مقامات و تنوع افراد انسان
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دكتر مرضیه اخالقی
استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده
فیلسوفان پیش از صدرا با تعریف انسان به عنوان حیوان ناطق ،نطق را فصل
حقیقی و كمال اول و ادراكات و فعالیتهای ارادی بالفعل را كمال ثانی انسان میدانند
كه عارض بر ماهیت نوعیه او میگردد؛ از این رو تعدد و تغایر افراد انسان از ناحیه
كماالت ثانیهای است كه نفس انسانی در مسیر استکمال واجد آنها میشود.
مالصدرا با به میان كشیدن مسأله ماده و صورت برای تعریف انسان ،بر خالف
فیلسوفان سلف ،صورت انسانی را برزخی میان دو عالم جسمانیت و روحانیت
دانسته و با مبنا قرار دادن استکمال تدریجی مبتنی بر حركت جوهری ،انسان را
حقیقت ذو مراتبی میداند كه به موازات استکمال وجودیاش ماهیات گوناگونی
مییابد و مراتب وجودی مختلفی را سپری مینماید .وی با استناد به آیات و روایات،
تفاوت ذاتی نفوس انسانی را قطعی دانسته و شدیداً تأكید مینماید كه هرگز بهترین
و برگزیدهترین مردم نمیتواند در حقیقت نوعی ،همتراز بدترین و فرومایهترین آنها
باشد؛ آن دو نه تنها در حاالت ،كه در اصل ذات و ماهیت نوعیه نیز متفاوت از
یکدیگرند .پس از بررسی این دو نگرش كامالً متفاوت از یکدیگر كه ناشی از تفاوت در
مبانی و اصول است ،علت تنوع و تفاوت ذاتی افراد انسانی و نیز رمز و راز مقامات
حاصل از این تنوع بیان میشود.

واژگان كلیدی
افراد انسان ،تنوع ،تفاوت ،مقامات ،مالصدرا

1ـ تاريخ دريافت مقاله68/11/1 :؛ تاريخ پذيرش68/11/01 :
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حقیقت انسان ،همان نفس ناطقه اوست و نفس ناطقه انسانی ،آن جوهر مجردی
است که در همه افراد يکسان میباشد يعنی آن طبیعت کلیه ،آن ماهیت البشرط،
آن معنای مشترک «انسانیت» که بر همه افراد اطالق و به نحو تواطی حمل
میشود .از ديدگاهی ديگر ،تمام افراد انسان به حسب ظاهر و خروج ماده
جسمانی از قوه به فعل ،يعنی فطرت اولیه متماثل و مشترکند از اين رو نوع
واحدی به شمار میروند.
از نظر ابن سینا ،نفس انسانی که از ابتدای فطرت مجرد بوده و حادث به حدوث
بدن است ،در همه افراد يکسان میباشد و تفاوت افراد مختلف به عوارض و
مشخصات عارض بر آنهاست؛ مقام آنها محصول احوال و عوارض است که از
بدو خلقت تا آخر عمر به تدريج در آنها پديد میآيد و بر آنها عارض میشود .اما
صدرالمتألهین بر خالف جمهور حکما و فالسفه مشاء ،جوهر آدمی را در افراد
بشر يکسان نمیداند ،بلکه بر اساس حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول معتقد
است اگر چه افراد انسان به حسب ظاهر و خروج ماده جسمانی از قوه به فعل،
نوع واحدی به شمار میروند و به ديگر سخن ،در فطرت اولی متماثل و مشترکند؛
اما به حسب باطن و خروج عقل هیوالنی از قوه به فعل ،يعنی فطرت ثانوی
متخالف الماهیهاند؛ و اين اختالف ماهوی به واسطه رسوخ صفات و ملکات اخالقی
و نفسانی ،افکار و نیاتی است که مبدأ و علت حصول اخالق و ملکات است که به
تدريج عین ذات و حقیقت او میگردد و آماده پذيرش صورتی از صور آخرتی
میشود با او متحد میگردد .افراد انسان به حسب فطرت اولی و ثانی در صفا و
کدورت ،قوت و ضعف و درجات و مراتب قرب به خدا ،درجات متفاوتی خواهند
داشت.
اختالف اين دو بینش فلسفی در دو مکتب سینوی و صدرايی مبتنی بر تفاوت
نگرش اين دو فیلسوف بر اصول حدوث روحانی و جسمانی ،حرکت اشتدادی و
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استکمالی ،حرکت جوهری و ذاتی و در نهايت کیفیت حصول معارف و رابطه آنها
با نفس انسانی است که مقاله حاضر در صدد بررسی آن میباشد.

حقیقت انسان
فیلسوفان پیش از مالصدرا انسان را حیوان ناطق تعريف کرده و نطق را ـ
فصل منطقی انسان ـ به معنای درک کلیات میدانند که حکايت از حقیقتی دارد و
آن حقیقت ،از نظر آنها فصل حقیقی انسان ،يعنی نفس ناطقه او و خاص انسان و
کمال اول برای نوع انسان است؛ زيرا کمالی است که نوعیت نوع انسانی وابسته به
آن است به گونه ای که در صورت نبودن آن ،نوع مورد نظر منتفی خواهد شد .اما
کماالتی که پس از قوام يافتن نوع ،برای او حاصل میشود ـ مانند تأثیراتی که در
اشیا و موجودات میگذارد و يا تأثیراتی که میپذيرد ـ کمال ثانی خواهد بود .پس
صورت انسانی برای انسان کمال اول ،ادراکات و فعالیتهای ارادی و بالفعل او،
کمال ثانی محسوب می شود؛ از اين رو تمامی افراد انسان در معنا و ماهیت نوعیه
انسانی مشترکند و اختالف آنها ناشی از کماالت ثانیهای است که عارض بر اين
ماهیت نوعیه میگردد؛ زيرا تعدد و تغاير افراد يک ماهیت واحد از ناحیه اموری
غیر از آن ماهیت است (ابنسینا ،1031 ،ص .)018ابنسینا با اعتقاد به اينکه:
نفس حادث است؛ حدوث نفس همراه با حدوث بدن است اگر چه تعلق به جسم
دارد ،اما وجود مجرد و ابداعی دارد؛ بدن ابزار تصرف و افعال نفس است تا به
کمک آن راه استکمال را بپیمايد (همو ،ص  018ـ 016؛ همو ،1080 ،ص)816؛ رابطه میان
نفس و بدن ،به ويژه کیفیت تعلق و اضافه نفس به بدن (همو ،1031 ،ص )013-016؛

حقیقت انسان همان نفس ناطقه و قوه عاقله اوست که مدرک کلیات است ،مقامات
انسان را احوال و عوارض نفس میشمارد که از بدو خلقت تا آخر عمر به تدريج
در او پديد میآيد و بر او عارض میشود.
صدرا با به میان کشیدن مسأله ماده و صورت برای تعريف انسان ،تکیه بر اين
اصل که شیئیت شئ به صورتش میباشد و صورت تمام حقیقت شئ است و تمام
حقیقت ،همان فصل اخیر است و فصل اخیر واجد تمام حقايق مادون خويش است،
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صورت انسانی را برزخی میان آخرين مرتبه حقیقت و معنای جسمانیت و اولین
مرتبه روحانیت دانسته است (صدرالدين شیرازی ،1081،ص .)31لذا صورت انسانی
باباللهی است که به واسطه آن به عالم قدس و رحمت پای میگذارد (صدرالدين
شیرازی ،1086 ،ج ،0ص .)83از اين رو برخی آن را طراز عالم امر مینامند (همو،1031 ،

ص .)310بنابراين ،صدرا نظر فیلسوفان سلف را نمیپسندد و همچنین نظر کسانی
را که وجود انسان را در حقیقت ،مرکب از صور طبیعیه و نفوس سهگانه نباتی،
علي
أتي'  
هل  
حیوانی و انسانی میدانند ،ناروا دانسته 1و با تأثیر از آيات شريفه « 
فجعلناه سميعاًبصيراًإناّ

نبتليه
امشاج 
يكن شيئاًمذكوراًإنّاخلقنااالنسان مننطفه 
الدهرلم  

حينمن

نسان 
اإل 
ثمَّيُميتكم
وكنتمأمواتاًفأحياكم 
تكفرونباللّه 

كيف
السبيلإمّاشاكراًوإماكفوراً»(دهر1 ،ـ )0و « 

هديناه


ترجعون» (بقره )36 ،و آيات ديگر ،بر اين عقیده است که اگر چه انسان

ّاليه
ثم 
ثمَّيُحييكم  

مقامات گوناگونی دارد اما از حیث وجودی ،هويت واحدی است که از پايینترين
منازل هستی آغاز گشته و به تدريج تحول وجودی يافته تا به مرتبه عقول ،بلکه
عقل اعظم و قلم اعلی میرسد و به موطن اصلی خويش باز میگردد (صدرالدين

شیرازی ،1086 ،ج ،6ص .)103بدين ترتیب ،صدرا با تصويری که از ماهیت انسان ارائه
میدهد با مبنا قرار دادن استکمال تدريجی مبتنی بر حرکت جوهری ،فاصلهگیری
وی از قوم ،در تعريف ماهیت انسان به خوبی روشن و آشکار میشود .وی برای
انسان دو وجود تفصیلی و اجمالی ترسیم نموده ،میگويد وجود تفصیلی او با
مادهای جوهری و يک صورت اتصالیه مقداری و صورتی که مبدأ رشد و تغذيه،
و صورتی که مبدأ حس و حرکت اختیاری و صورتی که ناطقه است ،تحقق
میيابد؛ از اين رو در تعريف انسان گفته میشود «انسان جوهر قابل ابعاد ،نامی،
حساس و مدرک کلیات است» و اين اجزا در وجود مترتب بر يکديگرند ولی در
شرف و کمال بر هم برتری و تفاضل دارند ،يعنی هر چه بر مرتبه پايینتر و
پستتر مترتب باشد ،به نحو لطیفتر و بسیطتر بر مرتبه شريفتر و باالتر
مترتب بوده است و از لوازم آن میباشد .در وجود اجمالی انسان که به نفس
 -1ابن سینا نیز بر اين عقیده است (ابن سینا1810 ،هـ ،ج  ،3ص.)011
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ناطقهاش محقق میشود همه اين معانی به وجه بسیطتر و برتری جمع هستند
(همو ،ج ،3ص .)166اين اندراج بر اساس اين قاعده است که طبیعت هر نوعی از انواع
موجودات ،تا کلیه شرايط نوع اخس و انقص ،جمیع قوا و لوازم آن را به دست
نیاورد ،به مرتبه نوع اشرف اتم ارتقا نخواهد يافت .بنابراين اصل ،حقیقت
انسانیهای که در سیر صعودی به مرتبه انسانیت رسیده و نفس ناطقه به او تعلق
يافته به ناچار میبايست واجد مرتبه حیوانی و قوه و شرايط و لوازم آن باشد تا
به مرتبه انسانی تشرف يابد؛ اما نه به نحو تفصیل تا الزم آيد که در انسان دو
قوه مستقل حیوانی و انسانی وجود داشته باشد ،بلکه قوه حیوانی با تمام خواص
و لوازم خود فانی و مندک در قوه انسانی است .پس قوه ناطقه عیناً همان قوه
حیوانی است که در طريق استکمال به مرتبه ناطقیت رسیده و مراد از قوه حیوانی
نیز قوهای است که اعضا و جوارح انسان به واسطه آن مستعد قبول حس و
حرکت میشود (صدرالدين شیرازی ،1086 ،ج ،6ص.)111
صدرا در بیان علت اختالف ماهوی میان حیوانیتی که در انسان است با
حیوانیتی که در ساير حیوانات است ،با توجه به تنافی میان قوه و فعل ،چنین
استدالل میکند «هر گاه صورتی به فعلیت تام خويش برسد ،به دلیل شدت
وجودی که يافته ،صورت ديگری را نمیپذيرد ،چون اين استعداد پذيرش را از
دست داده است؛ اما اگر به فعلیت تام خويش نرسیده باشد ،بلکه بین فعلیت محض
و قوه صرف در تردد باشد ،بدون شک توانايی پذيرش صورت ديگری را دارد.
خلقُ
انسان از آن جهت که ضعیف الحیوانیه است ،چنان که حق تعالی' میفرمايد « 

االنسانُ ضعيفاً» (نسا )36 ،حیوانیت موجود در او ماده و خمیر مايه پذيرش فطرت

ثانوی و نشئه ديگری خواهد بود که باقی و فناناپذير است» (صدرالدين شیرازی،
 ،1086ج ،6ص.)113

أنفسهم

ُاالرض ومِن  
ُ

كلهامماتنبت
االزواج 

خلق 
الذي  
سبحان  

صدرا با استناد به آيه شريفه «

اليعلمون»(يس« )08 ،ناطق» را عبارت از آن جوهری میداند که هويت انسانی به

ومما
واسطه آن ،دو حالت میيابد :حالتی که نفس خواهد بود ،حالتی که عقل خواهد شد.
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يعنی هويت انسانی به حسب حالت اول در رديف نفوس حیوانی است که مبدأ آن
مزاج است و منتهايش با مرگ زوال میپذيرد؛ ولی به حسب حالت دوم در سلک
مالئکه مقربین و عقول مقدس است که مبدأ تکونش از عالم امر است و مرجعش به
ممااليعلمون» در اين آيه شريفه ،اشاره

سوی اللّه؛ و بر اين عقیده است که عبارت «
به ماده تکون ارواح انسانی دارد که در علم و عمل کامل شدهاند؛ چون چنین
مادهای از مواد عالم شهادت نبوده و از موادی نیست که همه مردم آن را
میشناسند و به واسطه حواس درک میشود (صدرالدين شیرازی ،تفسیر سوره يس،

 ،1081ج  ،1ص.)33
آنچه بیان گرديد بنابر روش فلسفی مالصدرا ،در واقع اصالح و يا تکمیل
تعريفی است که در مکتب مشايی برای انسان ارائه شده است .وی بر اساس
مبانی و اصول فلسفی خويش که مبتنی بر اشتداد در وجود و حرکت استکمالی
جوهری ،به ويژه اتحاد عاقل و معقول است ،تعريفی خاص از انسان ارائه می دهد.

انسان «حقیقت ذو مراتب»
نفس انسانی در همه احوال و مقامات خود ماهیت ثابتی ندارد ،بلکه به موازات
استکمال وجودیاش ،ماهیات گوناگونی را میيابد و با آنکه وحدت شخصی و
وجودی آن محفوظ است ،مراتب وجودی مختلفی را سپری میکند.
به عقیده مالصدرا بر اساس مبانی و اصول تشکیک در وجود ،حرکت تکاملی و
اشتداد در جوهر و ذات ،ذات و حقیقت انسان هر لحظه از نوعی به نوع ديگری
انتقال می يابد و در پرتو اکتساب فضايل و کماالت نفسانی و اصل فلسفی اتحاد
عاقل و معقول سرانجام به عالم عقل راه يافته ،با عقول عالی متحد میگردد .وی
عدم توجه به اين حقیقت مهم و آشکار را ناشی از غفلتزدگی و بیتوجهی
میشمارد و میگويد باطن انسان (يعنی ذات و حقیقت او) هر لحظه از نوعی به
نوعی ديگری انتقال میيابد ولی اکثر مردم حتی افرادی چون شیخالرئیس
ابوعلیسینا و فالسفهای که در رتبه و درجه او قرار دارند ،از درک و فهم اين نکته
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يا عاجزند و يا در ورطه غفلت و بیخبری افتادهاند؛ مگر آنان که خداوند متعال
حجاب غفلت را از ديدگانشان در اين دنیا برداشته است؛ و بر اين عقیده است که
خلق جديد» (ق )11 ،حکايت از اين تحوالت و انتقاالت دارد؛ و
ٍمن 
بس 
بل هم ل 
آيه شريفه « 
هر کس به وجدان خويش مراجعه کند ،در خواهد يافت که هويت او در حال
حاضر ،غیر از هويت او در آن گذشته و آينده است؛ و در میيابد که اين اختالف
و تفاوت تنها به دلیل اختالف عوارض نیست ،بلکه ناشی از تفاوت و اختالف اطوار
و مراتب ذات واحد است .در قرآن مجید آيات زيادی داللت بر اين تطور و
ياايهااالنسان إنَّك

دگرگونی و تحوالت وجودی جوهر و ذات انسان دارد ،از جمله «
لي ربنّا
أهلهمسروراً» (انشقاق )3 ،و «إنَّاإ 
ُالي  
ينقلب 
كادحٌإلي ربّك كدحاًفمالقيه» (انشقاق )8 ،و « 

القيامةفرداً»
يوم 
راضيهمرضيه»(فجر« )36 ،وكلّهماتيه 

ليربّك
جعيإ 
منقلبون»(اعراف )131 ،و«ار 


(مريم .)31،صدرا حتی پا را فراتر نهاده ،کسانی را که قائل به اين تفاوت ذاتی میان
نفوس مختلف نیستند سبک عقل دانسته و با الهام از قرآن 1اعالم میدارد که بدون
شک نفس بهترين خاليق و برگزيدهترين مردم در حقیقت نوعی ،همتراز بدترين
خاليق و فرومايهترين مردم نمیباشد؛ و نهايت سبک عقلی گوينده و بیارزشی
گفتار اوست که آنها را در حقیقت نوعی انسان ،همانند بداند و اختالفشان را به
واسطه عوارض و حاالتی بشمارد که خارج از تمام ماهیت نوعی و اصل و ذات و
حقیقت آنهاست؛ و حال آنکه جوهر نفس نبی اکرم به حسب هويت تامهاش
اشرف ،و از جهت قوت و کمال ،شديدتر ،و از حیث جوهر و ذات و هويت،
نورانیتر و نیرومندتر از جواهر نفوس آدمی است (صدرالدين شیرازی ،اسرار اآليات،

 ،1080ص388-381؛ همو ،مفاتیح الغیب ،1080 ،ص388؛ همو ،1086 ،ج ،6ص  .)381مالصدرا
تأکید میکند که طبق آيه شريفه «فقالوُا أبشرٌ يهدوننا فكفروا و تولّوا» (تغابن )8 ،و نیز
«فقالواأبشراًمِنّاواحداًنتبعُهُ» (قمر )38 ،کسی که قائل به همانند نفس نبیاکرم با ديگر

1ـ« إنّالذينكفروامناهلالكتابوالمشركينفينارجهنمخالدينفيهااولئكهمشرّالبريهانّالذينآمنواوعملواالصالحات
اولئكهمخيرُالبريه»(بينه .)7-6،
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قلإنَّّماأنابشرٌمثلكم»
نفوس بشر باشد ،محکوم به کفر است ،پس آنجا که میفرمايد « 

از جهت دنیا و نشئه ظاهری است (کهف.)111 ،
بـر اين اساس ،صـدرا «انسان» را حقیقت واحد ذومراتبی میدانـد که در ذات و
گوهره خود پیوسته در تحول و سیالن است و به واسطه اين حرکت میتواند از
مرتبه طبیعت به تجرد مثالی (يا برزخی) و سپس به تجرد عقلی و در نهايت به
مقام فوق تجرد يعنی مقام الهی که هیچ حد و محدوديت و ماهیتی ندارد ،نائل آيد.
همین مرتبه الهی است که مبدأش خداست و به سوی او باز میگردد ،و خداوند
الي
ارجعي 

ياايتهاالنفسُالمطمئنه

روحي»(حجر )33 ،و «

من 
نفختفيه 
درباره آن میفرمايد «و 

ربّك راضيه مرضيه»(فجر33،ـ .)36به عقیده صدرا در میان عرفای باللّه فقط کملین
میتوانند حقیقت اين روح کلی الهی را بشناسند (صدرالدين شیرازی ،1031،ص.)061
وی با تفسیری مبتنی بر هستیشناسی عرفانی يک اصل کلی را بیان میدارد که
موجودات متأصل دارای مراتب چهارگانهای هستند که همان وجود طبیعی،
نفسانی ،عقلی و الهی هر موجود اصیل میباشد که بر اساس اصل تشکیک در
وجود چنین تبیین میشود :هر مرتبه مافوق واجد کماالت مرتبه مادون به نحو
اعلی و اشد ،و هر مرتبه مادون واجد کماالت مرتبه مافوق به نحو اضعف و انقص
است ،و هر مقدار که درجه وجود قویتر باشد رتبه آن باالتر و وحدت آن نیز
قویتر خواهد بود و در نتیجه احاطه شديدتری نسبت به ما قبل خود خواهد
داشت و بدين ترتیب وجود جمعیاش شديدتر و نورانیتش آشکارتر و آثار
وجودی آن بیشتر خواهد بود تا برسد به مقامی که تمام نقايص نیز تا حد امکان
از او زائل شود؛ يعنی به مرتبه وجود الهی نائل که همان مقام واحديت است و در
اين مقام است که کثرتها به وحدت میگرايند و همه ،موجود به يک وجود ،معلوم
ملكٌ
فيه  
وقتٌاليسعنُي  
مع اللّه 
لي  
به يک علم هستند؛ و اين سخن پیامبر که فرمود « 

ٌمرسل» .1ناظر به همینمعناست (همو ،1086 ،ج ،8ص ،)361زيرا آن نفوس

مقرب وال  
نبي

کامله(معصومان) میتوانند فانی در مقام واحديت شوند.
1ـ (مجلسی1818 ،هـ ،ج ،33ص.)380
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الزم به ذکر است که صدرالمتألهین در صفحات ديگر اسفار و ساير آثار خود،
مراتب وجودی انسان را مانند عوالم و نشئآت نظام هستی ،سه مرتبه دانسته و
معتقد است شخص انسان دارای مراتب متفاوت طبیعی ،نفسانی و عقالنی است و
همین مراتب نیز به حسب فرض دارای مراتب نامتناهی است که آدمی از مراتب
پايینتر و به ترتیب و تدريج راهی مراتب باالتر و شريفتر میشود و تا همه
مراحل طبیعی را طی نکند ،وارد مراحل مرتبه نفسانی و سپس عقالنی نمیشود .از
اين رو انسان از ابتدای کودکی تا عنفوان رشد خود بشری طبیعی است ،و اين
انسان اول است؛ در اين مرتبه از وجود طبیعی ،حواس انسان پراکنده است و به
مواضع مختلف نیاز دارد .چنانچه موضع چشم غیر از موضع گوش و موضع
چشايی غیر از موضع بويايی است ،و برخی تفريق بیشتر و تعلق شديدتری به
ماده دارند ،مانند المسه ،و به همین دلیل است که اين قوه ،نخستین درجه حیوانیت
است و هیچ حیوانی از آن خالی نیست ،سپس به تدريج مراحل وجود را طی
میکند و صفا و لطافت میيابد تا هستی نفسانی برای او حاصل شود؛ در اين
مرتبه ،او انسانی نفسانی ،يعنی انسان دوم است؛ اين انسان دارای اعضای نفسانی
است که در وجود نفسانی خود به مواضع پراکنده نیازی ندارد و از جمعیت
بیشتری برخوردار است ،از اين رو همه حواس او حس واحد مشترکی است.
سپس اگر اين انسان به وجود عقلی منتقل شود و عقل بالفعل گردد ،انسانی عقلی
خواهد بود که دارای اعضای عقلی است و اين انسان سوم است .البته اندکی
از افراد مردم به اين مرتبه از وجود نائل میشوند (صدر الدين شیرازی ،1086 ،ج،3

ص.)33-38
به عقیده مالصدرا آيات شريفه ذيل داللت بر اين روند تکاملی تدريجی دارد:
علياالنسان
أتي 
هل 
انسان از امر عدمی ،که همان قوه هیوالنی است ،بوجود میآيد « 
كنتمُأمواتاًفأحياكُم»
يكن شيئاًمذكوراً» (دهر )1 ،و جماد مردهای میشود« :و 
الدهرلم  

ٌمن 
حين 
 

االرض نباتاً» (نوح )13 ،و سپس حیوان

من 
(بقره .)36 ،و بعد نبات نامی« :و اهلل انبتكُم  
فجعلناه سميعاًبصيراً» (دهر .)3 ،پس از آن انسان ،بشری دارای فکر میشود

میگردد« :
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بالذي
أكفرت 

السبيلإمّاشاكراًوإماكفوراً»(همو )0 ،و نیز «

هديناه
تا در کارها تصرف کند «إنّا 

ٍثم سوّاكرجالً» (کهف .)03 ،بعد از آن انسان معنوی دارای نفس
ٍثم مِنْنطفه 
ْتراب 
خلقكمِن 

ُالخالقين» (مؤمنون)18 ،؛ در نهايت اگر

أنشأناه خلقاً آخر فتبارك اللّه  
أحسن

ثم 
ناطقه است « 
توفیق و عنايات الهی شاملش شود ،جوهری قدسی و روحی معنوی میگردد «فاذا
روحيفقعوالهساجدين»(حجر33 ،؛ صدرالدين شیرازی ،اسرار اآليات،1080 ،

ُفيهمِن
ونفخت 

سويته
ص.)311

صدرا در اينجا توجه میدهد که اين روند تکاملی و صعودی انسان در حرکت
استکمالی و به عبارت ديگر در قوس صعود میباشد و از آنجا که مراتب وجودی
قوس صعود مطابق مراتب آن در قوس نزول است ،برای اثبات نظريه خويش به
کالم ارسطو 1استشهاد میکند که در سیر نزولی انسان اول و انسان عقلی و بعد
انسان نفسانی و سپس طبیعی است و اين انسان است که در عالم جسمانی اسفل
به سر میبرد و چون مرتبه عقلی که وجود قویتر و شديدتری است ،تمام کماالت
و قوای مادون را به نحو اعلی و اشد دارد ،پس تمامی اعضا و قوای حسی موجود
در انسان طبیعی نیز مراتب تنزل يافته اعضای عقلی است که در عالم اعلی و علم
أنزلت»
ْسبعينماءَثم 

َّهذهالنارغُسلت
ازلی حق تعالی وجود دارد ،چنان که حديث نبوی «إن 

(قمی1813 ،هـ ،ج ،1ص )088اشاره دارد به اينکه اين آتش از مراتب تنزل يافته آتش
عقلی است .بنابراين اگر انسان در سیر صعودی و استکمالی به تدريج از مرتبه و
نشئه طبیعی و سپس برزخی (نفسانی) بگذرد و مرتبه وجود عقلی در او موجود
شود ،همه کماالت عالم شهادت را به نحو اعلی دريافت نموده و به واسطه حواس
باطنی اخروی خود شهود مینمايد؛ چون تمام کماالت عالم شهادت در عالم غیب

برزخی و عقلی هست (صدرالدين شیرازی ،1086 ،ج ،3ص.)30-33
به عقیده صدرا ،انسان حقیقت کلیهای دارد که همان انسان عقلی و مظهر اسم
فيه
نفخت  
مريم و روحٌ منه» (نسا )131 ،و روح اوست « 
كلمته ألقاها الي  
اللّه و کلمه او « 

 -1دانستنی است که امروزه ثابت شده است که آنچه مالصدرا در کتاب «اسفار» و ساير آثار خود از ارسطو
و کتاب «اثولوجیا» نام میبرد در واقع مستند به افلوطین است.

  993دوفصلنامه تخصصی مشكوةالنور  /سال یازدهم  /پایيز و زمستان  / 9831شماره 83

روحي» (حجر )33 ،و افراد و اشخاص انسان مثالهای اين حقیقت اصلیهاند ،و


من
مشاعر و تصاوير ذهنی انسان مظاهر اين حقیقت میباشند (صدرالدين شیرازی،

عرشیه ،1081 ،ص .)13وی در يکی از آثار تفسیری خود مراتب سهگانهای را که
ارسطو برای انسان ترسیم مینمايد و انسان جسمانی و انسان نفسانی و انسان
عقلی مینامد مطابق قرآن مجید میيابد؛ يعنی انسان عقلی همان انسان تام کاملی
است که همه مالئکه مأمور به سجده در برابر او و اطاعت از او بودند؛ و انسان
نفسانی همان انسانی است که پیش از هبوطش به عالم ماده و طبیعت ،در جنت
جای دارد؛ و انسان طبیعی يا جسمانی که مربوط به عالم سفلی است مخلوطی از
خاک میباشد ،و منزلگاه مرگ و فساد و شر و دشمنی و خصومت است ،چنان که
حين»
ٌالي  
مستقرومتاع 

االرض 

لبعض عدوّولكم  
في
اهبطوابعضكم  

خداوند سبحان میفرمايد« :
(بقره08 ،؛ صدرالدين شیرازی ،1088 ،ج  ،0ص.)113

تفاوت و تنوع افراد انسان
از آنچه در تعريف انسان از ديدگاه مالصدرا ارائه گرديد به خوبی روشن
می شود که به دلیل حرکت جوهری و ذاتی نفس انسانی و تطور و دگرگونی و
تحوالت جوهری ،تفاوت ذاتی نفوس انسانی قطعی و ضروری است ،به عبارت
روشن تر ،ارواح انسانی به حسب فطرت اولی و ثانوی و به دلیل تقدير و تناسب
میان نفس و ماده متناسب با آنکه از مجموع آنها استعدادهای مناسب برای
حصول برخی علوم و اخالق و صفات و کماالت فراهم میگردد ،تفاوت نوعی يا
صفتی و يا شخصی خواهند داشت؛ از اين رو نفس بهترين خاليق و برگزيدهترين
مردم ،يعنی پیامبر اکرم در حقیقت نوعی ،هرگز همتراز بدترين و فرومايهترين
آنها نمیتواند باشد تا تفاوت آنها فقط در عوارض و حاالتی باشد که خارج از
تمام ماهیت نوعی و اصل ذات و حقیقت آنهاست؛ از اين رو مالصدرا معتقد است
که نفوس انسانی همان گونه که در جواهر و ذوات و قبول و استعدادشان در
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افاضه و دريافت علوم و انوار متفاوتند ،مواد و بدنهای آنها نیز در لطافت و
اعتدال ،مختلف میباشد.
میتوان قائل شد تفاوتی را که صدرا در افراد انسان ناشی از اختالف در ذات و
حقیقت میداند ،الهام گرفته از تفاوت موجود در اعیان ثابته عرفاست .چـون بنابـر
نظر عرفا ،حقايق اسمايی که تعین اصل وجود به صفتی از صفات است ،صورت و
ظاهری دارد که حکما آن را «ماهیت» و عرفا آن را «عین ثابت» میگويند .به ديگر
سخن ،عرفا اسما را حقايق الهی و صورت و مظهر موجب تعین آنها را ،اعیان
ثابت مینامند .يعنی منشأ تعدد حقايق الهی ،تعدد صفات است و هر صفتی
متناسب با مظهری است ،اين مظهر صورت و تعین اسم حق است که متجلی و
متظاهر در کسوت تعین و عین ثابت است .بنابراين اعیان ثابته تجلیات و ظواهر
اسما ،و اسما تعین و ظهور حقیقت وجودند؛ و اين تعینات يعنی اعیان ثابته
مظاهری دارند که از آن تعبیر به حقايق کونیه و خارجیه و خلق مینمايند.
به عقیده ابنسینا اختالف اشخاص انسان ناشی از افاضه جوهر مجرد و
صورت نوعیه انسان به ابدان متفاوت نیست ،بلکه به دلیل اختالف در مواد و زمان
حدوث و تناسب میان نفس و ماده متناسب با آنکه از مجموع آنها استعدادهای
مناسب برای حصول برخی علوم و اخالق و صفات و کماالت فراهم میگردد،
وحدت نوعی و تفاوت شخصی و ذات منفردی خواهند داشت (ابنسینا،1031 ،

ص .)013اين نظريه ابنسینا بر اساس مبانی «روحانيهالحدوثوالبقاء» دانستن نفس
آدمی و نحوه تعلق و رابطه نفس و بدن و نسبت میان آنهاست تا نفس به جهت
شوقی که به کماالت خود دارد ،بتواند از ابزارهايی که خداوند در اختیارش نهاده
است ،استفاده الزم را ببرد و راه کمال و استکمال را بپیمايد (همو ،ص018ـ 016؛ همو،

 ،1033ص .)313به نظر ابنسینا تنها سرمايهای که نفس با خود از اين جهان میبرد،
فرآوردههای قوه عاقله ،يعنی صورتهای معقول است و به دلیل ويژگی اين قوه،
نفس در ادراکهای عقلی بینیاز از ماده است ولی فرآوردههای حسی و وهمی که

  910دوفصلنامه تخصصی مشكوةالنور  /سال یازدهم  /پایيز و زمستان  / 9831شماره 83

قائم به بدن و قوای آنند با قطع تعلق نفس از بدن ،همه از بین میروند؛ حتی
صورتهای خیالی هم که مبرای از مادهاند و تنها از خواص ماده برخوردارند ،راه
فنا و زوال را میپیمايند .به عقیده ابنسینا ،چون جان مايه استدالل قوه عاقله،
ملکه اتصال نفس به عقل فعال است ،اگر نفس به چنین مقام و مرتبهای نائل آيد،
می تواند در حدی که از اتصال به آن موجود شريف و واال مقام ،برخوردار شده،
از صورت های معقول برخوردار شود؛ بدون اينکه نیازمند آالت و ادوات بدنی
باشد؛ در اين مرحله ديگر بود و نبود آالت بدنی برای نفس يکسان است .اما نفس
در همه مراتب کسب معرفت محل قابلی است که صورتهای حسی و خیالی و
عقلی در آن مرتسم میشود؛ از اين رو از حیث ذات و حقیقت ،همان است که بود.
در تبیین مسأله استکمال که به معنای طلب کمال و خروج از قوه به فعل و
اشتداد در اين کمالهاست ،از آنجا که ابنسینا حرکت اشتدادی را تنها در مقوالت
چهارگانه عرضی میداند و در عین حال که معترف به منزه دانستن نفس ناطقه از
حرکتهای کمی ،کیفی ،وضعی و مکانی بالذات و بالعرض است (بهشتی،1061 ،

ص . )133برای نفس ،استکمال از مرتبه عقل هیوالنی به سوی عقل بالملکه و عقل
بالفعل و عقل مستفاد قائل شده (ابنسینا1810 ،هـ ،ص 010ـ .)018و به صراحت اقرار
به استکمال «كونالرجلمنالصبي» دارد (همو ،مفاتیح الغیب ،1080 ،ص .)033وی با آنکه با
نظريه اتحاد عاقل و معقول 1به شدت مخالفت مینمايد ،به نفی و انکار حرکت
استکمالی جوهری نفس و گذر از عوالم حس و خیال و ورود به عالم عقول
میپردازد؛ اما چون حرکت و خروج از قوه به فعل را خلع و لبس صفات عارضی
میداند تغییر صفت را «استکمال» و تغییر ذات را «استحاله» نامیده است (همو،

1810هـ ،ص.)036
وی با توجه به مبانی فلسفی خود نفس را از ابتدای پیدايش خود و تعلق به بدن،
تا باالترين مراتب تجرد که به مرتبه عاقلیت و معقولیت دست میيابد ،ماهیت ثابتی

 -1شیخ الرئیس اگر چه در شفا و اشارات شگفتی از خود نشان داده ولی بعد ،خودش مستبصر شده و قائل
به اتحاد عاقل و معقول شده است (حسن زاده آملی ،1063 ،ص 11به بعد).
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میداند که جوهر ذات آن ،هیچ گونه تحول و تکامل و تغییری میکند و تفاوتها
ناشی از تغییر در صفات عارض بر اين ماهیت ثابت است که آدمی در طول حیات
و زندگی دنیايی خويش به کمک بدن و ادواتی که در اختیار دارد ،کسب مینمايد و
بدين ترتیب مراحل استکمال را طی مینمايد.

مبانی فلسفی نظریه حکما و ابن سینا در باب نفس
نفس برای انواع مرکب از نفس و بدن ،مانند نوع حیوانی و نوع انسانی ،فصل
اشتقاقی است و از اين رو ،مقوم ماهیت اين انواع است .در مورد ماهیت انسان
نیز ،فصل اشتقاقی و حقیقی همان نفس ناطقه است و مفهوم ناطق ،از آن مشتق
میشود .میان جنس و ماده و بین فصل و صورت ،تفاوت اعتباری برقرار است نه
اختالف حقیقی .فصل عالوه بر مقسم بودن جنس ،تحصل بخش آن ،نیز هست.
فصل به دلیل بساطت ،فاقد اجزای ذاتی است و از اين رو حمل جنس بر آن ،حمل
عرضی و از نوع عروض تحلیلی است.
اما از نظر مالصدرا چون نفس ،جسمانیه الحدوث و روحانیهالبقا و رابطه نفس
و بدن مانند رابطه ماده و صورت است و بدن مرتبه نازله نفس و نفس مرتبه
صاعده و عالی بدن است و نفس انسانی در مقام معرفت حسی و خیالی بیشتر
شبیه به فاعل مخترع است تا قابل ،و در مقام معرفت عقلی ،خود نفس تعالی پیدا
میکند تا ذوات معقول را مشاهده کند ،نه اينکه محسوس را مجرد کند تا معقول
شود ،نمیتواند ماهیت ثابتی داشته باشد (صدرالدين شیرازی ،تفسیر سوره يس،1081 ،

ص .)033به نظر مالصدرا چگونه شیخالرئیس میپذيرد که نفس انسانی با طی
مراحل احساس و تخیل و تعقل ،هرگز مصداق حمل يکی از آنها به حسب ذات
خود نمیشود و همو اره ،همان است که بوده؛ بلکه نفس کودک با نفس يک انسان
فرهیخته و نفوس انسان های عادی و انبیا و اولیا و حکما ،به حسب ذات هیچ
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تفاوتی با يکديگر ندارند و تنها به حسب برخی عوارض زائد و مفارق ،متفاوت
خواهند بود (همو ،1086 ،ج ،0ص.)036-033
بنابراين ،الزمه انکار تکامل جوهری نفس ،ناديده گرفتن تحوالت عمیق و
شگرفی است که در ماهیت نفس واقع میشود و آن را از ناحیه جسمانیت به
مراتب باالی تجرد میرساند .چگونه ممکن است يک موجود جسمانی ،که تعلق به
ماده دارد ،بدون تحوالت درونی و ذاتی با موجودی مجرد که هم رتبه عقول است،
در ماهیت و ذات جوهری مشترک باشد؟ اگر موجود بالقوه و مستعدی میتواند
در مسیر تکامل به مرحله ای برسد که مصداق مفاهیم و ماهیاتی بشود که پیش از
اين نبوده است ،مگر نفس انسانی در مسیر استکمال نیست؟ چگونه کودک بالغ
میشود؟ آيا بدان گونه که سفید سیاه میشود؟ يعنی خلع و لبسی صورت
میگیرد؟ شیخالرئیس که خود ،استکمال را به عنوان قسیم استحاله مطرح کرده
است (ابنسینا ،1080 ،ص  ،)001-033چگونه میتواند بدون پذيرش حرکت جوهری،
توجیهگر روند استکمالی بلوغ کودک و استکمال نفس انسانی از مرتبه عقل
هیوالنی به سوی عقل بالملکه و عقل بالفعل و مستفاد باشد؟

علت تفاوت و تنوع افراد انسان
صدرالمتألهین به تبیین علت تفاوت میان افراد انسان از دو منظر روانشناختی
و تربیتی ،و ساختمان درونی انسان بر اساس دگرگونیهای نفسانی حاصل از
حرکات و ملکات اخالقی و نفسانی پرداخته و به رواياتی استناد کرده است که
بعضاً مطابق الگويی است که از انسان ارائه میدهد و مورد استناد مفسران و
محدثان اسالم میباشد ،و اکثريت قريب به اتفاق آنها داللت ظاهری و تصريحی بر
مطلب مورد استفاده صدرا دارد ،اما وی در اين ظواهر متوقف نشده و به معنای
ظاهری آنها بسنده نکرده ،دست به دامن تأويل شده و باطن مورد نظر او مبتنی
بر اصل حرکت جوهری و نظريه اتحاد عاقل و معقول است .به عقیده وی ،در میان
انواع موجودات تنها نوع بشر است که افراد آن ،بسیار متفاوت از يکديگرند ،چنان
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بعضهم فوِق

وقدخلقكم أطواراً» (نوح )18 ،و نیز «ورفعنا 

که خداوند سبحان میفرمايد« :
بعض و لالخره أكبرُ درجاتٍ و
علي  
درجات» (زخرف )03 ،و «أنظروا كيف فضّلنا بعضهم  

بعض 

ليبلوكم فيماآتاكم» (مائده )86 ،و

ولكن 
واحده 
أكبرُتفصيال» (اسراء )31 ،و «ولوشاءاللّه لجعلكُمأمه 

مختلفينإالّمَنْرَحِمربّك» (هود 116 ،ـ .)113

واليزالون

واحده
الناساُمه 
لجعل 
«ولوشاءربّك 
صدرا اختالف افراد انسان را در اين جهان به دو صورت میداند:
الف ـ اختالف در حرفه و پیشه :به مقتضای حکمت الهی ،انسان ،موجود
مدنیالطبعی است که جهت برآورده کردن نیازهای اولیه خود نمیتواند تنها
زندگی کند ،از سوی ديگر هر چه در جهان طبیعت يافت میشود مواد اولیه خامی
است که نیازمند اصالح و تغییر است و برای اصالح و تغییر آنها محتاج به آالت و
ادواتی است که به تنهايی توانايی تهیه آنها را ندارد ،از اين رو مردم در ساختن
وسايل و آالت مورد نیاز يک زندگی خوب و راحت چارهای جز کمک به يکديگر و
مشارکت با همديگر ندارند.
به عقیده صدرا تفاوت حرفهها ،ريشه در تفاوت نیازهای ذاتی و درونی افراد
انسان دارد و از اين رو خداوند برای هر گروه و قومی ،پیشه و حرفهای متفاوت
معيشتهم»(زخرف،

قسمنابينهم

با قوم ديگر مقرر فرموده است ،چنان که میفرمايد« :نحن

فرحون» (مؤمنون )10،و در توزيع

ٍبمالديهم 


ُحزب
بينهم زُبراًكل
فتقطعواأمرهم  

 .)03و نیز «
يكفربالرحمن

لمن
واحدهلجعلنا 
الناساُمّه 
ْيكون 
ولوالأن 

حرف و پیشهها میان آنان میفرمايد «

لبيوتهم سقفاًمن فضه» (زخرف .)00 ،از سوی ديگر پیشههای گوناگون ،مقتضی بدنها،

نیرو ،همت و اهداف متفاوت است تا هر کس آنچه را که برای آن ساخته شده
ُعلي شاكلتِه» (اسراء )68 ،و با دقت و تأمل در اختالف
ٌيعمل 
كل 
قل  
است ،به دست آورد « 
مقاصد ،انگیزهها ،ارادهها و عالقه مردم در پذيرش پیشهها ،در میيابیم که اگر چه
افراد انسان در ظاهر ،به اختیار خود عمل میکنند اما در واقع مسخر و مجبورند،
و اين اختالف و تفاوت به صالح مردم است چنانچه پیامبر اکرم میفرمايد
اليزالالناس بخيرٍماتبايَنُوافإذاتساووا هلكوا» (مجلسی1818 ،هـ ،ج ،38ص .)061وی علت و

«
سبب اين تفاوت را در هفت چیز خالصه میکند:
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1ـ اختالف مزاج و تفاوت سرشت و اختالف خلقت آنان ،چنانچه در روايت آمده
علي قدرطينتهااالحمرو
ٍفجاءبنوآدم  

ْكل  
ارض
ْيؤخذقبضةًمِن 


أمرأن
آدم 
لماارادخلق  

انَّاللّ 
ه
است « :

والخبيث»(مظفر ،1031 ،ص )63و خداوند میفرمايد

والطيب

االسودوالسهلوالحُزن

االبيضو

هوالذي يُصورُكم

اليخرجُإالّنكدا» (اعراف )16 ،و «

خبث 
والذي  
باذن ربّه  
ته  
يخرجُنبا 

«والبلدُالطيب 

لهإالّهوالعزيزالحكيم»(آل عمران.)8 ،
كيفيشاءالإ 
االرحام 

في


وكانأبوهماصالحاً»(کهف.)63 ،
3ـ اختالف حاالت پدر و مادر « ...
0ـ اختـالف در آنچـه نطفه از

آن بوجـود میآيـد ،چـنان که از پیامبـر اکرم

نطفكم»(احسايی1811 ،هـ ،ج ،1ص.)313

روايت شده است« :تخيروالِ

الرضاع يغيّرالطباع»

8ـ اختالف در پاکی شیر و غذايی که به طفل داده میشود «
(الحرالعاملی1813 ،هـ ،ج ،31ص.)886

1ـ اختالف احوال پدر و مادر در آموزش ،تأديب و عادت دادن فرد به خویهای
نیک و بد.
8ـ اختالف در استاد و معلمی که در محضر او به آموزش و پرورش میپردازد
و پیمودن راهی که به او نشان میدهد.
3ـ اختالف در تهذيب و تزکیه نفس خود به وسیله علم و عمل (صدرالدين
شیرازی ،1081،ص .)381

ب ـ اختالف در حقیقت و ذات :همان گونه که ثابت گرديده است ،نفس انسانی
عبارت از آخرين و برترين صورت جسمانی و نخستین معنی از معانی روحانی و
پايینترين مرتبه از مراتب روحانیت است که تمام افراد انسان در اين معنای نوعی
بالقوه» که همان فطرت اولیه اوست متماثل و مشترکند .چون
للكليات  

رك 
الحيوان المُد 

«
در ابتدای فطرت و خلقت خويش نسبت به عالم غیب و صور غیبیه ،قوه محض و
فقر محضاند که به وسیله حرکات و دگرگونیهای نفسانی از قوه به فعلیت خارج
شده و به واسطه رسوخ صفات و ملکات اخالقی و نفسانی و افکار و نیاتی که مبدأ
و علت حصول اخالق و ملکات است ،و به تدريج عین ذات و حقیقت او گرديده و
آمادگی پذيرش صورتی از اجناس صورتهای آخرتی را پیدا کرده و متحد با آن
میشود و بدين ترتیب يا در زمره مالئکه اللّه داخل میشود و يا در رديف
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اولئك

شیاطین و يا حیوانات قرار میگیرد؛ و گاه پايینتر و پستتر از حیوان «

أضل» (اعراف )133 ،میشود و هر يک از اين اجناس سهگانه ،انواع
هم  
بل  
كاالنعام  

فراوانی دارند ،و هر فردی از افراد انسان به مقتضای میل و محبت و مناسبت با
آن ،در آن مرتبه قرار گرفته و با او محشور میشود؛ به همین دلیل حکمای فارس
االبواب» مینامند (صدرالدين شیرازی ،اسرار اآليات ،1080 ،ص383ـ381؛ همو،

باب
انسان را « 

تفسیر سوره سجده ،1081 ،ج  ،8ص .)88صدرا در کتاب «اسفار اربعه» آنان را به چـهار
گروه :رتبه بهايم و نفس شهويه ،رتبه سباع و نفس غضبیه ،منزل شیاطین و
مالئکه تقسیم میکند؛ و در شرح اصول کافی پس از تذکر به اين نکته که خداوند
جواهر نفوس انسانی را در صفا و تیرگی مختلف ،و عقول آنان را در قوه و
تابناکی متفاوت آفريده است ،آنها را در گروههای زير طبقهبندی میکند:
1ـ برخی شريف و نورانی و متمايل به خیرند و با کمترين ابزارها ،آماده

تمسسهنار»(نور.)01 ،

ُولولم

پذيرش نور و علم هستند «يكادُزيتهايضي
3ـ بعضی جوهری پست و ذاتی تیره و پست و تاريک دارند .اينان آن دسته از
مردمی هستند که به دلیل خاموش شدن نور فطرت ،و خشک شدن طبیعت و
بايدهای وجوديشان ،هیچ امیدی به آموزش و تهذيب آنان نیست.
0ـ عدهای حد وسط میان دو گروه قبلی هستند.
قلوبهم

ٌللقاسيه 

فهوعلي نورٍمِنْربّه  
فويل

سالم 
صدره لإل 
شرح اللّه  
أفمن  
خداوند با آيه شريفه « 

ضاللمُبين»(زمر )33 ،به اين اختالف و تفاوت اشاره نموده است.
في 
اولئك 

مِنْذكراللّه
بايد دانست که اين نفوس همان گونه که در جوهر و ذات ،قبول و استعداد و
دريافت فیض و علوم و انوار ،متفاوتند ،مواد و بدنهای آنان نیز در لطافت و
اعتدال متفاوت و مختلف است؛ از اين رو برترين نفوس ،ويژه لطیفترين اجساد و
معتدلترين و دورترين آنهاست و از حداقل تضادهای مزاجی برخوردار میباشد؛
و پستترين نفوس مخصوص سختترين و بیبهرهترين آنها از تسويه و اعتدال
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روحي» (حجر33 ،؛

من 
فيه  
ونفخت  

است ،چنان که خداوند سبحان میفرمايد« :فاذاسويته 
صدرالدين شیرازی ،1088 ،ص.)136-133

صدرا بر اين عقیده است که در قرآن کريم آيات زيادی هست که داللت بر اين
يوزعون» (نمل )60 ،و

بأياتنافهم 

يكذب 
من  
كلّاُمّةٍفوجاًم 
من  
ويومٌنحشرُ  
تنوع دارد از جمله « 
الناس إالّ اُمه واحده فاختلفواولوال
وماكان  

ليرواأعمالهم» (زلزال )8 ،و «

«يومئذٍيصدرُالناس أشتاتاً 

يختلفون» (يونس )13 ،يعنی در همین دنیا به مقتضای

فيه 
بينهمفيما 
لقضي 
سبقتْمِنْربّك 
كلمه 
صورتهای باطنی آنان و ظهور آن صورتها در خارج و شکلپذيری ابدان آنها
به شکلهای متناسب با صورتهای باطنی آنان ،حکم میکرد همان گونه که در
ولكن يُضلِمَنْيشاءو
لجعلكماُمهواحده 

آخرت حکم میکند ،چنان که میفرمايد« :ولوشاءاللّه
كيف
كالمجرمين ما لكم  

المسلمين 

أفنجعل 

تعملون» (نحل )30-و «

يهدي مَنْ يشاء و لتسئلُنَّ عما كنتم 
وامتازوااليومأيها

اليعلمون»(زمر )3 ،و «

والذين

يعلمون

الذين
يستوي 

تحكمون»(قلم01 ،ـ )08و « 
هل

الطيب»

من 
حتي يميّز الخبيث  
عليه  
علي ما أنتم  
المجرمون» (يس )13 ،و «ما كان اللّه ليذر المؤمنين  

الكلب» (اعراف،
(آلعمران  )133 ،و آنجا که در حق بلعم باعورا میفرمايد «فمَثلهُ كمثل 

 )138و در حق آنان که نسبت به کتاب آسمانی خود هیچ گونه درک و شناختی
الذين
ُالقوم 
مثل 
الحماريحملُاسفاراًبئس 

يحملوهاكمثل

لم
ثم 
ُالذينحُمّلواالتورا ة 
ندارند میفرمايد «مَثل 
تحسبهمجميعاًوقلوبهمشتّي»(حشر18 ،؛ صدرالدين شیرازی ،اسرار

كذبواباياتاللّه»(جمعه )1 ،و «


اآليات ،1080،ص381-388؛ همو ،1086 ،ج ،3ص .)31بنابراين افراد انسان به حسب فطرت
االنواع و متخالفه

ثانويه اخروی و به واسطه اخالق و ملکات راسخ در باطن «متكثره 
ٌألوانه» (فاطر،


مختلف
واالنعام 

والدواب 

الناس 
ومن  
الحقايق» خواهند بود چنان که میفرمايد « 
.)36

مالصدرا علت خلود مؤمن و کافر را در بهشت و جهنم و به طور کلی تفاوت
میان مؤمن و کافر ،و عالم و جاهل را اختالف در جوهره و ذات و حقیقت میداند
نارجهنم

في 
المشركين  

الكتاب و 

اهل 
كفروامن  

َّالذين 
ان 
و به آيات شريف ذيل استناد میکند « 

همخيرُالبرّيه» (بینه8 ،ـ )3و
اولئك 

وعملواالصالحات

َّالذينآمنوا
وان 
همشرُّالبرّيه 
فيهااولئك 

خالدين

تحكمون» (قلم )08-01 ،و درباره مؤمنان و

كيف 
مالكم  
كالمجرمين  

المسلمين 

أفنجعل 

نیز «
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کافران میفرمايد « اهلل ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات الي نور و الذين كفروا اوليائهم

الطاغوتيخرجونهممنالنوراليالظلماتاولئكاصحابالنارهمفيهاخالدون»(بقره .)313 ،حديث
صورنياتهم» (الکلینی،1081 ،

علي 
منقول از حضرت رسول اکرم است که «يحشرُالناس  
يحسنُعندهاالقرده والخنازير» (فیض کاشانی،
علي صوره 
الناس  
ج ،1ص )31و نیز «يحشرُبعض  
بیتا ،ج ،3ص311؛ صدرالدين شیرازی1811 ،هـ ،ج  ،8ص.)113

صدرا از اکثر علما و جمهور فالسفه که جوهر آدمی را در تمام افراد يکسان
میدانند ،انتقاد کرده و اين عقیده را خالف بصیرت صحیح میداند و مدعی است
آنچه را که در باب اختالف نفوس انسانی و مقامات انسان بیان میدارد ،از جمله
الهاماتی است که خداوند به او الهام نموده و وی را در میان اهل نظر و بینش و
ياران ،سربلند و سرافراز نموده است؛ چون اين تحقیقات را در گفتار هیچ يک از
حکما و ديگر انديشمندان نیافته و تنها کسی که به اين مطلب متفطن بوده است،
فرفوريوس میباشد؛ زيرا وی قائل به اتحاد عاقل و معقول است ولی نتوانسته در
رأی و نظر خويش به مقام و مرتبه بزرگان دين مبین برسد .مالصدرا سپس شکر
خدا را به جای میآورد که نقاب احتجاب از چشمان او زدود ،بدين ترتیب مماثلت
حقیقی و ذاتی میان مؤمن و کافر و مساوات ماهیتی میان عارف و منکر ،نفی
اليعلمون» (زمر،

والذين 

يعلمون 

الذين 
يستوي  

گرديد؛ چنان که خداوند سبحان میفرمايد « 
هل

 )3و اضافه میکند که اگر ترس از اطاله کالم نبود بر اين مطلبی که خداوند به او
الهام نموده است برهان مفصلی بیان میکرد تا روشن شود که اگر چه انسان به
حسب ظاهر و خروج ماده جسمانی از قوه به فعل ،نوع واحدی است اما به حسب
باطن و خروج عقل هیوالنی از قوه به فعل ،متخالفالماهیه است؛ و نیز روشن
شود که نفس ناطقه ،صورتی از صور اين عالم و مادهای از مواد عالم آخرت است
(صدرالدين شیرازی1811 ،هـ ،ج  ،8ص.)110-113
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مقامات و درجات انسان
صدرالمتألهین موجودات جهان هستی را از حیث وجود و خصوصیات به چهار
قسم تقسیم نموده ،در چهار طبقه جای میدهد:
1ـ موجود به حسب فطرت اولیه و خلقت
الف ـ کامل :فوقالتمام ،باری تعالیجل اسمه است ،چون کامل الذات است و از
کمال خويش به ساير موجودات کماالتی را افاضه میکند؛ تام ،باالترين گروه از
مالئکه مقربین هستند.
ب ـ ناقص :مستکفی ،مالئکه مدبری هستند که در طبقات آسمانها جای دارند؛
غیرمستکفی ،ساير موجودات نظام هستی هستند ،خواه توانايی رفع نقص را
داشته ،بتوانند خود را به کمال برسانند و خواه فاقد آن باشد و افراد متفاوت
انسان جز در مرتبه فوقالتمام ،در سه گروه جای میگیرند:
1ـ کسی که در علم به مرتبه عقل بالمستفاد برسد و در عمل ،مجرد از عاليق
نفس و بدن گردد .اين گروه چون بمیرند و به سوی خدا باز گردند در طبقه
موجودات تام قرار میگیرند .اين نفوس تام کامل پس از رهايی بدن ،يا مستغرق
در شهود جمال ازلی ،درخشنده به نور کبريايی و در جرگه مالئکه میهمان خدا در
آمده ،متحیر در عظمت جالل اولاالولین هستند؛ يا سرگرم تأيید نفوس ناقصه
متجسده هستند تا از حالت نقص رهايی يابند و به کمال برسند و از آن مرتبه نیز
در مرتبه کاملتر و شريفتری ترقی نمايند تا به مقام و منزلت گروه اول که جزء
سابقین مقرب هستند ،برسند .صدرا برای تشبیه معقول به محسوس مثال میزند:
همانند پدر مهربان و استاد دلسوزی که برای آموزش و تعلیم فرزند و شاگرد
خود و رهايی او از تاريکیهای جهالت و نادانی به میدان علوم و معارف او را
وادار به مشق و تمرين میکند ،و او نیز با انجام تکالیف يعنی با به فعلیت رساندن
و ظهور علوم و معارف و صنايع و حکم بالقوهای که در درون دارد ،خود را کامل
میسازد و بدين ترتیب به باری ـ جلت عظمته و کبريائه ـ اقتدا میکند و در
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حکمتش بدو تشبه مینمايد؛ زيرا او علت و عامل خروج موجودات از قوه به فعل،
و از خفا به ظهور است .پس هر نفسی که علومش بیشتر و صفا و پاکیاش
محکمتر و در اعمال و رفتارش گشاده دستتر و بخشش و افاضهاش به ديگران
بیشتر باشد ،به خدا نزديکتر و شباهتش به او شديدتر خواهد بود؛ و اين مرتبه
مايؤمرون»(تحريم8 ،؛ صدرالدين شیرازی،

ويفعلون

ماأمرهم

اليعصوناللّه

فرشتگانی است که «
 ،1086ج ،3ص.)118-110

3ـ افراد انسانی مستکفی ،يعنی افرادی که به حسب فطرت نیازمند تکمیل و
استکمالند ،اما مکمل آنها فرد يا امر خارج از ذاتشان نیست؛ مانند نفوس انبیا اينان
افراد کاملی هستند که دور از اين جهانند و هنوز به خانه آخرت نکوچیدهاند ،اما
پس از استکمال ،جزء گروه اول خواهند بود.
0ـ ساير افراد انسان که شامل اکثريتند ،غیرمستکفی هستند و برای طی مدارج
و مراحل استکمال ،نیازمند انزال کتب و ارسال رسل میباشند (صدرالدين شیرازی،

 ،1088ج ،3ص031؛ همو ،1086 ،ج ،0ص 110؛ همو ،ج ،3ص 86ـ.)83
به عقیده صدرا آيات شريفه «و الصافات صفا فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً» (صافات،

فالسابقات سبقاً فالمدبرات امراً» (نازعات )1-0 ،اشاره به اين اقسام

السابحات سبحاً 

 )0-1و «
سهگانه دارد .وی در جای ديگر اقسام را به گونهای ديگر بیان میدارد .يعنی:
«گروهی که شامل اکثريت افراد انسانند و در مرتبه نفس حیوانی قرار دارند با
اين تفاوت که قابلیت تکلیف را دارند .گروه دوم علما هستند ،يعنی افرادی که از حد
نفس حیوانی گذشته و حدود نفس ناطقه را به دست آوردهاند و گروه سوم بندگان
ربانی خدا هستند ،يعنی کسانی که به مرتبه عقل بالفعل رسیدهاند (صدرالدين

شیرازی ،1088 ،ج ،3ص.)81

سر تفاوت و تنوع
صدرا معتقد است با تأمل در احاديث بسیاری که در بیان کیفیت خلقت انسان
تفاوت گفتاری و ظاهری فراوانی با يکديگر دارند ،میتوان افراد انسان را در آغاز
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خلقت به لحاظ مبدأ فاعلی و ايجادی به سه دسته تقسیم نمود؛ زيرا اختالف معالیل
و مسببات در واقع حکايت از اختالف اسباب و علل دارد؛ و در میان انواع
موجودات تنها انسان است که قابلیت ارتقا از اسفل السافلین به اعلی علیین را
دارد ،البته در اين سیر استکمالی و صعودی الی اللّه تنها برخی از افراد انسان
میتوانند تمام قوس صعود را طی نموده به مقام واالی علیین برسند؛ اما آنان که
تنها اندکی از اين نیم دايره صعودی را طی میکنند ،همانند ساير حیوانات خواهند
بود و حتی گاهی گمراهتر و پستتر از آنها .سر و راز آن در اين است که
بازگشت و موطن افراد انسان به سوی مبدأ وجود آنهاست ،پس اگر مزاحم و
بازدارنده خارجی مانع از حرکت و روند تکاملی او نشود ،به موطن اصلی خويش
يعنی از همان جا که آمده است ،باز میگردد .از اين رو آن دسته از افراد انسان
که حق تعالی علت فاعلی و ايجادی آنهاست و با دست خود آنان را به وجود
آورده است ،در اين سیر صعودی نیز به همانجا باز میگردند؛ و معاد آنهايی که
فاعل مباشر و قريب آنها يکی از مبادی نازله موجود در مراتب آخر است ،نیز
همین مرتبه خواهد بود؛ و آنان که وجود و تحققشان با مداخله برخی شیاطین
يعنی عمار عالم بشريت و وسواس باشد ،قطعاً چنین کسانی در سیر تکاملی و
صعودی خود به اصل و مبدأ خود باز میگردند و به آتش اصل وجود خويش
میسوزند .پس کسی که روح در او دمیده میشود و دمنده آن ملکی باشد که
به اذن حق تعالی عمل نموده و کسی که حق تعالی با دستان خود او را ايجاد و
انشا کرده است ،چگونه میتوانند در حقیقت و ذات مساوی يکديگر باشند؟ چنان
ِأربعين

بطناُمّه
في 
أحدكم 

ُخلق
يجمع 
که از حضرت رسول اکرم روايت شده است که « 
ُ:ياربّأذكرٌ


،فيقول

الروح
ُفيه
يؤمرالملكفينفخ 

ثم
أربعينيوماًمضغه ،

ً،ثم
اربعينيوماًعلقة 

،ثم
يوماًنطفه 
علي و الملك يكتُب» (الکلینی،1081 ،
فالحق  
أم اُنثي'؟ أشقيٌّ أم سعيدٌ؟ ما رزقهُ و ما أجَلهُ؟ ما عَملُه  

ج ،8ص ،)810اين کجا و کسی که خداوند در حق او میفرمايد «فاذا سويته و نفختُ
ساجدين» (ص33 ،؛ صدرالدين شیرازی ،تفسیر سوره سجده،1081 ،

روحي فقعوا له 

فيه من 

ص .)88
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بنابراين ارواح انسانی که به حسب فطرت اولی و ثانی در صفا و کدورت ،قوت
و ضعف ،و درجات و مراتب قرب به خدا متفاوتند ،به دلیل تقدير و تناسب میان
روح و ماده متناسب با آن مواد ،ارواح نیز تفاوت نوعی يا صفتی و يا شخصی
خواهند داشت ،که از مجموع آنها استعدادهای مناسب برای حصول برخی علوم و
اخالق و صفات و کماالت فراهم میگردد .پس بزرگترين سعادتها از آن
نیکوترين استعدادها و کاملترين کماالت از آن شريفترين ارواح است ،يعنی روح
انبیا و اولیاء علیهمالسالم و شريفترين ارواح انبیا نیز روح خاتم آنان صلیاللّه
علیه و آله و سلّم است و پس از او مرتبه اولیا خاندان عصمت و طهارت تا زمان
ظهور مهدی موعود در آخرالزمان میباشد.

مقامات سه گانه
صدرا با توجه به تقسیمات گروههای سهگانه مالئک ،شیاطین و حیواناتی که
انسان در پايان حرکت خود بدانجا میرسد به طبقهبندی مقامات مختلف انسان به
شرح ذيل میپردازد:
1ـ ارواح انبیا و اولیا ـ سالماللّه علیها و تقديساته ـ به منزله مالئکه مقربینند،
يعنی آن دسته از کروبین که در میان صفوف مالئکه ،در صف اولی قرار دارند؛ از
میان آنها پیامبر اکرم به منزله عقل اول است ،و نفس شريف او عقل بسیط
قرآنی 1است ،که متحد با تمام معقوالت است و به وجهی »قلم» حق اول و از وجه
ديگر «کالم» اوست .پس از آن ،هر مرتبه از مراتب و طبقات عرفا و علما و صلحا
به منزله مرتبهای از مراتب مالئکه هستند که پس از طبقه اول قرار گرفتهاند و با
آنها محشورند ،و عوام اهل ايمان به منزله عوام مالئکهاند.
3ـ نفوس منافق يعنی صاحبان مکر و وسوسه و نیرنگ و جربزه که روز قیامت
با شیاطین محشور میشوند.
 -1اشاره است به معنای لغوی «قرآن» که مقابل آن «فرقان» به معنای فرق و تفصیل است.
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0ـ دنیاپرستان ،يعنی کسانی که حب شهوات و مال و منال و جاه و مقام بر
آنان غالب گشته و در نشئه آخرت با انعام و چهارپايان محشور میشوند.

مقام انبیا و نبی

اكرم

صدرا در اينجا تأکید مینمايد که وقتی افراد مختلف انسان تا اين اندازه تخالف
جنسی با يکديگر داشته باشند ،چگونه میتوان ادعا نمود که نفس نبی

اکرم

مانند نفوس عوام الناس باشد؟! و حال آنکه خداوند سبحان قائالن به مماثلت
پیامبر با ساير مردم را کافر میخواند و میفرمايد« :أبشرٌيهدوننافكفرواوتولوا»(تغابن،

 )8و در قرآن کريم آيات زيادی به چشم میخورد که با اشارات رسا و روشن و
تلمیحات لطیف بر تخالف و تفاوت حقیقی میان ارواح مؤمنان و نفوس کفار و
منافقان و همچنین تفاوت ذات و جوهره ارواح انبیاـ سالماللّه علیهم اجمعین ـ با
ارواح ديگران و برتری روح خاتم االنبیا از ملک و همه عوالم داللت دارد؛ و آيه
قل انّماأنابشرٌمثلكُم» (کهف )111 ،ناظر به مماثلت نشئه حسی و اشتراک در
شريفه « 
جسمیت است ،يعنی به لحاظ بشريت که متفقالمعنی بین مردم است ،همانند
آنهاست ولی به حسب باطن و مقام عنديت متفاوت با آنهاست؛ و به واسطه اين
دو مقام ظاهر و باطن ،و اتفاق و اختالف است که با بندگان خدا همراه میشود؛
خزائنُ اللّه و ال أعلمُ الغيب و ال أقولُ لكم إنّي

عندي 
قل ال أقولُ لكم  
پس تمام آياتی چون « 
ُمن الخيرومامَسني السوءإنْأناإالّنذير وبشير
الستكثرت 

ُأعلم 
ُالغيب
ملك»(انعام )11،و «ولوكُنت 

هوالذي

هل كُنتُإالّْ بشراًرسوالً» (اسراء )30 ،و «
ربي  
سبحان  

قل 
لقوميؤمنون» (اعراف )166 ،و « 

ٌمن أنفسكُم» (توبه )136 ،و فرمايش
رسول 
في االُميين رسوالًمنهم» (جمعه )3 ،و «لقدجائكم  
بعث  

تأكل القديد» (ترمذی1333 ،هـ ،ج ،3ص)118؛ همگی
مراكانت  

حضرت رسول که «إنَّي ابنإ
الرسول فقد

اشاره به مقام بشريت و نزول در دار دنیا دارد .اما آياتی چون« :مَنْيُطع 
فاتبعوني يُحبِبكُم اللّه» (آلعمران )01 ،و «و ما

أطاع اللّه» (نساء )61 ،و «قل إنْ كُنتم تحبّون اللّْه 


للعالمين»(انبیاء )113 ،و «نورٌوكتابٌمُبين»(مائده )11 ،داللت بر مقام باطن

أرسلناكإالّرحمه

ْيبعثكربُّكمقاماًمحموداً»

عسي 
أن
و مقام محمود آن حضرت دارند ،چنان که میفرمايد « :
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(اسراء33 ،؛ همو ،عرشیه ،1081 ،ص 88و  86ـ )11و به واسطه همین مقام عنديت و
محبوبیت رسول اکرم است که هیچ ملک مقرب و نبی مرسل توانايی راهيابی به
والطين»(احسايی،

ُبينالماءِ
اين مقام را ندارد ،چنان که حضرت میفرمايد« :كُنتُنبّياًوآدم 

1811هـ ،ج ،8ص .)131زيرا اين مقام سابق بر جمیع امور عقلی و نفسی است و وجود
جسمانی و حسی وی الحق به آن است ،زيرا عبدی که متصل به عالم قدس است
و از مقام نفس به مقام سر رسیده باشد از مرتبه حدوث به بقا و از تلون و تغییر
به مرتبه تمکین و ثبات میرسد.

منابع و مآخذ
 ابنسینا ،حسین بن عبد اهلل ،االشارات و التنبیهات ،دفتر نشر کتاب ،تهران،
چاپ دوم1810 ،هـ
 همو ،التعلیقات ،دفتر تبلیغات اسالمی ،تهران ،چاپ چهارم1033 ،
 همو ،النفس من الکتاب الشفاء ،تحقیق حسن حسنزاده آملی ،تهران ،دفتر
تبلیغات اسالمی ،چاپ اول1031 ،
 هموه ،الهیات الشفاء ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو ،چاپ اول1080 ،
 احسايی ،ابن ابی جمهور ،عوالی اللئالی ،سید الشهداء ،قم1811 ،هـ
 بهشتی ،احمد ،تجرید (شرح نمط هفتم از کتاب االشارات و التنبیهات) ،قم،
مؤسسه بوستان کتاب ،چاپ اول1061 ،

 الترمذی ،علی بن الحسن ابو عبد اهلل الحکیم ،نوادر االصول فی احادیث
الرسول ،بیروت ،دارالجیل ،چاپ اول1333 ،م
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 الحر العاملی ،محمد بن حسن ،وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،
بیجا ،مؤسسه آل بیت1813 ،هـ
 حسن زاده آملی ،حسن ،دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا (نمط
هشتم) ،قم ،مطبوعات دينی ،چاپ اول1063 ،
 صدر الدين شیرازی ،محمد ابراهیم بن قوام ،شرح اصول كافی (کتاب توحید)،
همراه با تعلیقات مال علی نوری ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،
چاپ اول1031 ،
 همو ،اسرار اآلیات ،ترجمه و تعلیق محمد خواجوی ،تهران ،مؤسسه مطالعات
و تحقیقات فرهنگی ،چاپ اول1080 ،
 همو ،الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه ،قم ،المصطفوی ،چاپ
دوم1086 ،
 همو ،الشواهد الربوبیه فی المنهاج السلوكیه ،تعلیقه و تصحیح سید جالل
الدين آشتیانی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ دوم1081 ،
 همو ،تفسیر القرآن الکریم ،سوره بقره ،بیدار ،قم ،چاپ دوم1081 ،
 همو ،شرح اصول كافی (کتاب عقل و جهل) ،تصحیح محمد خواجوی ،تهران،
مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،چاپ اول1088 ،
 همو ،عرشیه ،ترجمه غالمحسین آهنی ،تهران ،مولی1081 ،
 همو ،مجموعه رسایل فلسفی ،رساله شواهد الربوبیه ،تحقیق و تصحیح
حامد ناجی اصفهانی ،تهران ،حکمت ،چاپ اول1031 ،
 همو ،مفاتیح الغیب ،ترجمه محمد خواجوی ،مولی ،تهران ،چاپ اول1080 ،
 فیض کاشانی ،مال محسن ،علم الیقین فی اصول الدین ،قم ،بیدار ،بی تا
 قمی ،علی بن ابراهیم بن هاشم ،تفسیر قمی ،تهران ،مؤسسه دار الکتاب،
1813هـ
 الکلینی ،محمد بن يعقوب ،اصول كافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه1081 ،
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 مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار الجامعه لددر أخبار االئمه األطهار ،بیروت،
مؤسسه الوفاء1818 ،هـ
 مظفر ،شیخ محمد ،نهایه االصول ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه ،چاپ
چهارم1031 ،
 ملکشاهی ،حسن ،ترجمه و شرح اشارات ،سروش ،تهران1086 ،

