، احدفرامرز  ؛، جنانايزدي

 .»شناسي حكمت متعاليه اي در روش برتر، نظريه
   .21ـ32، ص49ة شمار .صدرا ۀخردنام

مصطفوي،  فرامرز قراملكي، احد؛ ايزدي، جنان؛
الگوي روشي «) 1388( بهشتي، احمد زهرا؛

 کالم فلسفه و .»مالصدرا در تحليل مفهومي ايمان
  .29ـ44، ص1ة ، شماراسالمی

عليرضا؛ ، زاده خسرو؛ صادق، ايماني محسن؛ باقري
 تبيين« .)1390(كيانوش  ؛محمدي روزبهاني

 شناسي معرفت ديدگاه از اي رشته ميان رويكرد
، 9ة شمار .های فلسفی پژوهش .»متعاليه حكمت

  .43ـ67ص
ة فلسف و چيستي ،تاريخچه«). 1387(برزگر، ابراهيم 

 در ای رشته میان مطالعات .»اي رشته ميان علوم پيدايي
 .37ـ56، ص1سال اول، شمارة . انسانی علوم

). 1387(توفيقي، جعفر؛ جاوداني، حامد 
 اسيشن هديرين ،رويكردها مفاهيم،: اه اي رشته ميان«

 علوم در ای رشته میان مطالعات ،»شناسي گونه و
 .1ـ18سال اول، شمارة اول، ص .انسانی

 ؛حسنعلي ار نصرآبادي،بختياهللا؛  خنجرخواني، ذبيح
درآمدي بر «). 1388(آرزو ، ابراهيمي ديناني

. »اي رشته ضرورت، جايگاه و انواع مطالعات ميان
سال دوم، . ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

   .به بعد 167ص، 1 ةشمار
: قم. المباحث المشرقیه). ق1411(رازي، فخرالدين 

 .بيدار

در . رح اسفارش). ق1428(سبزواري، مالهادي 
 .طليعة نور: قم. األسفار األربعهمالصدرا، 

مجموعه ). 1375(الدين  سهروردي، شيخ شهاب
مؤسسة مطالعات و : تهران. مصنفات شیخ اشراق
 .تحقيقات فرهنگي

مجموعه ، )1302(صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم 
 .نا بي: ، تهرانالرسائل التسعه

انجمن حكمت : تهران. المبدأ و المعاد ).1354( .ــــــ
  .و فلسفه ايران

: تهران. یات و انوار البیناتاسرار اآل ).الف1360( .ــــــ
 

 
  .انجمن حكمت و فلسفه ايران

. السلوکیه الشواهد الربوبیه فی مناهج). ب1360( .ــــــ
: مشهد. الدين آشتياني تصحيح و تعليق سيدجالل

 .مركز نشر دانشگاهي

. ترجمة غالمحسين آهني .العرشیه). 1361( .ــــــ
 .مولي: تهران

به كوشش محمد . مفاتیح الغیب). 1363( .ــــــ
  .مؤسسة تحقيقات فرهنگي: تهران. خواجوي

. المظاهر االلهیه فی اسرار العلوم الکمالیه ).1367( .ــــــ
بنياد حكمت : تهران. اي تصحيح سيدمحمد خامنه

 .اسالمي صدرا

. فلسفی صدرالمتألهین مجموعۀ رسائل). 1375( .ــــــ
: تهران. تصحيح و تحقيق حامد ناجي اصفهاني

  .حكمت
مؤسسة : بيروت. شرح الهدایه االثیریه ).ق1404( .ــــــ

 .التاريخ العربي

الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه ). م1981( .ــــــ
 .دار االحياء التراث العربي: بيروت. االربعه

 .بيدار: قم. الهیات شفا حاشیه بر). تا بي( .ــــــ

 ).1386( قراملكي، احدفرامرز  ؛نژاد، محمد غفوري
 .»علم باري ةشناسي مالصدرا در مسئل روش«

   .53ـ65، ص50ة شمار .صدرا ۀخردنام
: بيروت. االعمال الفلسفیه). ق1413(فارابي، ابونصر 
 .دارالمناهل

 ظهور و گرايي رشته ميان«). 1390(فراستخواه، مقصود 
 ها تظرفي خاستگاه، بررسي ؛سرحدي جلودار علم
 مطالعات. »شدن اي رشته ميان هاي بايسته و

، 1سال چهارم، شمارة . انسانی علوم در ای رشته میان
 .1ـ24ص

شناسی فلسفۀ  روش ).1388(فرامرز قراملكي، احد 
 .بنياد حكمت اسالمي صدرا: تهران .مالصدرا

خراسان . شناسی مطالعات دینی روش). 1392( .ــــــ
 .دانشگاه علوم رضوي: رضوي

 تفكر پرورش«). 1388( كيانوش روزبهاني، محمدي
 عالي آموزش در رشتگي ميان نياز شپي ي،ا رشته ميان

 مطالعات. »محور مسئله يادگيري بر تأكيد با
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، 2ة شمارسال اول،  .انسانی علوم در ای رشته میان
 .125ـ126ص

 .لهینأصدرالمت شناسی روش ).1392( ميناگر، غالمرضا
   .ة اسالميپژوهشگاه فرهنگ و انديش: تهران

و  شیرازي صدرالمتألهین). 1387(سيدحسين  نصر،
: تهران .حسين سوزنچي ترجمة .متعالیه حکمت

 .سهروردي نشر و دفتر پژوهش

). 1394(وفائيان، محمدحسين؛ فرامرزقراملكي، احد 
الحكمه المتعاليه في االسفار الگوشناسي نگارش «
، 15شمارة . تأمالت فلسفی. »الربعه العقليها

 .9ـ32ص

 .اميركبير: تهران. حکمت متعالیه). 1389(يثربي، يحيي 

 
 

 
Chettiparamb, A. (2007). Interdisciplinary: a 

Literature Review, “The Interdisciplinary 
Teaching and Learning Group”. Subject 
Centre for Language, Linguistics and Area 
Studies. School of Humanities. University of 
Southampton. 

Bear, H. (2001). Creating the Future School. 
London: Rutledge. 

Nicolescu, B. (1996). La Transdisciplinarité, 
Manifeste. Paris: Le Rechar. 

Repko, A. (2008). Interdisciplinary Research: 
Theory and Methods. Thousand Oaks. 
Canada: Sage. 

Squires, G. (1992). “Interdisciplinary in Higher 
Education in United Kingdom”. European 
journal of Education. 27(3), pp. 201-210. 

Szostak, Rick (2007). “How and Why to Teach 
Interdisciplinary Research Practice”. Journal of 
Research Practice. Vol. 3, Issue 2. Canada. 

  
   

  


