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 چکیده

دهد که چگونه نشان است این مقاله در صدد 
ن اصل حکمت متعالیه، یعنی تریاستخراج نتایج اساسی

شناسی تصویری جدید اصالت وجود، در حوزۀ انسان
. در گذاردت وجودی او به نمایش میاز انسان و هوی

ق تحلیل و تبیین سنده از طریاین راستا نوی
ای که صدرالمتألهین را نسبت به نظرهای ویژهنکته

بر این  دهد،ن وی، در موقعیتی متفاوت قرار میپیشینیا
آراء دارد که تمام جذابیت و خردپذیری  تأکیدمطلب 

نقش اصالت وجود  مدیون توجه به ویشناسانه انسان
از و قرائت اصالت ماهیتی  در این حوزه است

رسد، نه نظر میبهنه جذاب  ،ی صدراییسشناانسان
جدید و  اینکتهنه مشتمل بر  خردپذیر است و

معرفی  ،این رهیافت . نتیجةپیشینیانآراء متفاوت از 
موجودی برخوردار از هویتی یگانه و  عنوانبهانسان 

که دو نوع پویایی تاریخی و جوهری  است تشکیکی
اریخی اش برساخته از تحول تدارد و هویت وجودی

های نظری برآمده از کنشنوع انسان و تحول جوهری 
 .و عملی خود او است

انسان، نفس، بدن، اصالت وجود،  واژگان کلیدی:
 وحدت تشکیکی، تحول جوهری.
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Abstract 

This paper seeks to demonstrate how to extract 

the results of most fundamental principle of 

Transcendent Wisdom, i.e. the priority of 

existence, in anthropology, shows a new image 

regarding human identity. In this regard, the 

author, through analysis and explanation of the 

special viewpoints that put Mulla Sadra in a 

different position compared to his predecessors, 

insists on the fact that all of the charm and 

rationality of this philosopher’s anthropological 

views is owed to the role of existence priority; 

and essentialist reading of Mulla Sadra's 

anthropology is not attractive, not reasonable 

and not including something new and different. 

The result of this approach is introducing human 

beings as having a unique and graded identity 

that has two types of historical dynamics and 

substantial change caused by his theoretical and 

practical actions. 
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 مقدمه
سنتی ذیل طور بهالی مسائل انبوهی که هدر الب

مسئله شوند چهار میمطرح  شناسیمبحث انسان
انگاری یا یگانه. 1 :ی برخوردارندبیشتر از اهمیت

ماهیت و چیستی . 2، انگاری حقیقت انساندوگانه
 ةت رابطکیفی. 4و  حدوث نفس ۀنحو. 3، نفس

 .نفس با بدن

مورد مالصدرا در  حکیمان معاصر، آراءعضی ب
مسائل را مبهم دانسته و معتقدند رأی نهایی او این 

در مورد یگانگی یا دوگانگی حقیقت انسان روشن 
شاهد  .(349 :1381و صریح نیست )مصباح یزدی، 

 بسیاریاین مدعا این است که مالصدرا در موارد 
ادله و مبانی قائالن به دوگانگی نفس و بدن را 

و در  (312و  261/ 8: 1981 ،مالصدراپذیرفته )
 ةاز وحدت نفس و بدن و رابطدیگر، مواردی 

 (.286/ 5: اتحادی آن دو سخن گفته است )همان
با تکیه بر  ،سبک قدمابه ة بسیاری،در ادل او

از قبیل ثبات نفس ا دوگانگی احکام نفس و بدن 
فقدان علم و آگاهی بدن و  ،و تغییر و نقصان بدن

نبود حرکت  ،نزد نفسوجود آگاهی و ادراک 
ضعف  ،ارادی برای بدن و وجود آن برای نفس

 تفکر اواسطة بهتفکر و قوت نفس واسطة بهجسم 
غیریت و دوگانگی نفس و بدن را نتیجه گرفته 

 ،ابل( و در مق285و  284، 295/ 8: است )همان
از عینیت و یگانگی  ،هویژ یهاینظربا تکیه بر نکته

ی تعلق ذات ، از جمله:تنفس و بدن دفاع کرده اس
نفسیت برای  ةنفس به بدن و ذاتی دانستن اضاف

نفس و  ةتحلیل رابط ،(383/ 8: وجود نفس )همان
ان النفس » ،بدن در قالب اصطالح ماده و صورت

اعتقاد  ،(286/ 5: )همان «له ةالبدن و البدن ماد ةصور
اینکه  بهیقت نفس و قول به ذومراتب بودن حق

 ،آملی هزادنفس است )حسن ةنازل ةبدن مرتب
( و اعتقاد به اینکه هر موجودی فعلیت 215 :1385

 واحدی دارد و کثرت و دوگانگی امکان تحقق و
 .(355 :1381 ،فعلیت ندارد )مصباح یزدی

 وحدت تشکیکی هویت انسانی. 1
کافی است  شدهمطالب گفته مورداندک تأملی در 

در باب تا دو فرضیه در مورد دیدگاه نهایی صدرا 
قول  ،نخست ؛آن با بدن ابطال شود ةنفس و رابط

به این معنا که  ،انگاری وجود انسانبه یگانه
حقیقت وجود انسان را یکی از دو جوهر  مالصدرا

جسم یا نفس معرفی کند و وجود دیگری را انکار 
قول به تباین ذاتی و بینونت  ،و دوم کند،می

ضمن  به این معنا که ،حداکثری این دو جوهر
به  ،پذیرش غیریت و تباین ذاتی نفس و بدن

آن  سویةوجود مستقل برای هر یک و تعامل دو
 ةمالصدرا از رابط ،دو قائل باشد. در عوض

اتحادی نفس و بدن سخن گفته و نسبت آن دو را 
ان »داند: نسبت امر متحصل به امر نامتحصل می

ی النفس لها تعلق ذاتی بالبدن و الترکیب بینهما طبیع
فان النفس » ،(213/ 9: 1981)مالصدرا، « اتحادی

 ةللبدن و عل ةنوعی ةمن حیث هی نفس هو بعینها صور
النوع المحصل النفسانی، و البدن بما هو  ةلماهی ةصوری

« لنوع ةمادی ةبه و عل ةلنفس المتعلق ةبدن ماد
 .(جا)همان

عبارات، دو نکته  نوعدر این  که روشن است
نفس و بدن وجود  ةورد رابطدر مطور تلویحی به

دارد. نخست وجود نوعی تفاوت بین آنها و دوم 
ای که مانع گونهتالش برای توجیه این تفاوت به

از  بنابرینارتباط و تأثیر و تأثر متقابل آنها نباشد. 
در  ،ارتباط نفس و بدن با عبارت ترکیب اتحادی

یاد شده است. تفاوت این  ،مقابل ترکیب انضمامی
ع ترکیب این است که در قسم اول هیچ یک دو نو

از دو متحدین در وجود و لوازم وجود مستغنی از 
( 245ا256/ 5: 1384دیگری نیست )مطهری، 

که در دومی دو امر متحصل وجود دارد که درحالی
به یکدیگر ضمیمه  ،حقیقی منحاز دارند یاجزا
اند و تغییر و تبدیل یکی مستلزم تبدیل و شده

شود ی نیست. با این توضیح روشن میتغییر دیگر
عنوان الوجود و نفس بهمبهم ۀعنوان مادکه بدن به
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شود که این ماده را از حالت صورتی تلقی می
هر ماده و صورت  چنانکهآورد و ابهام درمی

نفس و بدن نیز  ،دیگری به وجود واحد موجودند
 اتحاد وجودی دارند.

طلب برخی شارحان حکمت متعالیه بر این م
اند که اگر بدن با نفس اتحاد وجودی ایراد گرفته

داشته باشد، امکان ندارد بدن مزبور مستقل از نفس 
که بدن، برخالف به وجود خود ادامه دهد، درحالی

تواند مستقل از می ،قوای عاقله، خیال و حواس
روشن این  ةنفس به وجود خود ادامه دهد. نمون
 ؛نفس است واقعیت، وجود بدن پس از مفارقت
پس از مرگ  ،همان بدنی که در حال حیات داریم

 (.356 :1381نیز وجود دارد )مصباح یزدی، 
اساس دیدگاه  این اشکال بر که روشن است

مالصدرا کامالً قابل دفاع است چراکه او تعلق به 
بدن را ذاتی نفس دانسته و بدن را نیز تا زمانی 

پس از  .داند که با نفس در پیوند باشدبدن می
مفارقت نفس، بدن دیگر بدن نیست، بلکه جسمی 
است که صورت نوعیه دیگری یافته، هرچند 

بدن قبلی باشد. خود  مشابهممکن است در ظاهر 
مالصدرا پاسخ اشکال مفروض را به همین 

الذی یبقی بعد  و»بینی کرده است: صورت پیش
یجری مجراها فی نوعها علی االطالق لیس  النفس و ما

بل جسم من نوع آخر بل البدن بما هو بدن  أصالً ببدن 
 .(382/ 8: 1981)مالصدرا، « مشروط بتعلق النفس

نماید، درست و قابل قبول میگرچه پاسخ این 
مسئلة امکان ارتباط نفس مجرد و بدن مادی اما 

کماکان به قوت خود باقی است. چگونه چنین 
توان امری مجرد اتحادی ممکن است؟ چگونه می

 عنوان صورت امری مادی تلقی کرد؟ هرا ب
 بارۀعنوان دیدگاه صدرا درآنچه تاکنون به
طرح شد، پیشرفتی نسبت به منسبت نفس و بدن 

نشان  بارهدیدگاه ارسطو و پیروانش در این
دانیم که ارسطو نیز نفس را صورت دهد. مینمی

 :1231بدن و کمال اول آن شمرده است )ارسطو، 

دیدگاه  بارۀمهم در ةاما نکت ،(5ب 412الف و 412
ارسطو این است که او این رابطه را در طول 

نشان داند. این تحلیل حیات یک فرد، ثابت می
 ةرابط ینفس و بدن را از نوع ةکه رابطدهد می

 ذاتی و ناگسستنی فرا ایهاتفاقی و عرضی به رابط
ای برد، اما در مورد امکان تحقق چنین رابطهمی

کرده است. این مسئله به قوت سکوت اختیار 
نفس و  ةخود و حتی شدیدتر از زمانی که رابط

باقی  ،شوداتفاقی و موازی تلقی می ،بدن عرضی
است که پیوند ذاتی امری مجرد با امری مادی 

 ؟چگونه میسر است
یان جدا یآنچه مالصدرا را از مسلک ارسطو

 ةجسمانی»ابتکاری او موسوم به  ةکند، نظریمی
این  دربودن نفس است. « البقاء ةروحانیو الحدوث 

نظریه بین دو مرحله از حیات نفس تفکیک 
حدوث و  ةاول، مرحل ةگیرد. مرحلصورت می

بقا  ةمرحل ،دوم ةابتدای حیات نفس است و مرحل
نوع تعلق نفس به  ،حیات آن. بر این اساس ةو ادام

بدن با توجه به مراتب مختلف وجودی نفس تغییر 
س انسان چون در آغاز پیدایش از ماده کند. نفمی

وجود آمده، مشابه با وضعیت صور هو بدن ب
)مالصدرا،  نوعیه، وضعیتی منطبع در ماده دارد

حقیقت از نظر هرچند نفس  .(382/ 8: 1981
اش به بدن نیازی مجرد و چگونگی وجود عقلی

عنوان یک نفس جزئی، ندارد، اما برای آنکه به
د در عالم طبیعت حادث تشخص پیدا کند، بای

و برای حدوث خود به بدن مستعدی نیاز شود 
آن حدوث یابد، ولی پس توسط دارد که در آن و 

رسد ای از کمال میاز طی مراحل کمالی به درجه
تواند بدون بدن به وجود خویش ادامه دهد که می
 (. 327و  328/ 8 :)همان

مورد روشن است که چنین رویکردی در 
تنها در صورتی قابل ارائه  ،بدن نسبت نفس و

موجودی  ،عنوان جامع آن دواست که انسان به
صدرا  ةدار و مشکک تلقی شود. در فلسفطیف
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شود و انسان مشتمل بر نفس و بدن شناخته می
واحدند که دو  یئیش ،رغم تمایزشاناین دو به
آن متبدل و فانی و ساحت  ةیک مرتب ؛مرتبه دارد

(. از 98/ 9: ی است )هماندیگر آن ثابت و باق
وجود انسان در  ةتوان ادعا کرد دو مرتبرو میاین

پیوند خورده و یگانه  ،دو هریک کل جامع 
االنسان »گوید: صدرا می به همین دلیلمالشوند. می
 .(225/ 8 :)همان« واحدة ذات أطوار متعددة ةهوی

این نظر، در حقیقت رهاورد نگرش 
به وحدت تشکیکی  موسوم ،صدرا ةشناسانهستی
 عنوان فرزند اصالت وجود است. بربه، وجود

نوعی از تمایز و تباین  ،صدرایی ۀاساس این آموز
میان موجودات عالم هستی وجود دارد که با 

 ةمرحل :وحدت و یگانگی آنها ناسازگار نیست
ضعیف با کماالت  ةقوی و باالتر هستی همان مرتب

ت متقابل بازگشت صفا ،روبیشتر است. از این
به  ،نفس، از جمله جسمانی و روحانی بودن آن

مراتب نفس است. انسان یک حقیقت ذومراتب 
است که حدوث و پیدایش آن جسمانی است و 

مرور بر اشتداد و واسطة حرکت جوهری آن، بهبه
شود و در نتیجه می فزودهاستکمال وجودی آن ا

ها و مرزهای ماده و جسم را پشت سر محدودیت
نیاز ذارد و در نهایت از آن مستغنی و بیگمی
توان وجود انسان را می به همین دلیلشود. می
وجودی معرفی کرد که یک سر  ۀعنوان یک بازبه

به عقل و عالم  یآن متصل به جسم است و دیگر
 مجردات.

 ی در مورداخیر امکان پاسخ به اشکال ةنکت
الحدوث و  ةجسمانیعنوان موجودی تلقی نفس به

کند. آن اشکال این البقا را نیز فراهم می ةحانیرو
چه این نوع تحلیل و توصیف نفس،  است که اگر
نفس و بدن را در آغاز پیدایش و  ةمشکل رابط

 ،تجرد نفس ةکند، اما در مرحلحدوث حل می
 همچنان مسئله باقی است. 

اما آیا دیدگاه مالصدرا این است که نفس در 

تجرد، متباین  ةدر مرحلابتدا متحد با بدن است و 
از جمله  ،با آن؟ هرچند ظاهر عبارات صدرا

هایی در ممکن است نشانه ی که گفته شد،عبارات
نظر تأیید این معنا داشته باشد، اما بهراستای 

 ،اساسی صدرا ۀرسد چنین برداشتی با آموزمی
تشکیکی دانستن و کل القوی خواندن یعنی 

در  ،یح اینکهحقیقت نفس، در تعارض باشد. توض
اصل بر وحدت است نه تباین و  ،تشکیک ۀآموز

به مراتب خود امر  نیزو کثرت و تباین  ،کثرت
. حال اگر کسی نفس را در گرددمیواحد باز

 ةکلی متباین از جسم و مرتبتجرد به ةمرحل
آغازین پیدایش آن تلقی کند، تشکیکی و ذومراتب 

 بودن حقیقت واحد نفس چه توجیهی دارد؟
بته در این نکته که از نظر مالصدرا نفس در ال

ثابت و  ،جوهر عقلی ،وجودش ةمراتب استکمالی
 مجرد است و از این حیث متفاوت با بدن است

نظر به اما( جای تردیدی نیست، 189/ 3 :)همان
رسد اینجا مالصدرا نظر به تعریف ماهوی می

تجرد آن داشته است نه وضعیت  ةنفس در مرتب
ایان توجه است که اصل تشکیکی وجودی آن. ش

النفس فی وحدتها کل » ۀبودن نفس و قاعد
ناظر به وضعیت وجودی نفس است  ،«القوی

هر کدام از  ،هستی ةدر حقیقت خارجی گرنهو
دیگر لحاظ شده و  ةمراتب وجود جدا از مرتب

ماهیتی و مورد تعریف و توصیف قرار گیرد، 
 دیگر دارد.  ةمتفاوت از مرتب
های توصیف موردالزم است در بنابراین 

دو نوع توصیف از  ،مالصدرا از نفس و بدن
های توصیف ،یکدیگر تفکیک شوند: نخست

ماهوی که ناظر به مراتب متفاوت نفس نسبت به 
های وجودی که ناظر به توصیف ،یکدیگرند و دوم

مبین  ة نخستوجودی نفسند. دست ۀحقیقت واحد
م مبین تفاوت دو ةاتحاد نفس و بدن هستند و دست

تجرد  ةتفاوت مرتب ،مراتب مختلف نفس و بالطبع
 جسمانی آن. ةو عقالنی نفس و مرتب
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 هویت پویا و تشکیکی وجود انسانی. 2

د این دیگری که توجه به آن ضرورت دار ةنکت
 ،نفس ةاشتدادی ةاست که وقتی از حرکت جوهری

 آید،میان میبهتجرد سخن  ةجسم به مرتب ةاز مرتب
این تصور اشتباه پیش آید که نفس در این نباید 

 ةکند و به مرحلمیحرکت یک مرحله را ترک 
جز استکمال  رود. این نوع حرکت چیزیمیباالتر 

لبس بعد از لبس  که و اشتداد وجودی نیست
، نه لبس بعد از خلع. در این نوع حرکت ،است
باالتر کماالت  ةمتحرک با رسیدن به مرحل ءشی

بلکه کماالت  ،دهدمیدست ن قبلی خود را از
 . افزایدمی جدیدی به آنها

توان نتیجه گرفت که از میاخیر  ةبر دو نکت بنا
 ةوجودی حقیقت یگاناز نظر نظر مالصدرا انسان 

ای هدامنبا وجودی  ۀست که بازا پویا و متحرکی
را شامل  ،مجردات ةجسم تا مرتب ةاز مرتبگسترده، 

تحول  ةوسیلنفس به»گوید: می شود. مالصدرامی
 ،درجات متعدد ،اطوار مختلفدارای اش ذاتی

باشد. یکی میمتفاوت های هنشئات گوناگون و قو
دیگر،  ةتعلق به بدن و نشئ ةت، نشئئااز آن نش

/ 3 ؛317و  316/ 5: )همان« تجرد است ةنشئ
بنابراین نیازی نیست غیریت مطلق نفس و  .(511

اصالت ای هندیشتجرد نفس را که ا ةبدن در مرتب
با  ،به مالصدرا نسبت دهیم ،نمایدمیماهوی 

ماهوی کامالً قابل  از نظروجود اینکه این غیریت 
 . وی هستاسناد به 

طرح ای هگونمشکل این است که این مطلب به
جسم  ةود که گویا نفس با عزیمت از مرحلشمی

کند و میاول را ترک  ةمرحل ،به مراتب باالتر
شود و انسان در این مرتبه واجد میکامالً مجرد 

واسطة بهشود. اما میدو بعد جسمانی و روحانی 
انسان که توان نتیجه گرفت می ،تحلیلی که گذشت

وجود یگانه سیالی است که در هر مرتبه از 
چه  شود و هرمیهایی وجودش واجد امکان

بیشتری پیدا کند، اش استکمال وجودی ةمرتب

نه ) شودمیاو گشوده  برابردر های جدیدی امکان
های امکان ( وودهای قبلی از بین براینکه امکان

 شود.میهای قبلی او اضافه جدیدی بر امکان
تعبیر صدرا در آغاز چیزی بیش از انسان که به

 ،شودتر میچه کامل هر ،الوجود نیستمبهم ۀیک ماد
کند، تعین های جدیدی که کسب میواسطة امکانبه

تا زمانی که در عالم اما کند. یشتری پیدا میوجودی ب
ماده است پایانی برای این سیر صعودی و نیل به 

 های جدید قابل تصور نیست. کما اینکه برامکان
برای اکثریت نفوس انسانی این  ،اساس دیدگاه صدرا

پایان بعد از مفارقت از عالم ماده نیز قابل تصور 
 ةکه به مرتبچراکه اکثریت، کسانی هستند  ،نیست

عقل بالفعل نرسیده و کماالت عقلی را کسب 
اند. این گروه که بعد از مفارقت از عالم ماده نکرده

برند، استکمال آنها در عالم غیر مادی به سر می
 .(591ا591: 1362، همومانعی ندارد )

 وجود انسان بر ماهیت او   تقدم. 3
شود میهویت هر شخص در طول عمر او ساخته 

داشته ن نیست که هر شخص نفسی ثابت و چنی
ولی حاالت  ،باشد که همواره به یک صورت باقی

نین دیدگاهی . مالصدرا چباشد و صفات آن متغیر
داند. او در این میمایه را بسیار ضعیف و سبک

 جملهاز ا واسطة مبانی خاص خود بهمرحله 
اتحاد  ،حرکت جوهری ،وحدت تشکیکی وجود

البقا  ةروحانیالحدوث و  ةنیجسماو  عاقل و معقول
یابد. این میبه رهاورد دیگری دست  ا بودن نفس

رهاورد جدید اعتقاد به کثرت نوعی وجود انسانی 
دگاه، وجود هر فرد انسانی اساس این دی است. بر

حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول  ةبر پای
اشتداد وجودی یافته و  ،علم و عمل واسطةبه

کند و در هر میز وجود را طی انحاء و درجاتی ا
از کند. میماهیت جدیدی کسب  ،آنی از حرکت

 ،تبدیل وجودی واسطةبهدر حکمت متعالیه  رواین
جای خود را به  ،وحدت نوعی متواطی انسان

دهد و انواع میتفاوت تفاضلی و تشکیکی انسان 
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 ،هموگیرد )میو مراتب متفاوت انسانی شکل 
  و...(. 432، 431: 1366 ،همو ؛143و 139: 1384

هایدگری تقدم وجود ااصل اگزیستاسیالیستی
که  لت داردانسان بر ماهیت او که بر این معنا دال
ای ندارد و انسان ماهیت ثابت از پیش تعیین شده

سازد بشر چیزی نیست جز آنچه از خود می
یادآور همین دیدگاه  ،(67: 1377کواری، )مک

حیوان »ریف ارسطویی مالصدرا است. البته او تع
پذیرد و تعریف ماهوی انسان را میدر مورد « ناطق

نطق را اخص خواص و فصل منطقی انسان و 
داند معنای تصور معانی کلی مجرد از ماده میبه

 داشتدقت باید بنابراین  .(81/ 9: 1981)مالصدرا، 
خاص صدرایی در باب تعدد و تکثر نوع  ةنکتکه 

نگرش  ۀوجودی و میو انسانی معطوف به وضعیت
اصالت وجودی او نسبت به انسان است. او تصریح 

حسب طبیعت بشری انسان پس از آنکه به»کند می
حسب باطن و روح به نوع واحدی بوده است، به

گردد و این امر به جهت انواع مختلفی تبدیل می
« اختالف ملکات حاصل از تکرار اعمالشان است

 .(183 :1384، همو)

هاي نظري ختگی هویت انسانی از کنشبرسا. 4
 و عملی او

 ةمندرج در این نقل قول را به نتیج ةحال اگر نکت
مبنی بر  ،قیام صدوری مدرکات به نفس ةنظری

صول فعل و خلق نفس اینکه مدرکات انسانی مح
این نتیجه  ،پیوند بزنیم ،انفعال آن ةهستند نه نتیج

ی امعن ییصدرا ةکه در فلسفشود میحاصل 
را که نظر و شناخت  مطرح استتری از عمل امع

از ملکات  مالصدراکه  و زمانی گیرددر بر مینیز 
گوید، این معنای میحاصل از تکرار اعمال سخن 

اآلیات  اسراردر  چنانکه ؛نظر دارد تر عمل را درعام
عنوان کماالت ثانی و زائد هگوید: علم و عمل بمی

هنگام عالم  ده وه عین ذات بوبلک ،بر ذات نبوده
شود. میشدن مفهوم نوعی جدیدی از انسان انتزاع 

 ؛199و  127 همان:بنابراین علم و عمل منوعند )

 روو از این( 41 و 38 :1362 ،زاده آملیحسن
های نظری و هویت بالفعل هر انسانی برآیند کنش

چیستی ، ردیگ عبارت به .ستعملی شخصیت او
 ةیافتته و عینیتیافهر فرد انسانی شکل فعلیت

ست. انسان موجودی های نظری و عملی اوکنش
دو عامل مذکور در مسیر مراتب واسطة بهاست که 

ع مختلف از جوهر در حال انوا ،تشکیکی هستی
 کند.میتحول و تکامل خود را تجربه 

 تحول تاریخی هویت انسان. 5
رخی نویسندگان جدید که از نگاه ب مهمیموضوع 

بر افزون این است که مالصدرا  مغفول نمانده،
از نوع  ،در برخی از آثارش ،تحول جوهری انسان

تحول  ؛دیگری از تحول هم سخن گفته است
 ،این نوع تحولواسطة بهتاریخی نوع انسانی. 

نفوس آدمی از حضرت آدم )ع( تا حضرت خاتم 
در حال فراروی است و مقامات و مراتبی  ،)ص(

پشت سر  قلب و روح را ،نفس ،همچون حس
گذارد و در نهایت به مقام عبدیت که مختص می

 :1378مالصدرا، رسد )می ،پیامبر اکرم )ص( است
 .(1389صلواتی، ؛ 82ا83

صدرا تحول مال ،صلواتیبنا بر گزارش 
تاریخی انسان را به صورت انسانی تشبیه کرده که 

و  ،یعنی زمان خلقت آدم )ع( ،پاهایش در گذشته
زمان بعثت حضرت خاتم  یعنی ،سرش در آینده

/ 2: 1366مالصدرا، )ص( سر درآورده است )
معتقد است این  صلواتی (.1389صلواتی،  ؛287

ادعای صدرا مبتنی بر عقاید دینی او و برگرفته از 
این مورد سالم است. مبانی او در تعالیم دین ا

 ،مدعا اعتقاداتی از قبیل اکمال و اتمام دین اسالم
نسبت به سایر کتب  قرآنمهیمن و برتر بودن 

اختصاص مقام عبدیت به پیامبر اسالم  ،آسمانی
 ،همو ؛211/ 3 :1366مالصدرا، )است .. .)ص( و

  .(1389 ،صلواتی ؛17ا21: 1384
شاید بتوان با تطبیق اعتقاد  اندبرخی گفته

ن با عقاید ابن صدرا به تحول تاریخی نوع انسا
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اسمی از  ةبعامل این تحول را غل باره،این عربی در
تاریخی و  ۀمای الهی بر دیگر اسما در هر دوراس

ره زندگی انسان در هر دو شئون ةمحکومیت هم
 ،اند )حکمتبه احکام اسم غالب معرفی کرده

تاریخی ملون  ۀاین اساس هر دور بر .(175 :1385
اسمی از اسامی ذات حق خواهد بود و  ةبه صبغ

ها که سانتاریخی ما با انواعی از ان ۀدر هر دور
مواجه  ،سین هستندمتفاوت از ادوار پیشین و پ

 .خواهیم بود
ها همه این ،مقالهنگارندۀ این از نظر  اما

این  .مصادیقی از تحول ذاتی وجود در تاریخ است
 ،مختلف خود تجلیات وجود است که با تلون و

اعصار مختلف تاریخ و در نتیجه انواع مختلف 
نه اینکه  ،رساندیمظهور  ةها را به منصانسان

ماهیات متکثری به نام انسان که همه تحت نوع 
واسطة بهدر طول تاریخ  ،اندواحدی مندرج بوده

های ادوار دیگر متفاوت از انسان ،شرایطی عارضی
 ،جوهریاز نظر هر فرد انسانی  رواز اینشوند. 

از نظر عصر خود و نوعی متفاوت از سایر افراد هم
سانی مربوط به ت از افراد انتاریخی نوعی متفاو
. تذکر این نکته الزم است سایر اعصار تاریخی

و  آنچه گفتیماین بحث نیز مانند  است که در
 ،بیش مورد عنایت نویسندگان دیگر نیز بودهکما

تأکید بر نقش اصالت وجود در تحول  هدف اصلی
تصویری متفاوت از هویت  ةتاریخی انسان و ارائ

 وجودی اوست.

 يریگجهیتنبحث و 
وجودی از نظر مالصدرا انسان  ةدر فلسف

موجودی برخوردار از هویتی یگانه و تشکیکی 
شود که دو نوع پویایی تاریخی و میمعرفی 

اش برساخته از هویت وجودی دارد،جوهری 
وی ریخی نوع انسان و تحول جوهری تحول تا

 .ستهای نظری و عملی خود اواز کنش برآمده
 ةنکته بسیار مهم است که همتوجه به این  اما

 ،ها و ابتکارات صدرالمتألهین در این بابنظرنکته

و در است ناظر به وضعیت وجودی انسان 
او حقیقت جریان و سریان تفکر اصالت وجودی 

 .باره استدر این
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