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 اندیشمندان  بررسی آراء
 1 پیرامون حدوث و قدم نفس انسانی

 2محمدصادق أرزیده 

 چکیده

تایی  مااحاث مناا       تایی  و ریااا     درباره حدوث یا قدم نفس انسانی، از باا اااب    بحث 
هاای   های تح ن ی گوناگو  خاود، دیادگاه    اندیشمندا  اات. متفکیا  با ماانی فکیی و روش

 متفاوتی در ای  باره دارند. بسناری از متکلما  ااالمی، قائل ب  قدم زمانی نفس هستند
مانند خواج  نصنی کا  قائال با  حادوث س  ااات. در بان  فالااف ،         ب  ااتثنای گیوه اندکی

 افالطو  بنا بی قول ب  مُثُل، معت د ب  قدم نفس اات. در م ابل، شاگید او اراطو، اب  اننا
 و شنخ اشیاق، با ردّ قول ب  قدم نفس بصورت بیهانی، قائل ب  حدوث س  هستند. در ایا  مناا   

ب  حدوث س  اات. ا اتا  وی باا اااتفاده از مااانی حکمات       صدر ا متأ هن  شنیازی ننز قائل
متعا ن  مانند حیکت جوهیی، قائل ب  حدوث جسمانی و ب ای روحانی نفس ااات بایخال    
اب  اننا ک  قائل ب  حدوث روحانی نفس اات. عیفا ک  در ماانی فکیی صدرایی اهم مهمی 

ت ااد با  وجاود انادماجی س  نازد      راد ب  حدوث جسمانی نفس همیاه با اع دارند، ب  نظی می
 وجودات بیتی خود قائل هستند.  

 کلیدواژگان
 ا ا اء.   نیةا حدوث، روحا نیةا حدوث، روحا نیةحدوث نفس، قدم نفس، جسما
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   مقدمه
های او ن  تاریخ فلسف  و ع الننات  مسئل  ماهنت انسا  و اگونگی تکوّ  نفس انسانی، از قدم

اات. ریاا  از اجازای ملتلاق ح ن ات     فالاف  بوده  های فکیی متفکیا  وو جزو اا  
ا انفس فلسافی،    های وجودی س  و همچنن  قوا و افعال بسنار س ، در زمنن  علام انسانی و الی 
 اات.های بسنار ملتلفی  مادأ نظیی 
 شناای ا نفس فلسفی با تنوعی ک  دارند، در حل مشکالت علوم طانعی مانند طب و زیست مسائل علم
 غنیطانعی مانند کالم و ف  ، بسنار با اهمنت هستند. بی ای  اااس، بی هی عا م و علوم

و ماایه ،   و فاضلی بایست  اات ک  در وهل  اول با ای  مسائل سشنا شود و با قاول نظییا  صاحنح  
 جوی خود را قانع اازد و ماانی فکیی و عملی خوی  را بیاااس س  ااتوار کند. نفس حق
بیانگناز   و اگاونگی تکاوّ  س ، یکای از موضاوعات ااا       « نفاس  حدوث یا قدم»موضوع 

 ا نفس فلسفی اات. سیا نفس موجودی از ی و قدیم اات؟ اگی قدیم اات قدیم ذاتی ااات  علم
یا قدیم از ی؟ اگی موجودی حادث اات حادث زمانی اات یاا حاادث ذاتای؟ اگای حاادث      

  اات؟ اگی رن  از بد  ایجاد زمانی اات رن  از بد  سفییده شده یا حدوث  ب  حدوث بد
شده ا  نوع حناتی داشت  و سیا حنات  مادّی یاا دارای تجای د مثاا ی یاا ع لای باوده ااات؟        

 1هم جسمانی اات یا روحانی؟ حدوث  جسمانی اات یا روحانی؟ سیا در ب ا بیفیض حدوث سیا
دانستند، در ایا  باا    ای ک  نزد خود معتای میمتفکیا  اعم از فالاف  و دیگیا ، بیاااس اد   

 ها بسنار اهمنت دارد زیایا راه مح اق  اند. بنا  و شناخت تنوّع دیدگاههای متنوعی ارائ  کیدهدیدگاه
ای ک  بدو  مالحظا  نظیهاای   اازد، ب  گون را بیای راند  ب  واقع و نظیی  صحنح ساا  می

 نماید.ملتلق، ننل ب  س  دشوار می

 پیشینه بحث حدوث یا قدم نفس
 از یک طی  دیدگاه فنلسوفانی همچو  امثال فنثاغورث و جا ننوس قیار دارد ک  نفس

 یوناانی ااات    ـ اییانی  9از اوی دیگی اناکسی گوراس 2دانند.را انزی غنی از بد  و اجزای س  نمی
دانسات. او ع ال   ک  نفس را موجودی کامالً غنیمادّی و نشأت گیفت  از عا م قدس و ع ل می

 کید و همچنن  ع ل را نامتناهی و قائم ب  خاود مواد و نفس جها  و انسا  تل  ی میرامادّه ا 
 دانست ک  در تمام موجودات زنده حضور دارد و هما  نفاس و دارای سگاهی و خودملتاری می

                                              
 .283، صفیعلم ا نفس فلسغالمیضا فناضی، . 1
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 1هاات. های س  شود و تفاوت نفوس موجودات میبوط ب  بد ها محسو  میس 
   را از هیجهت غنیجسمانی دانست و ایا  ع ناده   افالطو  نلستن  کسی اات ک  نفس ناط

 ای از عناصیاات، با اقام  بیاهننی میدود شناخت.را ک  نفس عنصی یا سمنزه
نفس را صورت بد  دانسات و معت اد باود نفاس ااو  صاورت در عان           س   رس از اراطو

 د ، اصنلمالزمت با مادّه مفهومی م ابل با س  و مست ل از س  دارد و نفس را نسات ب  ب
 2کند.و مست ل ذکی می

 هشات یا  هفتای  اختالفات در با  حدوث و قدم نفس، همچنا  ادام  داشت  ک  تا کنو  نزدیک ب  
اات. نکت  با اهمنات ایا  ااات کا  بنشاتی      دیدگاه ملتلق از دانشمندا  گوناگو  ن ل شده 

نفاس و عادم   فنلسوفا  مسلما  با وجود اختال  در نحوه حدوث نفاس، در اصال حادوث    
 ا حدوث نیةت دّم س  بی بد  اتفاق نظی دارند. اب  اننا و رنیوا  مشایی او نفس را روحا

دانند. در حا ی اات ک  صدرا متأ هن  شنیازی و رنیوا  حکمات متعا نا ،   ا ا اء می نیةو روحا
 اند. ا ا اء دانست  نیةا حدوث و روحا نیةنفس را جسما

 تبیین واژگان کلیدی
 های ملتلق درباره حدوث یا قدم نفس، اصطالحات کلندیود ب  بنا  دیدگاهرن  از ور

 کننم. را تعییق می

 حدوث و قدم .7
 ا جمع نعةدر اصطالح علمی منط ی عدم و ملک  هستند  یعنی هم ما« حدوث و قدم»

 توا  س  را در قضن  منفصل  ح ن ن  ذکی کید. از ایا  رو، باشند و میا للو می نعةو هم ما
 9در یک موجود نااشند. در یک موجود ممک  اات و ن  ای  ک  هی دوجتماع حدوث و قدم ن  ا

 فا موجود ین سم ا ی قدیم و حاادث. »گوید: میحوم عالم  طااطاایی در تعییق س  دو می
و ا  دیم ما  نس بمساوق ا وجود با عدم. و ا حادث ما کا  مساوق ا وجود با عادم  فا حادوث   

 0«.ا شیء با عدم قیةدم  و ا  دم عدم مساوا شیء با ع قیةمساو
 یابند، مثل با زما ، با اذات، باا حق   هیکدام از حدوث و قدم با قنود خاص دیگی، معنای متفاوتی می

 ب  تانن  دو قند زمانی و ذاتی نناز داریم. خاصی دارند، اما در ای  ماحثو با دهی ک  هی کدام معنای 
                                              

 . 88 ا 82، ص1، جتاریخ فلسف  غی  کارلستو فیدریک، : رک .1
  .208 ا 293هما ، ص .2

 به اصطالح منطقی، عدم ارتفاع آن دو.. 9

 .198ـ  198، ص3نهایة الحکمة، جسیدمحمد طباطبایی، ک: ر .4
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 ب  ای  معناات ک  س  موجاود وجاودش مسااوق   حدوث زمانی یک انزی  حدوث زمانی:
ب  عدم زمانی باشد، یعنی انزی ک  در زمانی معدوم اات و اپس با  وجاود سماده، حاادث     

 زمانی و در م ابل س ، قدیم زمانی اات.
حدوث ذاتی: عاارت اات از مساوق بود  وجود شیء ب  عدمی اات ک  در میتاا  ذات س  ت ایر   

 بل قدیم ذاتی اات و مصداق س  ف ط ذات واجب ا وجود اات.ای  نوع حدوث در م ا دارد.
 کند، ای  اات: عدمی ک  در حادوث  بی س  تاکند می 1ای ک  مالصدرا در توضنح ای  اصطالحات نکت 

 زمانی اات، غنی از عدمی اات ک  در حدوث ذاتی مورد نظی اات  زییا عدم در حادوث زماانی،  
 اات. عدم م ابل عدمی اات ک  با وجود« عدم مجامع»تی اات، اما عدم در حدوث ذا« عدم م ابل»

شود، مانند عدم زمانی  یعنای وقتای شانئی موجاود شاد دیگای عادم زماانی         الحق جمع نمی
نلواهد بود و وقتی عدم زمانی دارد، دیگی موجود نلواهد بود، اما عدم مجاامع عادمی ااات    

 شود.ک  با وجود الحق جمع می
 نی ب  معنای تحصّل شیء بعد از عدم خود، اما حدوث ذاتی ب  معنایکوتاه ال  اینک  حدوث زما
   2مستند ب  غنی بود  اات.

قدم زمانی: قدم زمانی یک انز ب  س  اات ک  ااب   عدم زمانی نداشت  باشد، مانند خود زما  
 ک  ااب   عدم بیس  مستلزم تناقض اات.

 ات خود ااب   عادم نداشات  باشاد،   قدم ذاتی: قدم ذاتی یک انز ب  س  اات ک  در میتا  ذ
ا وجود ک  ن  در میتا  ذات ااب   عدم دارد و ن  ااب   عدم زمانی دارد  زییا هان    مانند واجب

 9یک از ای  دو معنا درباره واجب تعا ی امکا  تح ق ندارد.

 عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده .2

ر س  بیی بوده و م  دم بی عا م مثال و عاا م  عا م ع ل: عا می مجید ک  ذاتاً و فعالً از مادّه و سثا
مادّه اات و همچنن  محنط بی س  دو و عل ت س  دو اات. عا م ع ل هم  کماالت عاا م مثاال   

 و مادّه را ب  نحو ابسط و اشی  داراات.
 عا م مثال: عا می مجی د ک  بی خال  عا م ع لی سثار مادّه را دارد و مت دّم و عل ت و محانط 

 اده اات و کماالت عا م مادّه را ب  نحو ابسط داراات.بی عا م م
                                              

 .208 ا 201، ص9ج، فی بیان حقیقة الحدوث و القدم، 8األسفار األربعة، المرحلة التاسعة، فصلک: ر. 1

 .111ا111، ص18فلسف  م دّماتی، قسمتعادا یاول عاودیت، ک: ر .2
 .231علم ا نفس فلسفی، صغالمیضا فناضی، . 9
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 عا م ماده: عا می جسمانی ک  دارای مادّه و  وازم مادّه اات. کماالت در س  ابتدا با  وّه
   1شوند، بیخال  عا م دیگی )ع لی و مثا ی( ک  همنش  با فعل هستند. و ب  تدریج با فعل می

 عقل .9
 ای اات ک  مدرک کلنّات اات. در ای  معنای  ز س  قوهع ل مشتیک  فظی اات. گاهی م صود ا

 ای از نفس اات. گاهی ننز ب  معنای موجود مجید اات ک  ذاتاً و فعالً مجاید ااات.   ع ل میتا 
 2اند. گان  مشاء از ای  قانل  ع ول ده

 های مختلف پیرامون حدوث یا قدم نفسچکیده دیدگاه
دوث یا قدم نفس و همچنن  نحوه تکوّ  س ، از جمل  کسانی ک  در با  ح حکنم اازواری

و حاشان    9عصاره و اکنده اقوال ملتلق را ب  زیاایی بنا  کیده اات. ایشا  در حاشن  اافار
 1اند:ای  اقوال را بنا  کیده 0بیّةا شواهد ا یبو

 نفس، از حنث ذات و از نظی زما  قدیم اات. )دیدگاه منسو  ب  دهییو (. .1

 اً قدیم اات س  هم در یک السل  عیضی. )دیدگاه قائلن  با  تناااخ(  نفس ذاتاً حادث زمان .2
نفس ذاتاً حادث و زماناً قدیم اات، س  هم در یک السل  طو ی و ای نا  با  صاورت نفاس      

 بلک  ب  صورت ع ل. )دیدگاه افالطو (

 نفس حادث اات اما رن  از حدوث. )دیدگاه بیخی حکما و متکل ما ( .9

 ا حدوث بد . )ب  گفت  حاجی اازواری، بنشتی حکما و متکل ما نفس حادث اات و ی همیاه ب .0
 8.(شمیند را بعند می اکثییت متکل ما  ا ات  ااتاد فنّاضی ای  انتسا  ب قائل ب  س  هستند. 

حادث اات، ب  هما  حدوث بد  بلک  ااااااً حادوث نفاس هماا  حادوث باد         نفس .1
 1اات. )ع نده صدرا متأ هن  شنیازی(

                                              
 .1212 ـ 1221، ص0جنهایة الحکمة، اندمحمدحسن  طااطاایی، . 1
 .90حدوث جسمانی نفس، صفاری، ابوا حس  غ. 2
 . تعلن   اوّل حاجی اازواری.992، ص8، جبعةاالافاراالرصدرا متا هن  شنیازی،  .9

 )تصحنح سشتنانی(. 838، صبیّةا شواهد ا یبوهمو،  .0

 ی س  ااات نکت : حاجی اازواری در حاشن  شواهد، النی راجع ب  دیدگاه قدم ذاتی نفس ب  منا  نناورده اات. شااید با  خااط    .1
ک  بطال  ای  نظیی  واضح و روش  اات  ذا اندا  معتناب  ننست. ب  همن  د نل اات ک  اصل اخاتال  و بحاث دربااره    

 حدوث یا قدم زمانی، نفس اات.

 .1981، زمستا 2اعندی، احمد  فنّاضی، غالم رضا  مجل   معیفت فلسفی، شماره« ارزیابی اد    و ماانی نظیی  حدوث نفس» .8
 .292، ص8جاالسفاراالربعة، صدرا متا هن  شنیازی، ک: ر .1
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 1با بیرای ن ل کیده اات.تی همیاه  ای تفصنلی ا را ب  گون ه ای  دیدگاه محمد ت ی سملی همچنن  عالم 
 ها را ب  اهار دیدگاه اصلی ت سنم کید: توا  س  ها را می بندی بیاااس ای  دات 

نفس در حدوث و ب ا جسمانی اات. قائلن  ای  دیدگاه اکثیا حکما و طاناا  یوناا  قادیم،    .1
 2سناکسنمنس و هیاکلنتوس هستند کا  بیمشااهدات تجیبای متک ای بودناد.     مانند امپدوکلس و 

ماهی ا  ا حناتناا  »گویند: انتسا  او ن  ای  دیدگاه ب  دهییو  اات  کسانی ک  بنابین ل قیس  می
گیاهاا و فالااف  تجیبای نناز      ا ات  معموالً مادّی 9«.ا دننا مانموت و نحنی و ما یهلکنا ا  ا ا دهی

اند. از نظی سنا  نفس غنی مجی د و حادث اات و حدوث س  هم ذاتی ااات.   دهانن  اظهار کی
گویناد:  کنند. و ب  قول اب  اننا میفالاف  تجیبی در ااراو  حس و محسوس تفلسق می

ایم و نفس ها در طانعت قیار گیفت ب  باور س «. کل موجود محسوس و کل محسوس موجود»
 0طانعی فیقی ندارد. ناط   انسانی ننز با اایی موجودات

 1کند.بیای بطال  و استی ای  نظیی ، اد    تجی د نفس کفایت می

نفس در حدوث و ب اء روحانی اات. بنابیای  نظیی ، نفس ح ن تی اات کا  از سغااز رنادای      .2
گنید، روحانی و مجاید ااات    مجید و روحانی اات و در ب ای خود ننز در هی عا می ک  قیار می

 شود، اما در ذات خود موجود مجی دی ااتنفس با حدوث بد  حادث مییعنی هی اند 
 .اند گنید. حکمای مش اء و ننز شنخ اشیاق طیفدار ای  نظیی و تنها در م ام فعل ب  بد  تعلق می

در حدوث روحانی و در ب ا جسمانی اات  یعنی نفس در سغاز رندای  امیی مجای د   نفس .9
خی قائال  ب  تناااخ کا  معت دناد هیگاز نفاوس بشایی       اات اما ب ای س  جسمانی اات. بی

 اند.کیده یابند، ب  ای  نظیی  رویهیگز از دننا رهایی نمی

نفس در حدوث جسمانی و در ب ا روحانی اات  یعنی نفس در سغاز رنادای  امایی جسامانی     .0
 اات. راد. ک  ای  قول از ابتکارات مالصدرای شنیازیاات، اما در ب ا ب  میتا  تجی د می

ا ات  باید یاد سور شد ک  اراطوینا  و افالطوننا  در اختنار قول دوّم مشتیکند. باا ایا  تفااوت    
 ک  بنا بی نظی اراطوینا ، نفس رن  از بد  وجود ندارد یا ب  عاارت دیگی قادیم ننسات  

 شاود،  بلک  با راند  بد  ب  مزاج خاصی، نفس با فاعلنت مفنض )هما  ع ل مفارق( حادث می
                                              

 .902دررا فوائد، صمحمدت ی سملی، ک: . ر1
 .10ا28، ص1تاریخ فلسف  کارلستو ، جفیدریک کارلستو ، ک: . ر2
 .20 ،جاثن  .9
  .113افی نفس، صیزدی،  مهدی حائییک: . ر0
 )الباب السادس، فی بیان تجرّد النفس الناطقة(. 388ـ862، ص9اسفار االربعة، جصدرالمتألهین شیرازی، ک: ر. 1
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ا بنابی نظی افالطوننا ، نفس قال از بد  موجود اات  یعنی قدیم زماانی ااات و باا اااخت      ام
 گنید.شد  بد  بدا  تعل ق می

  های مختلف بررسي تفصیلي دیدگاه

 دیدگاه متکلّمان .7

 متکل ما ، اعم از خاصّ  و عامّ   با اختال  ماانی فکیی و تفاوت زیااد در روش تح ناق،  
 بسناری دارند. در ای  با  تشتت سرای

 و روایات وارده درباره حناات 1روهی بیاااس سیات عهد از ی خداوند با انسانها در قیس گ
 شا ، قائل ب  قدم زمانی نفاس در عاا می   و ادراک داشت  ارواح بشیی قال از ابدا  عنصیی

 هستند.« ا ست»یا « عا م ذر»ب  نام 
 قعنات اطیا  خود دارند، قائل با  صاورت  گیوهی دیگی بیاااس دید مادی و خاکی ک  ب  عا م وا

 2جسمانی نفس، و در ب ای نفس ننز قائل ب  جسمانی بود  نفس هستند.
 در زما  معاصی ننز طیفدارا  مکتب تفکنک ننز با نفی تجید نفس و جسمانی دانست  س  و همچنن 

 شاعور،  ا اعت اد ب  ظلمانی بود  نفس ب  طور ذاتی و نفی کماالتی همچو  علام، ادراک،  
دانند، یعنی نفس را هم در حدوث و هام در ب اا   اختنار و اراده از س ، نفس را کامال جسمانی می

 9دانند.جسمانی می
 بارزتیی  متکل م شنعی ک  دارای مشیبی ع لای   با ای  تفاصنل، خواج  نصنیا دی  طوای،

زماا  باا باد ،     موافق مشائن  ااات و نفاس را هام     در مسئل  حدوث و قدم،  و فلسفی اات،
 گوید:داند. وی در ااتدالل بی ع نده خود میحادث می

و هو ظاهی علی قو نا، و علای ا  اول ا لصام  او کانات        ثةو هی)ا نفس( حاد»
 «.از نّة  زم اجتماع ا ضدّی  او بطال  ما ثات أو ثاوت ما یمتنع

 گوید:عل ام  شعیانی در توضنح ای  کالم خواج  نصنی می
 س حادثتند، م صود حادث زمانی اات، ن  حادث ذاتی  زییا ک  ب  ات فاق،ک  نفودر ای 

 هم ا هنّو  معت دند، نفوس مللوقند، اما اینک  با حدوث بد  حادثناد 
 شود یا رن  از بد  حادثگاه ک  بد  مستعد شد، نفس انسانی بی او افاض  می و هما 

گویناد،  رنیوا  او میگنید؟ اراطو و شده و رس از حدوث بد  ب  او تعل ق می
                                              

 .112  . اعیا 1
 .212، ص1شیح ا مواقق )جیجانی(، جمنیاندشییق ایجی، . 2
 .1، ابوا  ا هدی ص13 ا 18، ص1ک: بنا  ا  یس  فی توحند ا  یس ، جر .9
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با حدوث بد  حادثند و شاید بعضی اصحا  شیایع ب  خصوص اهل حدیث، 
نفس را رن  از بد  حادث بدانند، اماا خواجا  نصانیا دی  طواای با  روش      

 داند، ب  د نل س  ک  هما اات و س  را حادث ب  حدوث بد  میرنیوا  اراطو رفت  
 اات.   د نل سنا  را سورده و بدا  تمسّک جست 

دهاد. اااتدالل   عالم  شعیانی در ادام ، ااتدالل خواج  را ک  از مش این  گیفت  اات شیح می
  یعنی بنابی دیادگاه قادیم باود  نفاس،     « و کانت از نّة  زم اجتماع ا ضدّی »انن  اات: اول، 

 هاا متعل اق  سید  زییا اگی نفس واحده بوده باشد و رس از خلق بد اجتماع دوضد الزم می
در حا ی ک  اال  هم واحد اات، مستلزم س  اات ک  یک نفس هم در بد  عاا م   ب  هم  شده

 و هم در بد  جاهل باشد ک  اجتماع ضدی  اات.
   یعنی اگی نفس قدیم بوده و در ازل واحد بوده«   زم بطال  ما ثاتلیة و کانت از»دوم  

قیار گیفت  باشد، مستلزم س  اات اش در بدنی  و حال با خل ت بد  ما ت سنم شده و هی قطع 
ک  ملتزم ب  عهد تجی د نفس و قابل ان سام بود  س  شویم ک  س  ننز قاالً ثابت شده کا  نفاس،   

 مجی د اات و عدم تجی د س  باطل اات.
  یعنی اگی نفوس قدیم و از سغاز خل ت متعدد بودند، «   زم ثاوت ما یمتنعلیّة وکانت از»اوم  

ای تعل ق گیفت بدو  ت سانم، ایا  نفاوس ناایاد ناوع واحاد         جداگان اپس هی نفس ب  بد
باشند، ب  د نل سنک  اختال  افیاد یک نوع ماهنت یا ب  مادّه ااات یاا محال  س  نا  با  خاود       

 گنیناد. ماهنّت، در حا ی ک  نفوس مجی د ک  مادّه و محل  ندارند و عوارض مادّه را نمی
 1ها مع ول ننست.در س  ذا ماهنتاً یکی هستند، رس تعدّد 

 افالطون دیدگاه .2

 افالطو  قائل ب  قدیم بود  نفس اات و ای  ک  نفس قال از حدوث بد  ب  طور مجای د 
 اات و بعد از حدوث بد ، هی نفسی از عا م مجی دات نزول کایده  و بسنط، موجود بوده

 و ب  یک بد  تعل ق گیفت  اات.
 ااات. « مثل افالطونی»ا معت د ب  قدم نفس بداننم، شود ک  افالطو  رسنچ  معموالً باعث می

ب  باور افالطو ، روح انسانی قال از تعل ق ب  بد  در عا م مُثُل بوده اات و در س  جا ذوات و ح ائق 
 اشنا را مشاهده و ادراک کیده اات و بعد از نزول در عا م ناااوت و تعل اق س  با  باد  ماادّی،     

اات. بنابیای ، سنچ  انسا  در ای  عا م ب  عنوا  علام و دانا  کساب     تمام دانست  ها را از یاد بیده
 .کند، در ح ن ت، اکتسا  علم جدیدی ننست، بلک  ف ط ااتذکار دانست  های فیاموش شده ااات می

                                              
 .282ا213، ص8جو شیح شعیانی،  کشق ا میاد فی شیح تجیید االعت اد  تیجم نصنیا دی  طوای، ک: . ر1
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 گوید:وی در راا   تنمائوس می
 ک  خواه از حنث زما  رندای  و خاواه از حناث   سفییدهصانع جها  روح را انا  

م بی ت  باشد و در بیابی ت  از شأ  و م اامی کا  کها  تای در بیابای      کمال مت دّ
 تی از خود دارد بیخوردار باشد زییا قیار بی ای  بود ک  روح، ایور تا  باشاد  جوا 

  1و ب  س  فیما  بیاند.
ا مااحثاات  »ا  د نل از افالطو  بی قدم نفس ن ال شاده ااات. ایا  اا  بیهاا  را رازی در       

 ده اات:ذکی نمو« قیةا مشی
 کند مستلزم ای  اات ک  دارای مادّه ای باشد تاا س  ماادّه  ، هیانزی ک  حدوث رندا میبرهان اول

باعث او ویت وجود نسات ب  عدم بیای س  انز گیدد. بنابیای ، اگی نفاس را حاادث باداننم،    
ث الجیم باید س  را مادّی دانست، اما بعد از اثاات غنیمادّی بود  نفاس، جاایی بایای حااد    

 ماند.بود  س  نمی
هاای  اگی نفوس، حادث باشند، در ای  صاورت، نفاوس حاادث هساتند باا باد        ،برهان دوم

های گذشات ، غنیمتنااهی هساتند، راس نفاوس      گذشت ، حادث هستند و با توج  ب  اینک  بد 
دانناد،  گذشت  ننز باید غنیمتناهی باشند. حال از طیفی، هم  کسانی کا  نفاوس را مجاید مای    

 نظی دارند ک  نفوس باقی و غنیفانی هستند. اتفاق
اناد  نفوای ک  تا ب  حال ب  وجود سماده  نفس  یعنی غنیمتناهی بود بنابیای ، غنیمتناهی بود  

و باقی هستند، قابل زیادت و ن صانند و ای  با غنیمتناهی بود  سنا  منافات دارد.  اذا حاادث   
 ها، متوقاق ر نفوس از علت س ها، عل ت حادث بود  نفوس ننست و صدوبود  بد 

 بی حدوث یک حادث ننست. در نتنج ، نفوس، قدیم هستند، ن  حادث.
 ها را ابدی دانست  ایا ک  اثااات توا  س اگی نفوس را از ی)قدیم( نداننم، دیگی نمی ،برهان سوم
 ا  ک  حادث و کائ  اات، فااد و از بن  رفتنی اات، اما با توج  ب  غنیفانیشد هی س 

   2شود ک  غنیحادث و از ی ننز هستند. و ابدی بود  نفس مشلص می
 افالطو  در بیها  اول، از راه تأثنی مادّه بی تیجنح وجود بی عادم، و در بیهاا  دوم،  
از راه نامتناهی بود  نفوس مجید، و در بیها  اوّم، از راه تضایق ازل و اباد، بای قادم نفاس     

 اات. ااتدالل کیده
                                              

 (.90)تنمائوس، 1809، ص9مجموع  سثار افالطو ، جافالطو ،  . ر.ک:1

 .983، ص2ج المباحثات المشرقیة،فلیا دی  رازی، . ب  ن ل از 2
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طونی بی قدم نفس دارای تفاصنل و بنانهاای متعاددی هساتد. مالصادرا در ردّ     ای  بیاهن  افال
هاایی بای کننوننات ع لای      کند و در ادام  با دیادگاه قول افالطو ، ا  د نل از مشاین  ذکی می

وارد  هاایی بیردّیا  هاا اشاکال    باا شااه   دهاد یاا    های مشاین  را جوا  می نفس، ردیّ 
 2داناد.  را در کتاب هاای  مایدود و را غنای مع اول مای      « قدم نفس»ل ا ات  ب  طور مفصّل قو

 صدرا متأ هن  در سثار خود  در تالش اات ک  دیدگاه افالطونی بی قدم زماانی نفاس  
 9را بیجهت وجود ع لی بی کننوننت ع لی  یعنی وجود معلول نزد علت بسنط حمل کند.

ا دی  شنیازی، شاارح حکمات   انند قطبدر م ابل ایشا ، مفسیا  ماانی افالطونی و اشیاقی، م
داناد، بلکا    گویند افالطو ، بد  را شیط وجود نفس نمای دانند و میصدرایی را غنیمعتای می

کند.  ذا افالطو  معت د ب  قدم نفس بماهی نفس بوده اات. شیط تصی  س  در بد  تل  ی می
 اناد. ها موجود بودهی قال از بد ب  طور متکث  مست ل و نفوس ننز طورب  عاارت دیگی، هی نفسی ب  

االرواح جنود مجن دة فای  »قطب ا دی  شنیازی با رذییش دیدگاه افالطو ، با ذکی روایاتی او 
، «خلاق ا  االرواح قاال االجسااد باأ فی عاام     »و « تعار  منها ائتلق و ماتنااکی منهاا اختلاق   
 0داناد.  وص دینای منطااق مای   را با نص« قدم نفس»همچو  بیخی از متکل ما  ااالمی، دیدگاه 

بعضی از شعیای عار  از جمل  خواج  حافظ شنیازی و موالنا، در ای  رابطا  اشاعار نیازی    
 اند. مانند:ایوده
 از بدنم اند روزی قفسی ااخت اند  ننم از عا م خاک، میغ باغ ملکوتم 

 ادم سورد در ای  دیی خیا  سبادم ملک بودم و فیدوس بیی  جایم بود ،م  

 گاه ارسطو و ابن سینادید .9
 باید اشاره کید ک  اراطو بیخال  ااتادش، افالطو ، در مسئل  ارتااط نفس با بد ، قائال با  عادم   

 داند. وی در گفتاار خاود،  دوگانگی نفس و بد  اات و ای  دوئنت را نفی و نتنج  تحلنل ذه  می
 ب  حدوث نفس اات.بی همن  اااس قائل 1داند.نفس را صورت بد  و بد  را مادّه نفس می

 د صورت مااده و منطااع در س  باشاد   تواناب  اننا ننز با اظهار ای  نکت  دقنق ک  موجود مفارق نمی
 8راذیید،  ، صورت بود  نفس را بیای بد  نمای )ا ات  با قاول کمال بود  نفس(، بی خال  اراطو

                                              
 .990 ا 999، ص8ج االسفاراالربعة،صدرا متأ هن  شنیازی، ک: . ر1
 ی المشهد الثالث(.)االشراق السادس ف 883 ـ 888. و الشواهدالربوبیة، ص992ص، هما  .2

 .912صهما ، ک: ر .9
 .446، صشرح حکمة االشراقا دی  شنیازی،  قطبک: ر .0
 .18 ا 11درباره نفس اراطو، صاراطو، ک: ر .1
 .18ا شفاء، صم  کتا  ا نفس اننا،  اب ک: . ر8
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مای دانناد.   « ا ا ااء ا حدوث و روحانناة   نیةروحا»و ی ب  هیحال، هیدو و رنیوانشا ، نفس را 
 بدی  معنا ک  نفس، جوهیی اات ک  ذاتاً مجید اات و بیای کسب کمال و تدبنی باد  در فعال  

 شود، بلک  باقی و جااودا  ااات.  خود متعل ق ب  ماده )بد ( اات و بعد از فساد بد ، فااد نمی
 کند:  بود  نفس اینگون  تصییح می« ا حدوث ةنیروحا»اب  اننا ب  

 در ای  عا م، ع ول بسنط و مفارقی وجود دارند ک  با حدوث بد  انسا بی تیدید، 
شوند بلک  باقی هستند، و ای  مطلب در طانعناات  شوند و فااد نمیحادث می

 شوند  ایا ک  با وجاود قدیم تانن  شده اات. ای  ع ول از ع ل او ی صادر نمی
ع ال  اوّل   وحدت نوع، کثنی و ننز حادث هساتند. راس معلاول عل ات او ای و     

 1هستند با وااط .
 وی در ا هنات شفاء ضم  ردّ قول ب  قدم نفس با ااتدالل ع لی، حدوث روحاانی نفاس  

 را مورد تانن  کیده اات:
هاا را دو قسام   داناد. وی در ت سانمی کا  از جاواهی دارد، س     اب  اننا ذاتاً نفس را مجید مای 

ادّی انواع اجسام و صور هستند کا  ذاتااً   کند: جواهی مادّی و جواهی مجی د ع لی. جواهی م می
 یا ب  ااب حلول در جسم، همواره ا  بعدی و شاغل فضا و دارای وضع و مکاا  هساتند.  

ن  ا  بعدی و و شاغل فضا هستند و نا  دارای وضاع   « ع ول»در بیابی جواهی غنیمادّی  یعنی 
ناد و نا  معایوض دیگای     کنو مکا  و زمانند، ن  شکل و رنگ دارند، ن  هن  گون  تیننیی می

 عوارض مادّی هستند. اکنو  بیخال  صور نوعن ، ک  ب  ااب حلول در جسم ا  بعادی 
 اات از ای  رو، ن  حال  در بد  ااات، « مجی د»و شاغل فضایند و مکا  دار هستند، نفس انسا ، 

نفاس  از ای  رو، بنا بی نظیی  اننوی،  2ن  ا  بعدی و شاغل فضاات و ن  وضع و مکا  دارد.
 انسانی با ع ول تفاوتی ندارد و در زمیه ع ول اات. و همچنن  در طا   بنادی وجاودی  

 9داند.تیی  و سخیی  ع ول می س  را نازل
اات  یعنای نفاس  حظا     « حدوث زمانی»گوید  در م ابل ع ول، نفس حادث ب  اب  اننا می

شاود، با  د نال    یافت نمیسغاز دارد ک  رن  از س  معدوم اات. ای  ویژگی در اایی مجی دات 
 زما  اند و نسات داد  زما )طول عمی( و حدوث زمانی) حظة سغااز( اینک  ع ول، موجوداتی فیا

کا   ها نامع ول اات، اما نفس  یعنی جوهی مجی د مدبّی، با ای و زوال زمانی) حظ  رایا ( ب  س 
                                              

 .028ا هنات شفاء، صیزدی،  محمدت ی مصااحک: . ر1
 .138 ا181ص م  کتا  ا شفاء،ا نفس اننا،  اب ک: ر .2
 .282، ص9اإلشارات و ا تنانهات، جاننا،  اب ک: ر .9
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نفاس بادو  اضاافة    از ع ول اات، ب  ااب ارتااط  با بد ، حادث اات  زییا ممک  ننست 
 نفسنّت  یعنی بدو  ارتااط با بد ، موجود شود. رس نفس با حدوث بد  و در حال ارتاااط 

 1شود. با س  حادث می
کند  او  نفس بادو  باد  قابال    بنابیای ، حدوث بد  ، ن   میجّح حدوث نفس را ایفا می

 ات.حدوث ننست، حدوث بد  در حا ت ااتعداد و مزاج خاص، میجّح حدوث نفس ا
 2شود.از ای  رو، تا جسم با تیکناات گوناگو  ب  شکل بدنی مستعد در نناید، نفس موجود نمی

 ااتاد عاودیّت در تانن  نظی اب  اننا، با ظیافت تحلنلی و منط ی خود، اؤال م دّری
 کنند ک  جوا  س ، ب  دق ت، یکی از ممنّزات قول اب  اننابل  از بحث وارد می را در ای 

 تواناد  ک  حدوث نوعی جسم مای اف  ب  ای بعد از اعت اد تمام فال»گوید: اصدراات. ایشا  میبا مل 
تواناد هماا  حادوث ناوعی جسام،      میجّح حدوث امیی م ار  خود باشد، سیا همچنن  مای 

 میجّح حدوث امیی ماای  س  جسم باشد؟ مانند نفس ک  امیی ماای  با جسم ااات، 
صاورتی ااات حاال  در س ، بلکا  جاوهیی ااات مجای د         ن  عیضی اات قائم ب  بد  و نا  

ع لی؟سشکار اات ک  جوا  اب  اننا، با ع نده ب  امی میجّحنات باد  بایای حادوث نفاس،      
   9«.مثات اات و جواز انن  حکمی را رذییفت  اات

معت د ناود  اب  اننا ب  حیکت جوهیی و همچنن  با نفی تیننی جوهیی ذاتی نفاس، وی را با  دیادگاه    
دانناد. با  عااارت دیگای،      ا ا اء ننز میحانیة نفس راانده اات. ا ات  ایشا  نفس را رو« ا حدوثنیة وحار»

   0ماند. شود، بیای همنش  میشود و با هما  نحو وجودی ک  حادث مینفس از سغاز مجید ع لی خلق می

 شیخ اشراق دیدگاه .4
 باود  نفاس انساانی،   « ا ااء ا  نیـة ا حدوث و روحا نیةروحا»شنخ اشیاق در قائل بود  ب  

 همگام با مشاینا  اات.
االشیاق، اهار بیها  مانی بی ااتحا   قدم نفس اقاما  کایده ااات. بیهاا       حکمةایشا  در 
هما  بیها  اننوی اات ک  با اصطالحات اشایاقی بناا  شاده و اا  بیهاا        اول وی،

   1با م دّمات جدید ذکی کیده اات. دیگی را خود
                                              

 .189ا182خطوط کل ی حکمت متعا ن ، صعادا یاول عاودیت،  .1
 .138، صم  کتا  ا شفاءا نفس اننا،  اب ک: ر .2
  .91، صهما ک: ر .9

 ز ای  رو، دناال کنندگا  ای  بحاث ای  خالص  تانن  دیدگاه اننوی ب  د نل ضنق مجال ای  م ا   فشیده ارائ  شد. ا .0
 رجوع کنند.« نفس شفاء»ب  کتا  

 .229ا222، ص2(، جحکمة االشراقمجموع  مصنفات شنخ اشیاق)ا دی  اهیوردی،  شنخ شها ک: . ر1
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 کند:خالص ، دیدگاه حدوث نفس انسانی را انن  تانن  می شنخ اشیاق ب  طور
مواد س ، خاک و هوا با متأثیشد  از انوار سامانی و تح ق فعل و انفعال مناا   

شوند. مزاج، کنفنتی منان  اات ها صاحب مزاج معدنی، گناهی و حنوانی می س 
جازای  های متفاوت عناصی حاصل شده و در هم  اک  از کسی و انکسار کنفنت

 س  ب  یک نحوه اات. کامل تیی  مزاج، مزاج انسانی اات و با تح  ق س  از واهاب 
ا صور ت اضای کمال )نفس مجی د ناط  ( را دارد، اما ایجاد نفس جدید انساانی،  

شود  زییا تینّی در انواع عا نا ، محاال   موجب دگیگونی در عل ت فاعلی س  نمی
لک  ای  اشاناء هساتند کا  باا حصاول      اات و س  ها در فاعلنت خود کاملند، ب

ااتعداد جدید ت اضای کمال خود را دارند. با حصول مزاج انسانی در مادّه، قابلنات  
شود و از اوی جایینل یعنی بلشاندة علام و اعطاا کنناده حناات،      قابل، کامل می

 ،کند. ای  نور تدبنی کننده باد  شود ک  در بد  او تصی   مینوری مجی د بی س  افاض  می
 1کند و اافهاد نااوت نام دارد.خود اشاره می ب « م »با کلم  هما  اات ک  

 صدرالمتالهین شیرازی دیدگاه .5

 انسانی اات. ایشا  در سثار خود، بیاهننای « حدوث نفس»صدرا متأ هن  شنیازی قائل ب  
 شود: اقام  فیموده اات. ا  بیها  وی بی بطال  قدم نفس بنا  می نفسبی ااتحا   قدم 

 ااتدالل اول: اگی نفس قال از بد  موجود باشد، هم مجی د اات و هم مادّی، امّا تجای د 
 و مادّی بود  نفس، توأماً ب  علت عدم جمع بن  متناقضن ، باطل اات، رس نفس ران  از باد   

 موجود ننست.
 ااتدالل دوم: اگی نفس قال از بد  موجود باشد یا کثنی اات یا واحد، اماا کثنای ننسات    

 جا دخلی ندارناد.   علل مکث یه صورت یا فاعل یا غایت و یا عوارض هستند ک  در ای او
تواند واحد باشد)وحدت عددی(  او  ف ط کمّ و کمّنات هستند ک  ذاتاً و همچنن  نفس نمی

 دارای کثیتند و کثیت از عوارض مادّه اات. رس نفس رن  از بد  موجود ننست.
 بد  موجود باشد:ااتدالل اوم: اگی نفس قال از 

 ( یا ع ل محض اات ک  محال اات  او  مستلزم تجافی از م ام اات.1

 یا جوهی نفسانی اات ک ... . ( 2

 ا ق( یا ب  بد  دیگی تعل ق دارد ک  هما  تنااخ و باطل اات. 

                                              
 .221، ص2ج (،حکمة االشراقمجموع  مصنفات شنخ اشیاق)ا دی  اهیوردی،  شنخ شها ک: ر 1.
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 و باطال ااات.  1 ( یا ب  بد  دیگیی تعل ق ندارد ک  مستلزم تعطنل نفس ااات 
2ننست. رس نفس قال از بد  موجود

 

 9داناد،  مالصدرا بیاااس ای  ک  نفس انسانی دارای حدّ و درج  معننی در عا م نمای 
کوشد دیادگاه افالطاو     رذیید و میوجود اندماجی و اجما ی نفوس را نزد علتشا  )ع ل( می

 فیماید:را ننز بی همن  اااس توجن  کند. ایشا  در جلد اوم اافار می
از ابدا  گفت  شده اات، منظور وجاود جزئای    سنچ  راجع ب  کننونت نفس قال

هااات در نازد علتشاا .    ها ننست، بلک  منظور وجود س و ضعنق و ناقص س 
 ک  نفس قدیم اات، باید دانسات سنچ  از افالطو  مشهور شده اات، مانی بی ای 

میاد افالطو  ای  ننست ک  همن  هویّات متعدّد کا  در ماهنات ناوع اشاتیاک     
باشاند. ایا  اگونا     محدود ب  حدّ خاص حناوانی قادیم مای    دارند و هی یک

 ممک  اات، در حا ی ک  با بیها  ع لی تصادم دارد  ایا ک  در عا م ابداع ک  مادّه،
ااتعداد، انفعال و زما  و حیکتی ننست، محال ااات اشالاص متعادد تحات     

 اات نوع واحدی وجود داشت  باشند، بلک  میادش قدیم بود  مادع و منشئ نفس ا
 0رود.ک  بعد از ان طاع از دننا ب  نزد او می

 وی همچنن  در جلد هشتم، اافار ب  حمل دیدگاه قدم نفس افالطونی بی کننونت ع لای، 
 کند:  بنابی اعت اد ب  مثل تصییح می

 اإلنسانیة  النفوس بقدم القول كأفالطون القدماء بعض من المنقول أن اعلم و»
 األرواح :قوله)ص( و  الطین و الماء بین آدم و نبیا تكن: المشهور الحدیث یؤیده و

 أن المراد لیس لعله و  اختلف منها تناكر ما و ائتلف منها تعارف فما مجندة جنود
 لزم إال و البدن قبل موجودة كانت الجزئیة التعینات هذه بحسب البشریة النفوس

 إال نفس هی بما النفس لیس إذ األفاعیل عن قواها تعطیل و المذكورة المحاالت
 بل نباتیة بعضها و حیوانیة بعضها مدارک و قوى لها البدن بتدبیر متعلقة صورة

                                              
 ا وجود.  ذا قدم نفس محال اات. بدو  کمال و معطل منماند، ک  ال معطل فی. یعنی نفس ک  فعل  مادی اات، 1

 .229 ا 221، صالربوبیة الشواهدک: ر. 2
 الموجودات الطبعیة و النفسیة ان النفس االنسانیَة لیس لها مقام معلوم فی الهویة و ال لها درجة معینة فی الوجود كسایر». 9

بل النفس االنسانیة ذات مقامات و درجات متفاوته و لها نشأت سـابقه و الحقـة و لهـا فـی كـل       و العقلیه التّی كل له مقام معلوم،
 .343، ص1. األسفار األربعة، ج«مقام و عالم صورة اخری...

 .411، ص3االسفاراالربعة، جصدرالمتألهین شیرازی،  .0
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 المفارقة الصور من اهلل علم عالم فی وجودها لمبادی أخرى كینونة لها أن المراد
 نوع من الکاملة فللنفوس قبله من و أفالطون أثبتها التی اإللهیة المثل هی و العقلیة

 الطبیعة بعد ما بعضها و الطبیعة قبل بعضها و الطبیعة عند بعضها الکون من ءأنحا اإلنسان
 1«.المتعالیة الحکمة فی الراسخون عرفه ما على

 در ضم ، مالصدرا ای  دیدگاه را ک  نفوس بشیی قال از خل ت ابدا  ب  صورت جزئای 
 2کند.ابطال می   راداند و با ارائ  بیاهننی اند، س و جدا از هم وجود دارند، را میدود می

 «ا ا ااء  نیـة ا حدوث و روحا نیةجسما»، قائل ب  «اگونگی حدوث نفس انسانی»مالصدرا درباره 
اات. ایشا  با قاول جوهییّت و حدوث نفس، بیخال  ابا  ااننا، تجای د نفاس را ع النای      

 داند، بلک  با ت سنم تجی د ب  ع لی و مثا ی، تجی دی ک  ویژگی ضیوری نفس اات،نمی
کند، ن  تجی د ع لی. ب  عاارت دیگی، میتا  ضیوری هی نفس انساانی،  ذکی می« تجی د مثا ی»را 

 میتا  تجی د مثا ی عام اات، ن  تجی د ع لی ک  ادراک صور ع لی کل ی، بدو  سمنلت  س  با صاور 
 9خنا ی و ب  طور خا ص اات.

 ث امی ماای ، قائل ااات مالصدرا با ردّ نظی مثات اب  اننا ب  میجّحنت جسم بیای حدو
ب  اینک  حدوث نوعی جسم ممک  ننست. میجّح حدوث امیی مجی د و مااای  خاود باشاد.    
بیاااس ای  اعت اد، جسم ف ط امکا  ای  را دارد ک  مستعد امور جسامانی باشاد، نا  مساتعد     

توا  حدوث باد  را مایجّح حادوث نفاس      اموری مجی د. بنابیای ، با فیض تجی د نفس، نمی
و ی از طی  دیگی، مالصدرا با باور ب  حادوث نفاس و ایا  کا  مایجّح حادوث         0نست.دا

بنند ک  بپذیید نفس هنگام حدوث امایی   انزی جز حدوث بد  ننست، جز ای  ااره ای نمی
از ای  رو، بیخال  فالاف  گذشات  کا  معت دناد نفاس      1جسمانی اات، ن  مجی د و روحانی.
شود، صدرا متأ هن  معت د ااات نفاس   یی مجی د خلق میبدو  ااب   مادّیت ب  صورت جوه

 8ااب   جسماننت دارد و در ح ن ت، نفس مجی د کنونی تادیل یافت  امیی جسمانی قالای ااات.  
 شود ای  اات ک  اگون  ممک  ااات جاوهیی  گی میاؤال مهم در ای  هنگام جلوه

                                              
 .338، ص1جاالسفاراالربعة، صدرالمتألهین شیرازی،  .8

 .883 ـ888. الشواهد الربوبیة، ص368مبدأ و معاد، ص. 33صهمان، ک: ر .8
 .843عرشیه، صهمو، ک: ر. 3

 .313ـ  314، ص1االسفاراالربعة، جهمو، ک: ر .4

 .990 ا 999ک: هما ، صر .3
 .923 ا 928ک: هما ، ص ر .8
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 ر سغاز موجودی مادّی ااات، ب  جوهیی مجی د تادیل شود؟ رااخ ای  اات ک  نفس با ای  ک  د
 بناابیای ، فالااف    1شود. اما با حیکت جوهیی اشتدادی ب  موجودی مجی د تادیل می
شنااای حکمات متعا نا      و شارحا  صدرایی، نظیی  حیکت جوهیی اشتدادی را رایا  انساا   

 دانند ک  کلند حل  معضالت متعددی در ای  بل  از فلسف  ننز اات. می
 ، نفس با حیکت جوهیی اشتدادی در مسنی تکاملی خود، اهار میحلا   در نظی حکمت متعا ن

 کند: میحل  طانعت، عنصیی، معدنی و گناهی. اپس میحل  حنوانی، میحلا  انساانی،   را طی می
 و در سخی میحل  ع لی.

با توج  ب  نکات دقنق نظیی  حیکت جوهیی صدرایی، نفس واقعنتی اانّال و ممتاد و دارای   
موجود ننست، بلک  کل س  در طول مدّت عمیش « س »ک  کل س  در یک اجزای فیضی اات 

شود، ای  م طع حادث با اینکا  غنای   ای، م طعی از س  حادث می موجود اات و در هی میحل 
 از م طعی اات ک  معدوم شده و غنی از زایل اات، اما هم  س  کمااالت زایال را دارد.  

 2ب  عالوه کماالت دیگیی ک  زایل اات.
 اش را کا  دارای سثاار و خاواص    بیای ، با حیکت جوهیی نفس میاحل و اجازای او نا   بنا
هاا حاادث   ها میاحل دیگیی ب  نحو رنواات  با  س   زایل شده و با زوال س  اند،«صور عنصیی»
شود ک  افزو  بی خواص عنصیی و معدنی، خواص صاور معادنی را نناز دارد و باا زوال     می
 شود ک  افزو  بی خواص عنصییها حادث مینوات  ب  س ها، میاحل دیگیی ب  نحو رس 

ننز دارند  یعنی در ح ن ت، نفس در ای  میحل  نوع کاملی از گنااه  « گناهی»و معدنی، خواص 
 اات با ای  تمایز ک  با  وه حنوا  اات، بیخال  گناها  ک  انن  ننستند.

علای  النباتیـة    نفوساجة مادام کو  ا جنن  فی ا ی حم درجتها در میةفا نفس اآلد
 9ال با فعل... . ةمیاتاها فا جنن  االنسانی ناات با فعل، حنوا  با  و

بنابیای ، میاتب گناهی نفس انسانی متعل ق ب  دوره جنن  اات. با زوال سخیی  میاحل گنااهی  
 شود ک  افزو  بی خواص عنصییها، میحل  دیگیی حادث میب  صورت متصل ب  س 

 ، خودسگاه ننز هست  یعنی درک حضوری از خود ننز دارد. ب  نظای مالصادرا،  و معدنی و گناهی
 هی علمی ننازمند اات ک  عا م س  نوعی تجی د مثا ی یا ع لی داشت  باشد. رس نفس در ای  میحلا  

 شاود. نوعی تجی د مثا ی دارد. با تح  ق ای  میحل ، تجی د نفس یا میحل  حنوانی س  سغاز می
                                              

 .198 -191، ص8، جاالسفاراالربعةصدرالمتألهین شیرازی، ک: . ر1
 .923 ا 928، ص1درسمدی بی نظام حکمت صدرایی، جا یاول عاودیت، عادک: نح بنشتی   ربیای توض .2
 .228، صالشواهد الربوبیةک: ، ر110، رک: مفاتنح ا ینب، ص198ص ،8االافار األربع ، ج صدرالمتألهین شیرازی، .9
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 ر ای  میحل  تمام قوای حنوانی، اعم از مدرک  و محی ک  را دارا و حناوا  ااات،  در ح ن ت، نفس د
اما با ای  تفاوت ک  با  وّه انسا  اات. بیخال  حنوانات ک  انسا  با  وّه ننساتند، بلکا  ف اط    

 شاود  ها، میحل  دیگیی سغاز میحنوا  با فعلند. با زوال میحل  حنوانی ب  نحو رنوات  ب  س 
شود یا ب  عااارت دیگای، انساا     حل  انسانی اات  یعنی دارای میتا  نط ی هم میک  هما  می

با فعل اات، با مجاهده و تالش فیاوا  و الزم، با زوال ای  میحلا ، با  نحاو رنواات  با  س ،      
شود ک  افزو  بی هم  خواص رنشن ، دارای ناز تیی  میاتاب تع  ال   میحل  دیگیی حادث می
 شود، اما میحل  نازل ع ل.ای  میحل ، عاقل با فعل می خا ص ننز اات. با حدوث

 و ذ ک فی حدود االربعن  غا ااً، فهو فی هذه ا میتا  انسا  نفسانی با فعل،
 1و انسا  ملکی أو شنطانی با  وه.

و در سخی با تجی د از قوّه  2تواند داشت  باشد تا مت حد ب  ع ل فعّال شودنفس باز هم حیکت می
 شود.ی ب  ب ای ابدی خداوند میو امکا ، باق

فإذا تیقت ا نفس االنسانی فی ااتکما ها و توجهاتها إ ی م ام ا ع ال و اتحادت   

 و ا حادثا ،  دّةبا ع ل ا فعّال بعد أ  کانت ع الً منفعالً اخلعت ع  ا ماا 

   9با اء ا  م  غنیتینّی و ف دا . قیةو االمکا ، و صارت با ةو تجی دت ع  ا  وّ

  هن  شنیازی، قائل اات حدوث نفس ناط   انسانی ک  مدرک مع اوالت باشاد،  صدرا متأ
شود و حصول نفس ناط   از اول حادوث مازاج   در حدود اهل اا گی بیای افیاد حاصل می

بیای بد  غنیقابل قاول اات  زییا مستلزم س  اات کا  باا حادوث نفاس ناط ا  در حادود       
 ک  الیق اوات تا مدتی طوالنی معط ال بماناد.  اهارماهگی، از انجام افعال و کسب کماالتی 

در حا ی اات ک  تعطنل در وجود باطل اات. از ای  رو، حدوث نفس انسانی از هماا  دوره  
 جنننی میدود اات.

 0«.بحركة جوهریة وقعت فی زمان طویل ناط ةبل النفس انّما تصیر »

 عرفاء درباره حدوث یا قدم نفس دیدگاه .6

 طلااد. دیدگاه عیفاء رباننن  ب  طور مفصل مجال دیگیی را می ک  بیرایباتوج  ب  ای 
                                              

 .98ص ،8ج ،االافار األربع صدرالمتألهین شیرازی، ک: . ر1
 .221 ا 229متعا ن ، صخطوط کل ی حکمت عادا یاول عاودیت، ک: . ر2
 .111( صرسالة اجوبة المسائل النصیریةمجموع  راائل فلسفی مالصدرا ) صدرالمتألهین شیرازیک: . ر9
 .101، ص8، جاألسفار األربعةهمو، ک: ر .0



 60  7931 تابستانـ بهار /  6پیاپي /اول/ شماره چهارمسال 

اناد   اما سنچ  اجماالً می توا  ب  س  اشاره کید ای  اات  نزد عارفا  نفاس با  حنثنات ت نندیا     
 موجود بوده و از ای  نظی قادیم ااات.   مجمل و بسنط، نزد عل ت ع لی خودماجن  ب  نحو 

 فیمایند: باشد. اب  عیبی در ای  باره میمی« حادث»ت جزئی، اما وجود مفصّل و مست ل ارواح ب  صور
 ذلك فی التحقیق و تفصیله ذكرنا ما على المسألة هذه فی اختلفوا الناس إن فاعلم»

 مفصلة غیر الجمال حضرة فی موجودة كانت للصور المدبرة األرواح إن عندنا
 الموجودة لحروفكا اإلجمال حضرة فی فکانت علمه فی عنداهلل مفصلة ألعیانها

 حال فی مفصلة اهلل عند متمیزة كانت إن و ألنفسها تتمیز فلم المداد فی بالقوة
 مجملة كانت ما بعد مفصلة الحروف صور ظهر اللوح فی القلم كتب فإذا إجمالها

 البسائط أرواح هی و البسائط فی دال و جیم و باء و ألف هذا فقیل المداد فی
 1«عمرو هذا و خرج هذا و زید هذا و قام هذا قیل و

 کند ک :ایشا  همچنن  در فصّ سدمی فصوص تصییح می
الجامعة،  الفاصلة الکلمة األبدی، و الدائم ء النش و األزلی الحادث اإلنسان فهو»

 2« ...بوجوده العالم قیام
 گوید:در شیح ای  قسمت کالم ایشا ، عالم  داوود قنصیی می

حدوث ذاتی او اات ایا ک  ممک  ا وجود منظور از حادث بود  انسا : یا »
اات و یا حدوث زمانی اوات ایا ک  نشئ  عنصیی او مساوق ب  عدم زمانی 

 9«.باشد. و منظور از از ی بود  وجود او، وجود علمی او نزد خداوند اات می
جسـمانیة  کناد کا  بای    ای تو  د نفاوس از ابادا  را بناا  مای     در جای دیگی اب  عیبی ب  گون 

 وث بود  نفس کامالً مطاب ت دارد: حدا
 فإنها عنها متولدة و العنصریة األجسام هذه عن نتیجة اإلنسانیة النفوس هذه إن
 المنفوخة للنفوس فهی أخالطها اعتدال و األجسام هذه تسویة بعد إال ظهرت ما

 علیها شعاعاتها الشمس تطرح التی كاألماكن تعالى إلیه المضاف الروح من فیها
  0. ...القوابل باختالف آثارها فتختلف

                                              
 .(922)با ، 22، ص1، جالفتوحات المکیةا دی  عیبی،  محنی. ر.ک: 1
 .21صزاده سملی،  فصوص ا حکم، شیح حس همو، ر.ک:  .2
 .919، صشیح فصوص ا حکم قنصییداود قنصیی،  .9
 .889، ص1، جالفتوحات المکیةا دی  عیبی،  محنی .0



 66   رنیامو  حدوث و قدم نفس انسانی اندیشمندان بررسي آراء 

 ا ات  از عیفاء عااراتی ماتنی بی قدم نفس ن ل شده اات ک  سنها را بیاااس نظیی  شنخ اب  عیبای 
 1توا  بی قدم نفوس نزد مادأ خود ب  حنث اندماجی، حمل کید. می

انناد قاائلن    هم« تجدّد امثال»نکت  بسنار مهم در دیدگاه عیفاء ای  اات ک   ایشا  با اعت اد ب  
ب  حکمت متعا ن ، کلند حل مشکل حدوث جسمانی نفس را در اختنار دارند. و ای نا  عان     
حیکت جوهیی فالاف  زییا اصطالح عیفاء از حیکات و جاوهی و عایض غنای از مصاطلح      

ب  هی صورت مطلو  بحث ک  هما  تجدد و تطوّر نفوس و ارواح باشاد  2باشد.فلسفی س  می
 عیفاء ننز قابل ااتنتاج اات بلک  عالوه بی ای  شااید بتاوا  گفات   « تجدّد امثال»از اصل 

 اعی صدرا متأ هن  در شیح عاارات فلسفی شنخ ا عیفاء اب  عیبی و مستدل کید  س ،
 بود  نفس بیاااس حیکت جوهیی جسم، رااانده باشاد.  « جسمانیة الحدوث»او را ب  نظیی  

د شاو ا دی  بللی ذکی می نا محمد جاللبیای حس  ختام دیدگاه عیفاء، اشعاری از موال
 ک  مورد ااتناد قائلن  جسمانی بود  حدوث نفس قیار گیفت  اات:

 یدم ب  حنوانی ایزدموز نما مُ  یدم و نامی شدماز جمادی مُ 
 ا  تیام کی ز مید  کم شدم یدم از حنوانی و سدم شدممُ 
                     ک بال و رییسرم از مالیتا ب جمل  دیگی بمنیم از بشی 

ا وجه         وز ملک هم بایدت جست  ز جو  کل شئ ها ک ا  
 گویدم کإن ا ا ن  راجعو        عدم او  ارغنو  ،رس عدم گیدم 

 بندی جمع
های ملتلق فکیی و ع ندتی در با  حدوث یا قدم نفاس   روش  شد ک  اندیشمندا  از نحل 

 دارند. بیخی مانند دهییو  و مادین ، نفس و اگونگی حدوث س ، نظیات کامالً متفاوتی
 تجید نفاس مایدود ااات.    لةدانند ک  بوانل  اد را حادثِ جسمانی همیاه با ب ای جمسانی می

( معت د ب  قادم نفاس   شارح حکمة االشراقا دی  شنیازی، ) بیخی دیگی مانند افالطو  و قطب
اند ک  تعداد زیادی از سناا    رائ  کیدههای کامالً متفاوتی ا هستند. متکلما  در ای  بحث، دیدگاه

بنابی سیات و روایات، مؤید قدم زمانی نفس، قائل ب  قدیم بود  س  اات. ا ات  نااید از یاد باید  
 گیوهی از متکلما  مانند خواج  نصنی قائل ب  حدوث نفس اات و بی س  بیاهننی اند سورده اات.

باشاند و قاول    طوننا  قائل ب  حدوث نفس میاننا بیخال  افال اما اراطوئنا  و خصوصاً اب 
                                              

 .121شیح فصوص ا حکم قنصیی، صداود قنصیی، . بیای مثال رک: 1
 او  هی موجودی ب  جز خداوند عیض منااشاد،  هم  عا م در تجدّد اات»مثال جندی در شیح فصوص منگوید:  .2

 (011)شیح فصوص ا حکم جندی، ص«. وند قائم ب  خود و جوهی ااتو ف ط خدا
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باشاند اماا با  حادوث      خوانند. ایشا  قائل ب  حادوث نفاس مای    ب  قدم س  را غنیع النی می
 ا متأ هن  شانیازی  باشند. در ای  منا  صدر روحانی، و شنخ اشیاق ننز هم ع نده با ایشا  می

  و بوااطة داشت  کلند حل مساأ    با قائلنت ب  حدوث نفس انسانی، توانست  اات با اد    مت 
 یعنی حیکت جوهیی اشتدادی، حدوث جسمانی و ب اء روحانی س  را اثاات کناد. وی در اداما   

 کند. و در سخای  دیدگاه افالطو  بی قدم نفس را حمل بی کننوننت ع لی س  نزد علل بیتی خود می
 وث و روحاننة ا ا اء و نفاس ناط ا   راد عیفاء ننز قال از مالصدرا قائل ب  جسماننة ا حد ب  نظی می

 اند. اند ک  بوااط  نظیی  تجدد امثال مانند حکمة متعا ن ، کلند حل مسأ   را در اختنار داشت  بوده
 یدس تی ب  نظی می تی و مت   ها منط ی کوتاه ال  اینک ، دیدگاه صدرا متأهلن  شنیازی از دیگی دیدگاه

 کند. وی باا فیاااتی   شهود عیفانی س  را تأیند می کما اینک  بیخی سیات و روایات بعالوه
 ک  در ای  بحث ب  خیج داده اات توانست  اات اکثی اشکاالت با  علم ا نفس را ب  طور ع النای 

 ها دیگی مصو  بماند. حل و فصل کند و از توا ی فاادهای دیدگاه
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