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اصل سنخیت در حکمت مشاء و تأثیر آن بر رابطۀ هستیشناختی نفس و قوا
حسین پژوهندۀ نجفآبادی



تاریخ دریافت ،1400/04/10 :تاریخ پذیرش1400/06/12 :

چکیده
مشائیون به وجودداشتن رابطۀ علّیومعلولی فاعلی میان نفس انسانی و قوای آن معتقدند و قوا را دارای
حیثیتی تعلّقی و انفکاکناپذیر از نفس میدانند مطابق با مباحث کالن ،علیت فاعلی ،مقتضی سنخیت میان
علت و معلول است که تنها درضمن نوعی خاص از سنخیت وجودی تحقق مییابد؛ زیرا سنخیت ،مستلزم
برتری فاعلهای ایجادی بر معالیل آنها و بیانگر تشکیک وجودی میانشان است؛ پس رابطۀ علّیومعلولی
فاعلی میان نفس و قوا از این امر مستثنا نیست و نوع رابطۀ هستیشناختی میان آنها براساس اصلیترین
قواعد حکمت مشاء ،یعنی اصل سنخیت ،قابل شناسایی است .در این شناخت هرنوع کثرت و تباین عزلی
محض میان نفس و قوا ،یعنی تباین ماهوی و وجودی ،مستلزم انکار قطعی رابطۀ علّیومعلولی فاعلی میان
آنهاست و ارتباط تکوینی و حیثیت تعلّقی انفکاکناپذیر قوا از نفس را نقض میکند؛ پس انتساب علیت به
نفس درضمن الفاظی مانند اصل ،مبدأ و منبع بهمعنای هستیبخشی وجود عینی نفس نسبتبه قوا و انتساب
معلولیت به قوای نفس درضمن الفاظی همچون معالیل ،فروع و توابع بهمعنای تحصّلیافتن وجود عینی قوا
ازجانب نفس انسانی است و ممکن نیست قوایی که شعبهها ،فروع و لوازم علت فاعلی خود هستند ،با
واقعیت عینی آن بینونت وجودی به تمام ذات داشته باشند؛ بنابراین ،نفس در یک امر مشترک ،مساوی با قوا
یا فروتر از آنها نیست؛ بلکه برتری وجودی نفس انسانی بر قوای آن ضرورت دارد؛ بهگونهای که نفس،
اصل باشد و قوا فروع و توابع آن باشند .درواقع ،این الفاظ بر نوعی وحدت حقیقت و کثرت واقعیت نفس
و قوا داللت دارند که این حکما در آموزههای هستیشناختی نفس و قوا از آن سخن گفتهاند و صدرا از این
آموزهها برای تأیید نظریۀ اتحاد نفس و قوا در حکمت متعالیه بهره برده است.
واژگان کلیدی :ابنسینا ،هستیشناختی ،سنخیت ،اتحاد ،نفس ،قوای نفس.

 دانشآموختۀ سطح چهارم فلسفه و کالم اسالمی ،حوزۀ علمیه ،قم ،ایران.

158383mhp@gmail.com
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مقدمه

رابطۀ هستیشناختی نفس و قوا در حکمت متعالیه بهعنوان یکی از مسائل مهم نفسشناسی
مطرح و اصول ،مبادی و مبانی آن در مباحث کلی هستیشناسی بررسی شده ،نظریۀ
موردپذیرش در این حوزه ،یعنی اتحاد نفس و قوا شرح و تفسیر شده ،دالیلی مبنیبر
صحت آن اقامه شده و سرانجام ،نتایج معرفتشناختی و هستیشناختی دیگری از آن
بهدست آمده است؛ اما در حکمت مشاء ،اینگونه نبوده و به این بُعد از ابعاد هستیشناختی
نفس و قوا کمتر توجه شده است؛ البته نفسشناسی تحت تأثیر مبانی هستیشـناختی حکما
بوده است و در مباحث مربوط به وجودشناسی حکمای مشاء و بهویژه ابنسینا و بهمنیار،
اصـول مهمـی دیده میشود که با استفاده از آنها میتوان ابعاد مختلف هستیشناختی و
معرفتشناختی نفس و قوا را شناسایی کرد.
درمیان اصول مشائی ،فاعلیت هستیبخش ،یکی از اصول فلسفۀ الهی است که بررسی
تحلیلی -توصیفی آن در تعیین نظریۀ حکمای مشاء درخصوص رابطۀ هستیشناختی نفس
و قوا نقشی مؤثر دارد؛ زیرا این دسته از حکما معتقدند علت فاعلی ،معلول را از کتم عدم
خارج میکند و به آن ،واقعیت عینی میبخشد« :أن الفالسفة اإللهيين ليسوا يعنون بالفاعل مبدأ

التحريك فقط ،كما يعنيه الطبيعيون ،بل مبدأ الوجود و مفيده ،مثل الباري للعالم» (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص.
257؛ نصیرالدین طوسی ،1375 ،ج ،3 .ص )12 .و مطابق با آن در مباحث نفسشناسی ،از
رابطۀ علّیومعلولی میان نفس انسانی و قوا سخن گفتهاند« :هذا الذي ليس بجسم ،يجوز أن

يكون منبع القوى فيفيض عنه بعضها فى اآللة ،و بعضها يختص بذاته» (ابنسینا1404 ،ق-ج ،ج،2 .
ص224 .؛ ابنسینا ،1363 ،ص .)107 .بدیهی است که مراد آنها از فاعلیت نفس نسبتبه
قوا ،مفهومی فراتر از فاعلیت حرکتی است و تعابیر آنان بر رابطۀ هستیبخشی میان نفس و
قوا صراحت دارد« :هو (النفس) المبدأ الفاعلي كاألول تعالى و العقول الفعالة» (السبزواری1981 ،م،
ج ،8 .ص ،10 .ح .)2 .حکمای مشاء درضمن واژههایی همچون «اصل»« ،مبدأ»« ،منبع» و
«مفیض» برای نفس و انتساب کلماتی مانند «معالیل»« ،فروع» و «توابع» به قوا از
هستیبخشی کلیۀ نفوس نباتی ،حیوانی و انسانی ،و رابطۀ علّیومعلولی میان آنها و
قوایشان سخن گفتهاند« :أنّ النّفس لمّا كانت مبدئاً لتلك القوى ،كان بين النّفس و بين تلك القوى عالقة

السببيّة و المسببيّة» (فخر رازی ،1384 ،ج ،2 .ص.)215 .
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البته بنابر مباحث کالن ،ماده ذاتاً عین استعداد ،امکان ،نقص و عدم فعلیت است و تنها
موجود مجرد که فعلیت یافته و از قوه و امکان خارج شده است ،قابلیت فاعلیت
هستیبخشی حقیقی دارد .فاعلیت ایجادی برای موجودات مادّی امکانپذیر نیست و تنها
علت معدّ و شرط متمم فاعلیت ،فاعل مجرد است« :المادة تستحيل أن تكون فاعلة و ال شريكة

للفاعل فالقوى الجسمانية على اإلطالق فضال عن االستعدادية يمتنع أن تكون مؤثرة في الوجود»
(صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،2 .ص375 .؛ ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص)83 .؛ بنابراین،
فاعلیت حقیقی ایجادی در این نظام فلسفی ،منحصر در نفوس مجرد است و فاعلیت
حقیقی و صدوری نسبتبه قوای نفس نباتی و حیوانی به عقل فعال اختصاص دارد« :ما كان
من األبدان المتكوّنة ذوات األنفس ليس يمكنه أن يقبل من العقل الفعال جوهرا مثله بالقوّة بل آثارا منه قَبِل

[من العقل الفعال] القوى النفسانيّة فقط بحسب تهيّؤه» (ابنسینا ،1363 ،ص)107 .؛ البته این سخن
بدان معنا نیست که فاعلیت حقیقی نفس انسانی نسبتبه قوای مادون خود ازنوع فاعلیت
تامّ باشد؛ بلکه عقل فعال در تحصّل عینی قوای نفس مجرد انسانی هم دخیل است و این
نفس مجرد درمعیت عقل فعال نسبتبه قوای خود مبدئیت و فاعلیت حقیقی دارد« :أنّ العقل
الفعال أيضا سبب مع نفس االنسان لسائر القوى التي فى االنسان ...فحدث من ذلك الجوهر و من العقل

الفعال معا فيه القوى النفسانيّة» (ابنسینا ،1363 ،ص)107 .؛ یعنی نفس انسانی در حکمت
مشاء ،علت معدّ نیست؛ بلکه جزءالعلة و شریک فاعلیت عقل فعال محسوب میشود
و رابطۀ حقیقی هستیبخشی میان نفس ناطقۀ انسانی و قوای نباتی و حیوانی آن را میتوان
اثبات کرد« :هذه النفس الناطقة هى سبب أيضا للنفس الحسّاسة و النامية و المحرّكة فى االنسان»
(ابنسینا ،1363 ،ص.)107 .
مشائیون مبدأ و علت فاعلی قوا در انسان را همان نفس ناطقه میدانند که همواره
هویت مجرد عقلی بسیط دارد و وجودداشتن این دسته از سخنان در حکمت مشاء باعث
شده است مالصدرا این گروه از فالسفه را معتقد به فاعلیت ایجادی حقیقی نفس نسبتبه قوا
بداند (صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،8 .ص .)301 .او که خودش به رابطۀ ع ّلیومعلولی میان
نفس و قوا معتقد است ،ازطریق تعالی قاعدۀ سنخیت و اعتقاد به شمولیت ذاتی نفس
نسبتبه وجود خاص قوا ،راه خود را از حکمای پیشین جدا کرده و بینش خویش را بر
فاعلیت بالتجلی و بالرضای نفس انسانی نسبتبه کلیۀ قوا قرار داده است[« :ستعلم] أن سائر
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القوى معلولة لها منشعبة منها في األعضاء هذا على ما اشتهر عند أئمة الحكمة من المتأخرين و أما الذي

استقرّ عليه اعتقادنا فهو أن النفس كل القوى و هي مجمعها الوحداني و مبدؤها و غايته» (صدرالدین
شیرازی1981 ،م ،ج ،8 .ص ،51 .ج ،9 .ص38 .؛ السبزوارى ،1369 ،ج ،2 .ص)416 .؛ اما
آیا مطابق با مباحث کالن علیت فاعلی ،سنخیت در حکمت مشاء ،شرط الینفک فاعلیت
حقیقی نفس انسانی نسبتبه قوا بوده است؟
 .1تأثیر قاعدۀ سنخیت بر رابطۀ هستیشناختی نفس و قوا

بهطور کلی ،لزوم وجود سنخیت میان علل و معالیل در مباحث مربوط به علیت و قاعدة
الواحد ،مسئلهای واضح و بدیهی است[« :الصدور بمعنی] كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول»
(نصیرالدین طوسی ،1375 ،ج ،3 .ص .)127 .شیخ در این زمینه ،فصلی مستقل را گشوده و
گفته است« :فصل في مناسبة ما بين العلل الفاعلية و معلوالتها» (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص)268 .؛
پس مناسبت میان علل و معالیل فاعلی بدان معنا که در علت فاعلی ،خصوصیتی وجود دارد
که موجب صدور معلول خاص از آن میشود ،در حکمت مشاء پذیرفته شده است
(آشتیانی ،1376 ،ص )163 .و بررسی این مسئله به تبیین نوع رابطۀ هستیشناختی نفس و
قوا در حکمت مشاء کمک میکند .اکنون باید به این سؤالها پاسخ دهیم :کدام وجه
مشترک ،سنخیت و رابطۀ علّیومعلولی فاعلی میان نفس انسانی و قوای آن را فراهم
میکند؟ آیا تناسب و رابطۀ ماهوی میان آنها موجب برقراری رابطۀ علّیومعلولی میشود
یا اینکه فاعلیت نفس انسانی نسبتبه قوا برپایۀ سنخیت و رابطۀ وجودی استقرار مییابد؟
 .1-1سنخیت ناسازگار با رابطۀ ماهوی میان نفس و قوا

وقتی از رابطۀ ماهوی میان نفس و قوا سخن گفته میشود ،منظور آن است که در این
نظریه ،وجود قوا جعل ذاتی نمیپذیرد؛ بلکه جعل مستقیماً ازجانب فاعل (نفس انسانی) به
ماهیت قوا تعلق میگیرد و ماهیت آنها مجعول بالذات است؛ یعنی نفس اوالً و بالذات،
ماهیت قوا را جعل میکند و وجود آنها مجعول بال َعرَض است .بنابر این نظریه ،محور
تقدم نفس بر قوا ماهیت است؛ پس نفس بر قوای خود تقدم بالماهیت یا بالجوهر دارد و
ماهیت قوا در ظل ماهیت نفس انسانی تحقق عینی مییابد؛ ولی «ماهیت از آن جهت که

ماهیت است ،نه مقتضى علیت را داراست و نه استدعاى معلولیت نماید» (الکاشانی ،1375 ،ص.
.)93
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جعل ذاتی و رابطۀ ماهوی میان نفس و قوا مستلزم کثرت تباینی و اعتباریت قواست و
آموزههای هستیشناختی نفس و قوا در حکمت مشاء ،این مطلب را تأیید نمیکنند .در این
نظام فلسفی ،هویت عینی نفس ،مجمع و منبع قوا محسوب میشود و معالیل آن قوا شعبهها
و فروع متفرع از نفس هستند (ابنسینا1404 ،ق-ج ،ج ،2 .ص224 .؛ ابنسینا ،1363 ،ص.
 .)107با این اوصاف ،چگونه ممکن است قوایی که شعبهها ،فروع و لوازم علت فاعلی
خود (نفس انسانی) هستند ،با واقعیت عینی ملزوم خود بینونت به تمام ذات و تنافی داشته
باشند؟ مطابق با قاعدۀ سنخیت ،قوا از شئون یا لوازم وجودی نفس بهشمار میرود و اگر
میان نفس و قوا رابطۀ ماهوی و مباینت ذاتی برقرار باشد ،این مسئله در مباحث
هستیشناختی نفس و قوا بهکلی منتفی خواهد بود« :القوى على قولهم [متأخرين] خوارج عن

النفس إال آنها لوازم [وجودی] و على قوله [صدرا] شئون ذاتية و دواخل فيها» (السبزواری،1360 ،
ص .)692 .قوا نمیتوانند از لوازم ماهیت نفس باشند؛ زیرا لوازم ماهیت ،اموری
اعتباریاند« :لو كانت الجاعلية و المجعولية بين الماهيات ،و كان الوجود أمر ااعتباريا عقليا ،يلزم أن

يكون المجعول من لوازم ماهية الجاعل و لوازم الماهيات أمور اعتبارية» (صدرالدین شیرازی،
1363الف ،ص .)40 .اگر قوا از لوازم ماهیت نفس باشند ،در خارج ،واقعیت عینی نخواهند
یافت؛ درحالی که واقعیت عینی قوا درکنار واقعیت عینی نفس در حکمت مشاء ،حقیقتی
انکارناپذیر است.
همچنین در رابطۀ ماهوی ،معالیل نفس ،ذات ًا ماهیتی متباین از علت خود دارند و ضرورت ًا در
خارج ،حقایق عینی مستقل ،متکثر و متمایز از علت خواهند بود .این کثرت ،نوعی از کثرت
تباینی محض است که هیچگاه به وحدت بازنمیگردد؛ بلکه تنها کاشف وجود وحدت عددی
میان نفس و قوا و دیگر علل و معالیل خواهد بود (جوادی آملی ،1386 ،ج ،1 .ب ،1ص361 .؛
آشتیانی ،1376 ،ص)171 .؛ درصورتی که آموزههای هستیشناختی نفس و قوا مطابق با
قاعدۀ سنخیت است و وحدت عددی و کثرت تباینی سازگار با علیت ماهوی را صریحاً رد
میکند و براساس انتفای این مطلب ،رابطۀ عینی و واقعی میان نفس و قوا ازنوع ماهوی
نیست؛ بلکه بین نفس و قوا رابطۀ وجودی برقرار است« :كان المذهب المنسوب الى القوم أن
الماهية ليست مجعولة بل المجعول الوجود فالوجود هو الصادر بالحقيقة ،و اما الماهية فتحققها فى الخارج

بواسطة الوجود» (قطبالدین الرازی ،1375 ،ج ،3 .ص.)245 .
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 .2-1سنخیت ،مستلزم رابطۀ وجودی میان نفس و قوا

مطابق با مباحث کالن ،وقتی از رابطۀ وجوی میان نفس و قوا سخن گفته میشود ،منظور
آن است که ماهیت قوا جعل ذاتی نمیپذیرد؛ بلکه جعل مستقیماً ازجانب نفس انسانی به
وجود قوا تعلق میگیرد و وجود آنها مجعول بالذات است؛ یعنی نفس انسانی اوالً و
بالذات ،به معلول خود ،یعنی قوا افاضۀ وجود میکند و ماهیت آن ثانیاً و بالعرض ،مجعول
نفس واقع میشود .براساس این نظریه ،محور تقدم نفس بر قوا وجود آنهاست و نفس بر
قوای خود تقدم وجودی دارد؛ یعنی وجود عینی قوا در سایۀ وجود برتر نفس انسانی قرار
دارد و این سخن ،موافق با قواعد کالن ،یعنی قاعدۀ سنخیت و علیت در حکمت مشاء
است .مطابق با این قاعده ،رابطۀ علّیومعلولی میان دو واقعیت فاقد سنخیت وجودی،
فرضی متناقض است؛ یعنی وجود ،تنها امر مشترک نهفته در نفس ،قوا ،و دیگر علل و
معالیل است و رابطۀ علّیومعلولی میان آنها را تحقق میبخشد .انحصار سنخیت در
سنخیت وجودی میان علل و معالیل ،رابطۀ وجودی میان نفس و قوا را ضرورت میبخشد.
از سوی دیگر ،قانون علیت در این نظام فلسفی ،قانون عام هستی است و رابطۀ
علّیومعلولی میان همۀ مراتب هستی ،ازنوع رابطۀ وجودی است؛ یعنی علت فاعلی به
معلول خود ،واقعیت و عینیت وجودی عنایت میکند و معلول با تحصّل وجودی ،از کتم
عدم خارج میشود و واقعیت عینی مییابد (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص)257 .؛ پس رابطۀ
علّیومعلولی فاعلی میان نفس و قوا از این امر ،مستثنا نیست و حیثیت تعلّقی و ارتباط
انفکاکناپذیر قوا از نفس نشان میدهد رابطۀ هستیشناختی میان آنها صرفاً ازنوع وجودی
است؛ یعنی رابطۀ علتومعلول ،وصف وجود نفس و قواست و عالقۀ سببیت و مسببیت و
نیز علیت و معلولیت میان نفس و قوا را تنها براساس فرض برقراربودن رابطۀ وجودی میان
آنها میتوان اثبات کرد؛ بنابراین ،تمام آموزههای هستیشناختی نفس و قوا در حکمت
مشاء ،متناسب با علیت و سنخیت وجودی هستند و طبق رابطۀ وجودی میان آنها تفسیر
میشوند؛ یعنی انتساب علیت و سببیت به نفس درضمن الفاظ مختلف ازقبیل «اصل»،
«مبدأ»« ،منبع» و «مفیض» بهمعنای علیت و هستیبخشی وجود عینی نفس نسبتبه قواست
و انتساب معلولیت و مسببیت به قوای نفس درضمن الفاظی همچون «معالیل»« ،فروع» و
«توابع» بهمعنای تحصّلیافتن وجود عینی آنها ازجانب نفس خواهد بود.
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هرچند درضمن مباحثی ازقبیل «کلی طبیعی و زیادت وجود بر ماهیت» ،برخی
نشانههای اصالت ماهیت در حکمت مشاء ،کامالً محسوس است (ابنسینا1404 ،ق-ب،
ص207 .؛ ابنسینا1404 ،ق-د ،ص ،)62 .نشانههای اصالت وجود و تصریح به جعل ذاتی
وجود درمیان مباحث جعل و علیت فاعلی ایشان را فراوان میتوان یافت« :فإذن هاهنا أمران
معقوالن أحدهما األمر الصادر عن األول و هو المسمّى بالوجود و الثاني هو الهوية الالزمة لذلك الوجود و

هو المسمّى بالماهية فهي من حيث الوجود تابعة لذلك الوجود» (نصیرالدین طوسی ،1375 ،ج،3 .
ص 39 .و  .)245برپایۀ این مباحث ،اثر در قوا و دیگر معالیل علل فاعلی ،تنها همان وجود
معلول است و تحقق عینی کلی طبیعی و عروض خارجی وجود بر ماهیت ،تنها ناظر به
تحقق تبعی ماهیت در خارج خواهد بود (کرد فیروزجایی ،1393 ،ص)120-97 .؛ بدان
معنا که در این نظام فلسفی ،جعل ذاتاً به ماهیت قوا تعلق نمیگیرد؛ بلکه ماهیت قوا تنها از
جعل تبعی برخوردار است و چون نوع رابطۀ هستیشناختی میان علل و معالیل ،تنها برپایۀ
جعل ذاتی تعیین و تبیین میشود ،جعل تبعیِ ماهیت قوا هیچگاه بیانکنندۀ وجود رابطۀ
ماهوی میان نفس و قوا نخواهد بود؛ بلکه همانگونه که ماهیت قوا بهتبع وجود آنها
موجود است ،پساز انتساب علیت و معلولیت به وجود نفس و قوا ماهیت آنها نیز به
علیت و معلولیت منتسب میشود؛ اابته این معنا از اعتباریت برای ماهیت ،غیراز معنای
معروف اعتباریت ماهیت در حکمت متعالیه است؛ زیرا در تفسیر مشائی واقعیت تبعی برای
ماهیت در خارج ثابت شد در حکمت متعالیه ،همین اندازه از واقعیت نیز بهکلی مردود
است و همین تفاوت در نگرش به اصالت وجود ،موجب ایجاد دو نگاه متفاوت به سنخیت
و وحدت تشکیکی میان نفس و قوا ،و دیگر علل و معالیل فاعلی شده است .ژرفنگری
عمیق حکمت متعالیه به اصالت وجود ،اندیشۀ شمولیت ذاتی و حضور وجود خاص قوا در
ذات نفس درضمن صفات کمالیۀ آنها را بهبار مینشاند و فاعلیت بالتجلی نفس و واقعیت
حرفی و شأنی قوا را اثبات میکند که در حکمت مشاء ،دربارۀ آن ،سخنی گفته نشده است:
«أن النفس علة للقوى و العلة جامعة لكماالت المعلول فلما كانت للنفس في ذاتها سمع و بصر و شمّ و

غيرها بنحو اللفّ وجدت في البدن بنحو النشر و فاضت منها عليه» (السبزواری1981 ،م ،ج ،9 .ص.
 ،106ح .)2 .تحقق تبعی ماهیت در خارج ،وحدت نفس و قوا را کمرنگ میکند و کثرت
واقعبت نفس و قوا را بهبار مینشاند.
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 .3-1سنخیت وجودی ناسازگار با کثرت وجودی تباینی نفس و قوا

بنابر مباحث کالن حکمت اسالمی ،معلول علت فاعلی پوچ ،هیچ و معدوم بهحساب
نمیآید؛ بلکه علیت در این نظام فلسفی ،مقتضی واقعیت و هستی متغایر و متمایز برای
معلول است و کثرت واقعیت عینی علت و معلول را اثبات میکند؛ بنابراین« ،ازدیدگاه همۀ
فیلسوفان ،چه پیشینیان و چه صدرالمتألهین ،همواره سخن از نفس و قوۀ [معلول] آن ،سخن از

کثرتی خارجی است؛ نه کثرتی صرفاً ذهنی و مفهومی» (عبودیت ،1391 ،ج ،3 .ص .)220 .آنان
پساز اثبات وجود نفس ،توحید نفس در انسان را پذیرفته و برای اثبات تعدد مبادی ثانوی
افعال ،یعنی قوای انسانی ،حیوانی و نباتی نفس انسان ،براهین متعدد اقامه کردهاند (بهمنیار،
 ،1375ص)796 .؛ البته حاجی سبزواری با لحنی کنایهآمیز دربارۀ وجودداشتن نظریۀ
بینونت انعزالی میان نفس و قوا در حکمت مشاء سخن گفته است« :قال بعض المحققين :إن
النفس تدرك الكليات بذاتها ،و النفس أيضا تدرك الجزئيات بآالتها؛ و هذا اليعقل إن كانت القوى مباينة

للنفس مباينة عزلة» (السبزواری ،1369 ،ج ،4 .ص ،127 .ح)25 .؛ درحالی که بررسیهای
صورتگرفته نشان میدهد کثرت واقعیت خارجی نفس و قوا ازنوع کثرت تباینی عزلی
نیست و حاجی سبزواری ،خود ،استقالل و تباین وجودی معلول از علت را مناقض لزوم
سنخیت میان آنها دانسته است« :هذا (استقالل وجودی معلول) بأن اليكون بينه و بين مبدأ األثر
سنخيّة ،بل بينونة عزلة» (السبزواری ،1372 ،ص.)261 .
در نظریۀ تباین عزلی ،مطابق با هریک از انواع ماهیتهای نفس و قوا وجودی در خارج
قرار دارد .این وجودها بالذات با یکدیگر متبایناند و بین کثرات وجودی آنها در خارج،
هیچ جهت وحدت حقیقیای وجود ندارد؛ بلکه آنها واقعیاتی متباین به تمام ذات هستند
(السبزواری ،1372 ،ص 76 .و 479؛ مطهری ،1368 ،ج ،6 .ص)512 .؛ پس این نظریه
بهکلی مستلزم انکار قطعی رابطۀ علّیومعلولی فاعلی میان آنهاست و ارتباط تکوینی ذاتی
و حیثیت تعلّقی انفکاکناپذیر قوا از نفس را نقض میکند؛ زیرا طبق این نظریه ،نفس و قوا
با یکدیگر بیگانۀ محض هستند و در رتبۀ وجودی ،تساوی دارند و «تساوى در رتبۀ وجود و
تکافو در مرتبه بین علت مُعطی و معلول ،ناقض حدیث علیت و معلولیت ،و مبطل باب افاضه و

استفاضه است» (آشتیانی ،1376 ،ص .)109 .شاید این دیدگاه ،نتیجۀ نگرش ابتدایی او به
نظریۀ حکمای مشاء درباب رابطۀ هستیشناختی علل و معالیل و دیگر موجودات باشد:
«الوجود عند طائفة مشائية من الحکماء حقائق تباينت» (السبزواری ،1369 ،ج ،2 .ص.)111 .
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گرچه مشائیون به وجود تبعی ماهیت در خارج معتقدند و کثرت تباینی ماهوی را
بهصورت تبعی و عرضی به واقعیات خارجی منسوب میدانند ،مطابق با مباحث آینده ،در
آموزههای مربوط به رابطۀ وجودی میان علل و معالیل فاعلی ،از وحدت و تمایز تشکیکی
میان آنها سخن گفتهاند .این دسته از آموزهها نشان میدهد مشائیون در تبیین رابطۀ
وجودی میان علل و معالیل فاعلی ،گرفتار مغالطۀ اخذ مابالعرض مکان بالذات نشده و
کثرت تباینی جامانده ازجانب ماهیت را صرفاً کثرتی عَرَضی و تبعی برای واقعیت خارحی
علل و معالیل دانسته و وجود این واقعیات را حقیقتاً دارای اینگونه کثرت بهشمار
نیاوردهاند (جوادی آملی ،1386 ،ج ،1 .ب ،1 .ص)366-360 .؛ لذا حاجی سبزواری در نظریۀ
نهایی خود در مباحث کالن پذیرفته که رابطۀ وجودی میان واقعیات عینی علل و معالیل در
حکمت مشاء ازنوع تشکیکی است ،و در تعلیقات خود بر کتاب الشواهد
الربوبية ،از دیدگاهش دربارۀ وجودداشتن نظریۀ تباین وجودی میان واقعیات عینی در
حکمای مشاء صرفنظر کرده است (السبزواری ،1360 ،ص)392 .؛ اما در اینجا سؤالهایی
بدین شرح مطرح میشود :چرا او در همین کتاب ،بر رأی خود درخصوص وجودداشتن نظریۀ
تباین عزلی میان وجودهای عینی نفس و قوا پابرجا بوده و در بیان وجه افتراق میان حکمت
مشاء و متعالیه در مسئلۀ رابطۀ هستیشناختی نفس و قوا از وحدت عددی وجودهای آنها در
حکمت مشاء سخن گفته است1؟ چگونه ممکن است حکمای مشاء ،تخالف میان هویت عینی
علل و معالیل فاعلی را ازنوع اختالف به شدت و ضعف بدانند؛ اما رابطۀ ع ّلیومعلولی میان
نفس و قوا را ازنوع تشکیک وجودی قلمداد نکنند؟ چگونه میتوان معتقد بود قوا ازنظر شیخ،
فروع و توابع نفس هستند و میان نفس و قوا عالقه و ارتباط وجودی خاص برقرار است؛
اما او را نه معتقد به نوعی رابطۀ تشکیکی میان نفس و قوا ،بلکه قائل به بینونت وجودی و
وحدت عددی نفس و قوا دانست؟
شاید جدیت در گفتار و شدت در انکار ازطرف حاجی سبزواری بدان جهت باشد که
او برخی اصول انسانشناختی حکمت متعالیه همچون نظریۀ حرکت در جوهر نفس و
وجود سعی و تشکیکی تفاضلی آن را در رابطۀ تشکیکی میان نفس و قوا الزم دانسته که در

« .1الفرق بين هذا القول العرشي و قول الجمهور غير خفي ألن وحدة النفس على هذا جمعية بل وحدة حقة ظلية ...و على
قولهم عددية» (السبزواری ،1360 ،ص.)692 .
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حکمت مشاء دربارۀ آن سخن گفته نشده است .درواقع ،بهاعتقاد این دسته از محققان،
پذیرفتهنشدن حرکت جوهری در نفس انسانی و پذیرش جوهریت عقالنی آن ،نظریۀ
وحدت تشکیکی نفس و قوا را بهکلی مردود میشمارد و نظریۀ وحدت عددی و تباین
انعزالی میان آنها را در این نظام فلسفی اثبات میکند (عبودیت ،1391 ،ج ،3 .ص 151 .و
 .)213-216در پاسخ به آنان میتوان گفت اوالً اصل نظام تشکیکی تفاضلی نفس پیشاز
آنکه بر حرکت جوهری تکیه دهد ،در اصل تشکیک در وجود ریشه دارد؛ ثانیاً بنابر قواعد
منطقی اندیشه ،فارغ از این دسته اصول انسانشناختی ،ابتدا در این مسئله الزم است نوع
رابطۀ وجودی میان نفس و قوا براساس اصلیترین اصول و قواعد ،یعنی اصل سنخیت و
علیت بررسی شود و سپس در فصل مستقل دیگری نتیجۀ بهدستآمده ،یک اصل قلمداد و
این سؤال مطرح شود که آیا نظریۀ بهدستآمده میتواند اصول و مبانی انسانشناختی آن
نظام فلسفی را توجیه کند یا خیر.
 .4-1سنخیت وجودی ،بیانگر کثرت تشکیکی

برپایۀ لزوم سنخیت وجودی بین علل و معالیل ،کثرت تشکیکی میان آنها اثبات میشود:
«فالتقدم و التأخّر و كذلك األقوى و األضعف كالمقوّمين للوجودات» (بهمنیار ،1375 ،ص)281 .؛
زیرا سنخیت وجودی ،تنها بیانگر برتری فاعلهای ایجادی بر معالیل آنهاست؛ یعنی
تشکیک در وجود ،ثابت است و یکی از علت و معلول بهلحاظ همین امر مشترک ،برتر و
دیگری فروتر خواهد بود« :إنه ليس الفاعل كلما أفاد وجودا أفاده مثل نفسه ...إال أن يكون ما يفيده هو

نفس الوجود و الحقيقة ،فحينئذ يكون المفيد أولى بما يفيده من المستفيد» (ابنسینا1404 ،ق-ب،
ص .)268 .قوا در حکمت مشاء ،معلول نفساند و معالیل وجوب ذاتی ندارند؛ بلکه واجب
بالغیر هستند .وجوب سابقی (معلول) که در کالم شیخالرئیس ،بهمنیار و ...مذکور است،
همان سنخیت و جهت مناسبت و مالیمت بین علت (نفس) و معلول (قوا) را نشان میدهد
و این سنخیت ،بیانگر برتری نفس انسانی بر قوای آن است؛ یعنی کثرت تشکیکی میان
وجود آنها ثابت است و نفس بهلحاظ همین امر مشترک (وجود) ،برتر است و قوا
فروترند؛ یعنی هرچند نفس و قوا درضمن یک حقیقت (وجود) با یکدیگر اشتراک دارند،
نفس به قوا وجود افاضه میکند و قوا در وجود خود به نفس نیاز دارند؛ پس ممکن نیست
نفس با قوای خود در آن امر مشترک ،مساوی یا فروتر از آنها باشد؛ بلکه باید برتر باشد؛
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بهگونهای که نفس اصل ،مجمع و منبع ،و قوا شئون و مراتب یا حداقل فروع و توابع آن
باشند (آشتیانی ،1376 ،ص 112 .و « :)163أنه إذا كان شيء علة لشيء في معنى يشتركان فيه،

فيجب أن يكون ذلك المعنى في العلة آكد و أكثر إذا كان من أجله يحصل في اآلخر» (ابنسینا،
1404ق-د ،ص.)112 .
بدین ترتیب ،نظریۀ کترت تباینی محض میان نفس و قوا در حکمت مشاء ،تنها یک
نظریۀ فرضی است و هیچیک از حکمای مشاء به بینونت عزلی میان نفس و قوا اعتقاد
ندارند« :أما قول صاحب الغرر؛ هذا اليعقل إن كانت القوى مبائنة للنفس مباينة عزلة؛ فمجرد فرض و
تصوير ،و لم يذهب اليه أحد من المشاء فانهم صرّحوا بأن قوى النفس فروعها ،و الفرع اليباين األصل

مباينة عزلة» (حسنزادۀ آملی ،1385 ،ص .)365 .زمانی یک شیء ،فروع اصل خود بهحساب
میآید که ارتباط تکوینی میان هر اصل با فروع آن حفظ شود؛ لذا هرگاه ارتباط تکوینی بین
شاخهها و تنۀ اصلی درخت قطع شود و شاخهها از تنه بریده شوند ،این اجزای بریدهشده،
شاخههایی جداشده بیش نیستند و فروع آن درخت نامیده نمیشوند؛ پس هیچگاه رابطۀ
وجودی میان اصل (نفس) و فرع (قوا) ازنوع تباین عزلی نیست؛ بلکه ازنوع بینونت وصفی
و عبارت است از گونهای مخصوص از جدایی که تنها به نحوۀ هستی و رتبۀ وجودی
مربوط میشود و پذیرای ارتباط و اتصال تکوینی است (السبزواری ،1372 ،ص261 ،76 .
و  )479و کثراتی که از اینگونه بینونت بهرهمند هستند ،ازطریق قدر جامع و اشتراک با
یکدیگر پیوند مییابند.
 .2انواع کثرت تشکیکی نفس و قوا براساس مباحث کالن

در نظریۀ کثرت تشکیکی ،عینیت و سنخیت مابهاالشتراک و مابهاالمتیاز شرط است .برخی
معتقدند قول به این اختالف در آثار حکمای مشاء و بهویژه ابنسینا شواهد مؤید قابل
توجهی دارد و عقیدۀ شخصی او رابطۀ تشکیکی در وجود بوده است (جوادی آملی،1386 ،
ج ،1 .ب ،1 .ص .)351 .براساس گزارش صدرا ،شیخالرئیس در التعلیقات و المباحثات به
تشکیک در وجود معتقد بوده است .او از برخی سخنان ابنسینا برای تأیید نظریۀ خود
درخصوص وجودداشتن تشکیک در مطلق واقعیات عینی (طولی و عرضی) استفاده میکند:
«أقول إن العاقل اللبيب بقوة الحدس يفهم من كالمه (شيخ) ما نحن بصدد إقامة البرهان عليه»
(صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،1 .ص .)47-46 .اگرچه ممکن است پذیرش نظریۀ رابطۀ
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تشکیکی میان مطلق واقعیات عینی ازسوی حکمای پیشاز صدرالمتألهین انکار شود ،قطعاً
این دسته از عبارات بر پذیرش کثرت تشکیکی میان علل و معالیل فاعلی داللت میکنند:
«وجود ما يوجد عنه (واجبالوجود) على سبيل لزوم لوجوده و تبع لوجوده ،ال أن ...هو فاعل الكل بمعنى

أنه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضانا مباينا لذاته» (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص.)403 .
ابنسینا در بحث علیت ،وجودها را در سه حکم تقدم و تأخر ،استغنا و حاجت ،و وجوب
و امکان ،اختالفپذیر دانسته است (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص .)276 .او اختالف بالتأکد و
النقص را اختالف چهارمی درمقابل اختالفات سهگانه قرار نداده؛ بلکه آن را از همان قسم
اختالف باالستغناء و الحاجة بهشمار آورده است (کرد فیروزجایی ،1393 ،ص.)88 .

بهنظر میرسد شیخالرئیس مطابق این دسته آموزههای کالن هستیشناختی به امکان
وجودداشتن دو گونه تفاوت بین واقعیت علت و معلول برای نفس و قوا ،و وجودداشتن
قاعدۀ عینیت مابهاالشتراک و مابهاالمتیاز در تمایز تشکیکی میان وجودهای نفس و قوا
اعتراف کرده است.
 .1-2تمایز تشکیکی در استغنای وجودی نفس از وجود قوا

در نظام حکمت سینوی ،تفاوت علت و معلول ازنظر بینیازی و نیازمندی ،نزدیک به
اولیات است و ابنسینا تصریح میکند تفاوت وجودی بین هر علتی با معلولش ،خواه آن
علت ،موجودی بینیاز و مستقل باشد و خواه نیازمند به وجود دیگری ،از این جهت است
که معلول در وجود خود ،وابسته به علت و نیازمند به آن است؛ اما علت به معلول خود
هیچ نیازی ندارد« :أن العلة التفتقر في الوجود إلى المعلول ،بل يكون موجودا بذاته أو بعلة أخرى»
(ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص .)277 .بهعقیدۀ او در وجود مستفاد از غیر ،مانند وجود معلول،
تعلق به غیر در ذات وجود ،نهفته و عین آن است؛ نه الزم آن؛ زیرا استغنا از غیر نیز عین
ذات واجب است .نیاز و استغنای مقوِّم این دو گونه از وجود نمیتواند از آنها مفارقت
کند؛ زیرا ذاتیشان است« :الوجود المستفاد من الغير :كونه متعلقا بالغير ،هو مقوم له ،كما أن االستغناء

عن الغير مقوم لواجبالوجود بذاته .و المقوم للشىء اليجوز أن يفارقه ،إذ هو ذاتى له» (ابنسینا،
1404ق-الف ،ص .)178 .این مقوله ،ظهور تامّ در امکان فقری وجود غیرواجب دارد و از
استتار فقر و احتیاج در ذات معالیل خبر میدهد (جوادی آملی ،1386 ،ج ،1 .ب ،1 .ص.
)351-352؛ اما ابنسینا به این فروعات و لطایف توجهی نکرده و هیچ جا دربارۀ این معنا

اصل سنخیت در حکمت مشاء و تأثیر آن بر رابطۀ /...حسین پژوهندۀ نجفآبادی 273

از فقر ذاتی برای معالیل ،یعنی سلب شیئیت از ذات معالیل و اثبات وجود حرفی برای آنها
بهصراحت سخن نگفته و هیچ تبیین و تفصیلی از وجود رابط و حرفی برای معلول نداشته
است؛ پس تنها نوعی سنخیت وجودی میان نفس و قوا و دیگر علل و معالیل فاعلی در این
دسته از عبارات را میتوان اثبات کرد؛ یعنی نفس و قوا در این نظام فلسفی ،در یک
واقعیت (وجود) با یکدیگر شریکاند و تنها نحوۀ وجودشان متفاوت است .نفس به وجود
مستغنی و معالیل آن به وجود تعلّقی ،فقری موجود هستند و بنابراین ،حقیقت وجود،
مابهاالشتراک و مابهاالمتیاز میان نفس و قواست؛ یعنی آنها در سنخ حقیقت وجود ،اشتراک
دارند؛ اما در گونههای مختلف این حقیقت ،یعنی وجود مستغنی و فقری از یکدیگر
متمایزند.
 .2-2تمایز تشکیکی در تقدم وجودی نفس بر وجود قوا

حکمای مشاء بر تقدم وجودی علت فاعلی بر معلول خود تأکید کرده و معتقدند وجود
معلول ،ناشی از وجود علت و فرع بر آن است؛ یعنی نخست باید علت وجوب یابد و
بهوجود آید تا سبب پیدایش معلول شود و از حقیقت و عینیت بهره گیرد؛ پس وجود اوالً

و باألصالة ،برای علت و ثانیاً و بالتبع برای معلول است« :أما في التقدم و التأخر ،فإن

الوجود ،كما علمت ،للعلة أوال ،و للمعلول ثانيا» (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص)276 .؛ پس آنها در
این دسته از آموزههای کالن هستیشناختی بهنوعی از وجودداشتن اینگونه تفاوت
تشکیکی برای نفس و قوا سخن گفته و معتقدند نفس و قوا همانند دیگر علل و معالیل
فاعلی ،از سنخیت و تمایز تشکیکی برخوردارند و همانگونه که هردو در وجودداشتن
مشترکاند ،تفاوتشان نیز در وجودداشتن است؛ یعنی نحوۀ وجود نفس و قوا متفاوت است:
نفس به وجود اصلی و مقدِّمی موجود است و قوا به وجود متأخر ،تبعی و فرعی موجودند.
افتراق و تمایز ازباب تقدم و تأخر میان نفس و قوا بیانگر وجودداشتن قاعدۀ عینیت
مابهاالشتراک و مابهاالمتیاز در رابطۀ وجودی میان آنهاست و براساس این قاعده ،نفس و
قوا بیگانه و منعزل از یکدیگر نیستند؛ بلکه درضمن حقیقتی یگانه از نوعی ارتباط وجودی
برخوردارند.
 .3آموزههای هستیشناختی نفس و قوا مطابق با مباحث کالن

سـنخیت وجودی ،بیانگـر برتری فاعلهای ایـجادی بر معالیـل آنهاسـت که میتواند وحـدت
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تشکیکی میانشان را اثبات کند .بخشی از سخنان و آموزههای نفسشناسی حکمت مشاء بر
برتری نفس انسانی بر قوای آن ،و اتصال و ارتباط تکوینی میان آنها داللت دارد که بهجرئت از
وجود وحدت تشکیکی میان نفس و قوا در اندیشۀ حکمای مشاء ازقبیل ابنسینا و بهمنیار
حکایت میکند .این آموزهها بیانگر این نکته هستند که قوا از وجودی مستقل و متغایر از وجود
ال از نفس بیگانه باشند؛
نفس برخوردارند؛ اما این استقالل وجودی بهگونهای نیست که آنها کام ً
یعنی واقعیت عینی اصیل و مقدّمی نفس به قوای خود ،واقعیت عینی مستقل و متمایز از
خویش را افاضه میکند و بنابراین ،حقیقت یگانۀ وجود در واقعیت عینی قوا بهصورت مستقل
و متمایز یافت میشود؛ اما یک واقعیت مستقل تبعی ،فرعی و فقری است« :ان هذه القوى التقوم

بذاتها بل بالقوة الغير المائتة هي النفس النطقية» (ابنسینا ،1400 ،ص.)195 .
 .1-3قوا بهمثابۀ فروع و توابع اصل یگانۀ نفس

ابنسینا در مباحث هستیشناختی ،قوا را توابع نفس دانسته است« :فهذا الجوهر فيك واحد؛ بل

هو أنت عند التحقيق ،له فروع من قوى منبثة في أعضائك» (ابنسینا ،1375 ،ص83 .؛ ابنسینا،
1404ق-ب ،ص .)237 .مباینت انعزالی بین اصل و فرع ،ممکن نیست و زمانی قوای نفس
از فروع آن بهشمار میآیند که ارتباط وجودی میانشان حفظ شود؛ یعنی نفس ،اصل پیدایش
قوا باشد و قوا فروعات و توابعی باشند که پس از تحقق عینی نفس ،توسط آن حادث
شوند و هویت عینی یابند« :أن في جملتها شيء كاألصل و المبدأ و أن سائر القوى كالتوابع و الفروع»
(فخر رازی1411 ،ق ،ج ،2 .ص .)405 .میان اصل و فرع ،سنخیت برقرار است؛ زیرا اطالق
واژۀ «اصل» ،استغنا و تقدم وجودی نفس را نشان میدهد و استعمال واژههای «فروع» و
«توابع» ،بیانگر فقر و تأخر وجودی قوا در حکمت مشاء است .براساس این مطلب
درمییابیم مشائیون مطابق با مباحث کالن رابطۀ هستیشناختی میان علل و معالیل ،رابطۀ
تشکیکی میان نفس و قوا را ازنوع رابطۀ تشکیکی به استغنا و تقدم وجودی میدانند.
 .2-3وجود لباب قوا در نفس و ایجاد آنها توسط نفس

ابنسینا معتقد است نفس انسانی لُباب و خالصشدۀ حقایق وجودی قوا را نزد خود
محفوظ دارد و بنابراین ،امکان هستیبخشی نفس انسانی به قوا فراهم میشود« :على آنها قد

تستخلص لنفسها لباب هذه القوى ضربا من االستخالص فتوجدها بذاتها» (ابنسینا ،1400 ،ص.
 .)195بنابر مباحث کالن ،برخورداری نفس از لُباب قوا بهمعنای وجودداشتن نظریۀ شدت
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سنخیت ذاتی نفس نسبتبه قوا درمیان حکمای پیشاز صدرالمتألهین نیست؛ اما میتوان
گفت این بخش از سخنان ،از وجودداشتن سنخیت اصل و فرع میان نفس و قوا خبر
میدهد .درواقع ،برخورداری نفس از لُباب قوا بیانگر استغنای وجودی نفس از قواست و
هستیبخشی آن به قوا بر تقدم وجودی نفس بر قوا داللت دارد که درکنار آن ،فقر و تأخر
وجودی قوای نفس ثابت میشود.
 .3-3منبعبودن نفس و افاضهشدن قوا از آن

ابنسینا تصریح میکند نفس در انسان ،همان حقیقت و هویت یگانهای است که دیگر
مبادی ،یعنی مبادی ثانویۀ افعال و ادراکات (قوای حیوانی و نباتی) از آن ذات یگانه افاضه
میشوند و هویت عینی خارجی مییابند« :أن النفس في اإلنسان ذات واحدة ،منها يفيض سائر

القوى» (ابنسینا1404 ،ق-ج ،ج ،3 .ص44 .؛ ابنسینا ،1363 ،ص .)93 .بهنظر وی نفس
انسانی ،منبع تمام قوای مادون خود است و بنابراین ،امکان افاضۀ وجود قوا ازسوی این
موجود مجرد عقلی فراهم میشود« :هذا الذي ليس بجسم ،يجوز أن يكون منبع القوى فيفيض عنه

بعضها فى اآللة ،و بعضها يختص بذاته» (ابنسینا1404 ،ق-ج ،ج ،2 .ص .)224 .مشائیون
معتقدند وجود مفاض میتواند از وجود مفیض ،مفارقت وجودی داشته باشد« :الفيضان

يجوز أن يكون على سبيل مفارقة للفيض عن المفيض» (ابنسینا1404 ،ق-ج ،ج ،2 .ص)224 .؛
پس واژههای «افاضه» و «استفاضه» در این نظام فلسفی ،مقتضی حضور صفات کمالیۀ
وجودی مفاض در ذات مفیض نیستند؛ بلکه این سخن که نفس ،مفیض قواست و تمام
قوای مادّی و مجرد از آن افاضه میشوند ،بیانگر وجودداشتن سنخیت اصل و فرع میان
نفس و قواست و دو نوع تمایز تشکیکی میان نفس و قوا ،یعنی استغنا و تقدم وجودی
نفس نسبتبه قوا را نشان میدهد؛ زیرا اگر نفس ،مفیض قوا باشد ،نهتنها از تمام قوای
مادون خود بینیاز است؛ بلکه بهجهت قوّت و شدت وجودی بر تمام قوای گرفتار فقر
وجودی ،تقدم وجودی مییابد و به آنها هویت عینی را افاضه میکند.
 .4-3نفس بهمثابۀ مجمع و مبدأ هستی قوا

ابنسینا نفس مجرد انسانی را مجمع قوا میداند« :هذا الشىء الواحد الذي تجتمع فيه هذه القوى

هو الشىء الذي يراه كل منا ذاته ...و هذا الشىء اليجوز أن يكون جسما» (ابنسینا1404 ،ق-ج ،ج،2 .
ص 25 .و  .)224براهین متعدد بر این مسئله داللت میکنند که موجود مادّی و جسمانی
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نمیتواند مجمع قوا باشد؛ بلکه الزم است نفس انسانی که هویتی مجرد از ماده دارد ،تمام
قوا و مبادی ثانیۀ افعال را در خود جای دهد« :فبقى الثالث و هو ان يكون مجمع القوى شيئا

اليكون جسما و ال جسمانيا و هو النفس» (فخر رازی1411 ،ق ،ج ،2 .ص)406 .؛ پس هرچند
قوای حیوانی و نباتی انسان در این نظام فلسفی ،هویتی مادّی دارند و درضمن محل و
عضوی حیاتمند و دارای نفس (روح بخاری) ،یعنی کبد ،قلب و مغز اجتماع یافتهاند،
درواقع ،نفس مجرد انسانی ،مجمع تمام قوای نباتی ،حیوانی و انسانی است« :فبقى ان يكون

المجتمع نفسا بذاتها ،أو جسما من جهة ما هو ذونفس فيكون بالحقيقة المجمع هو النفس» (ابنسینا،
 ،1379ص .)391 .مجمعبودن جوهر مجرد نسبتبه امر جسمانی بهمعنای مصدر ،منبع و
مفیضبودن آن است (کرد فیروزجایی ،1393 ،ص)404-403 .؛ پس این ادبیات در حکمت
مشاء ،بیانگر نوعی علیت ،سنخیت و مناسبت وجودی میان نفس مجرد انسانی و قوای آن
است و از استغنای وجودی نفس از قوا و سنخیت اصل و فرع میان آنها خبر میدهد؛ زیرا
اگر نفس ،مجمع قوا باشد ،نهتنها از تمام قوای مادون خود بینیاز است؛ بلکه بهجهت قوّت
و شدت وجودی بر تمام قوای گرفتار فقر وجودی ،تقدم وجودی مییابد و الزم است
هویت عینی به آنها افاضه کند« :يكون ذلك النفس هو المبدأ لهذه القوى كلها» (ابنسینا،1379 ،
ص.)391 .
 .5-3قوا ،معلولها و شعبههای نفس

رابطۀ فعلوفاعلی نفس و قوا در حکمت مشاء ،قوای سافل را شعبههای آن حقیقت یگانه
قرار میدهد« :فالقوة النباتية من شعب القوة الحيوانية غير متحصلة إال بها كما أن الحيوانية حقيقة

غيرمتحصلة فيما له جوهر نطقي إال بالجوهر النطقي» (صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،8 .ص.
51؛ ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص)237 .؛ پس انسان در حکمت مشاء ،دارای ذات یگانۀ
نفسانی است و دیگر قوای حیوانی و نباتی ،معالیل و شعب وجودی او هستند که در
اعضاءی بدن پخش شدهاند« :أن لكل بدن منا نفسا واحدة و أن سائر القوى معلولة لها منشعبة منها في

األعضاء هذا على ما اشتهر عند أئمة الحكمة من المتأخرين» (فخر رازی1411 ،ق ،ج ،2 .ص.
)234؛ پس اعتقاد به تشعب و معلولیت ،صریحاً بر فقر و تأخر وجودی قوا نسبتبه نفس
داللت دارد؛ زیرا اگر قوا شعبههای نفس باشند ،نهتنها استقالل و استغنای وجودی ندارند؛
بلکه بهجهت ضعف و فقر وجودی ،الزم است توسط آن حقیقت یگانه ایجاد شوند.
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 .4وحدت حقیقت درعین کثرت واقعیت نفس و قوا

هرچند برخی واژگان ازقبیل «افاضه» و «استخالص» درمیان آموزههای فلسفی یادشده به
سنخیت ذاتی موردنظر در حکمت متعالیه اشاره میکنند و ذهن مخاطب را بهسمت معنایی
فراتر از وحدت تشکیکی مطرحشده در حکمت مشاء ،یعنی وحدت شخصی وجود نفس و
کثرت شأنی قوا سوق میدهند ،بینش منطقی ایجاب میکند این آموزههای فلسفی ،مطابق با
قواعد کالن حکمت مشاء تفسیر شوند؛ زیرا بیتوجهی به قواعد کالن در تفسیر این دسته
از آموزهها موجب ناسازگاری آنها با نظریۀ حکمای مشاء در مسئلۀ هویت وجودی نفس
انسان ،ترتب وجودی آن بر قوا ،و ترکیب حقیقی نفس و قوا و ...میشود .در تفسیر منطقی
از وحدت و کثرت تشکیکی ،نفس و قوا از حقیقتی یگانه بهنام وجود بهره میبرند و تنها
نحوۀ آن حقیقت در واقعیت عینیشان متفاوت است .حقیقت وجود در نفس بهنحو غنی و
تقدمی و باألصالة واقعیت مییابد؛ اما همین حقیقت در قوای آن بهگونۀ فقری و
تبعی عینیت پیدا میکند؛ پس وحدت حقیقت میان نفس و قوا با کثرت واقعی همراه است؛
به تعبیر دیگر ،هر معلولی ،علت خاص خود را میطلبد و از آنجا که واقعیت عینی قوا را
همان وجودشان تشکیل میدهد ،قوای نفس با افاضۀ وجود ازجانب نفس انسانی تحقق و
عینیت مییابند؛ بدان معنا که علت وجودبخش (نفس) با معلول خود (قوا) در یک حقیقت،
یعنی وجود ،شریکاند و در دو نوع مختلف از آن واقعیت متمایز میشوند؛ بدین ترتیب،
هرچند مابهاالشتراک میان واقعیت عینی نفس و قوا در خارج ،عین مابهاالمتیاز آنها نیست
تا وحدت درعین کثرت و کثرت درعین وحدت میانشان اثبات شود ،مابهاالمتیاز آنها
همسنخ با مابهاالشتراکشان است و وجودداشتن وجه اشتراک (حقیقت وجود) بر وحدت و
یگانگی حقیقت نفس و قوا داللت میکند و وجودداشتن وجه امتیاز (گونههای مختلف
حقیقت وجود) ،بیانگر کثرت واقعی میان آنهاست.
 .1-4وحدت حقیقت نفس و قوا

هرچند استقالل ،کثرت و تغایر وجودی بین نفس و قوا ثابت است ،بهسبب برقراربودن
رابطۀ علّیومعلولی بین آنها تباین وجودی محض بهکلی منتفی میشود و وحدت و
یگانگی نفس و قوا درضمن رابطۀ وجودی میانشان قابل پذیرش است« :فجميع هذه القوى
كشيء واحد متوجه من حد ما من النقصان إلى حد ما من الكمال و اسم النفس واقع منها على الثالث
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األخيرة فهي [القوی] على اختالف مراتبها نفس لبدن المولود» (نصیرالدین طوسى ،1375 ،ج،2 .
ص .)305 .بهمنیار در برخی عبارات خود ،صراحتاً از وحدت نفس و قوا سخن گفته است:
«نعم هاهنا للنّفس وحدة ،و لكن ليس على هذا الوجه ،بل على أنّ هاهنا مبدء و قوى لذلك المبدأ فيتّحد

"متحد" به فيصير أفعالها منسوبة إليه» (بهمنیار ،1375 ،ص 736 .و  .)740ابنسینا نیز در برخی
سخنان خود به وحدت نفس حیوانی (واهمه) با برخی قوا اشاره کرده است« :يشبه أن تكون

القوة الوهمية هى بعينها المفكرة و المتخيلة و المتذكرة ،و هى بعينها الحاكمة» (ابنسینا1404 ،ق-ج،
ج ،2 .ص .)151 .فخر رازی این کالم را موافق با دیگر سخنان وی دربارۀ امر قوا ندانسته
و او را در این زمینه ،مضطرب محسوب کرده (فخر رازى ،1384 ،ج ،1 .ص152 .؛ فخر

رازى1411 ،ق ،ج ،2 .ص)330 .؛ اما خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اإلشارات و
التنبیهات ،این نسبت را نادرست شمرده و معتقد است قوۀ واهمه در نفس حیوانی ،ریاست
بر دیگر قوای سافل را برعهده دارد؛ همانگونه که این ریاست در نفس انسانی برعهدۀ قوۀ
عاقله است (نصیرالدین طوسى ،1375 ،ج ،2 .ص)348 .؛ لذا مراد از «وهمية» در

عبارت شیخ ،همان مبدأ ،یعنی نفس حیوانی است و او در این عبارت ،از عینیت نفس
حیوانی (واهمه) با دیگر قوا و خوادم خود ،یعنی مفکره ،متخیله و متذکره سخن گفته است.
البته تغایر وجودی این قوا براساس تفاوت محل آنها در مغز ،ثابت است و متخیله
(مفکره) در اولین بخش از بطن میانی مغز و واهمه در بخش دوم آن قرار دارد و جایگاه
متذکره (حافظه) نیز در آخرین بطن مغز است؛ بدین ترتیب ،عینیت در واقعیت و هویت
عینی نفس و قوا به نفی قوا و تغایر وجودی آنها نمیانجامد و وحدت و عینیت نفس و
قوا در عبارات یادشده بهمعنای اتحاد و عینیت در یک هویت عینی خارجی نیست« :ليس

مراده من قوله الوهمية هي بعينها المفكرة و المتخيلة و المتذكرة أن جميعها بالذات واحد» (نصیرالدین
طوسى ،1375 ،ج ،2 .ص .)348 .مشارکت نفس و قوا در یک هویت عینی ،حصول و
تحقق لحظهای تمام ادراکات و محفوظات را برای نفس ممکن میکند؛ درحالی که این امر
بالوجدان باطل است؛ همچنین اگر نفس انسانی با قوای خود در یک هویت عینی خارجی
مشارکت کند و تغایر آنها تنها ازنوع مفهومی باشد ،الزم خواهد بود نفس انسانی عالوهبر
تجرد عقلی از هویتی مادّی نیز برخوردار باشد؛ درحالی که نفس انسانی در حکمت مشاء،
همواره دارای هویتی مجرد از ماده است« :فلو كانت النّفس و قواها شيئا واحدا لكان وجب أن
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يكون من شأنها مخالطة المادّة تارة ...و التجرّد عن المادّة فى وقت ...و هذا محال» (بهمنیار ،1375 ،ص.
)740؛ اما آیا این عینیت ،ناظر به بحث معرفتشناختی است و تنها از جواز انتساب حقیقی
افعال قوۀ متخیله ،یعنی تفکر ،تخیل و تذکر به رئیس آنها (واهمه) خبر میدهد یا ناظر به
رابطۀ هستیشناختی میان نفس و قواست و از وحدت تشکیکی سنخی میان نفس حیوانی
(واهمه) و قوای سافل سخن میگوید؟
خواجه نصیرالدین طوسی ازمیان دو وجه موجود در این مسئله ،وجه اول را پذیرفته و
گفته است« :بل مراد الشيخ من ذلك أن المبدء أالذی ينسب إليه التخيل و التفكر و التذكر و المتحفظ هو

الوهم كما أن مبدأ الجميع في اإلنسان هو الناطقة» (نصیرالدین طوسى ،1375 ،ج ،2 .ص)348 .؛
اما بهنظر میرسد تمام سخن شیخ ،ناظر به بحث معرفتشناختی و فاعلیت حقیقی نفس
نسبتبه افعال قوا نیست؛ زیرا «فا»ی تفریع در هر کالمی بر تفاوت میان مدلول صدر کالم
از ذیل آن داللت دارد و اگر صدر و ذیل کالم ،حاوی دو مطلب متفاوت نباشند ،آوردن
«فا»ی تفریع و نتیجه ضرورتی ندارد؛ پس شیخ همچنون بهمنیار در صدر عبارت ،پساز
بیان نظریۀ خود دربارۀ رابطۀ هستیشناختی نفس و قوا ،یعنی وحدت و عینیت وجودی قوۀ
واهمه با قوای مذکور ،این مطلب هستیشناختی را پایۀ سخن دوم خود قرار داده و ذیل
عبارت ،با استفاده از «فا»ی تفریع ،مطلبی معرفتشناختی ،یعنی جواز انتساب حقیقی افعال
قوا به نفس را نتیجه گرفته است« :أنّ هاهنا مبدء و قوى لذلك المبدأ فيتّحد "متحد" به فيصير أفعالها

منسوبة إليه» (بهمنیار ،1375 ،ص .)740 .بهمنیار در عبارت خود ازطریق اثبات اتحاد بین
نفس و قوا نظریۀ فاعلیت حقیقی نفس نسبتبه افعال قوا را اثبات کرده است .او ابتدا با
استفاده از واژۀ «مبدئیت» ،از رابطۀ علّیومعلولی بین نفس و قوا سخن گفته و معتقد است
این رابطۀ وجودی ،موجب اتحاد وجودی نفس انسانی با قوا میشود؛ سپس مطلب
معرفتشناختی خود را برپایۀ این مطلب هستیشناختی قرار داده و پساز اثبات اتحاد
وجودی میان نفس و قوا با استفاده از «فا»ی تفریع نتیجه گرفته است تمام افعال قوا به نفس
منتسباند .درواقع ،اگر در حکمت مشاء ،بینونت انعزالی میان نفس و قوا برقرار باشد و
هیچگونه ارتباط و وحدت خارجیای بین آنها اثبات نشود ،چگونه میتوان افعال قوای
متخیله و متذکره را حقیقتاً به نفس حیوانی (واهمه) نسبت داد؟ (حسنزادۀ آملی،1385 ،
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ص .)365-364 .درواقع ،از حکمایی مانند ابنسینا و بهمنیار بعید است که با ارتکاب چنین
غفلتی ،فاعلیت حقیقی نفس نسبتبه افعال قوا را بدون پایۀ هستیشناختی مطرح کنند.
 .2-4کثرت واقعیت نفس و قوا

کثرت واقعی در نظام حکمت سینوی درضمن وجودهای متکثر و متغایر نفس و قوا تحصّل
و عینیت مییابد؛ زیرا هرچند فقر و وابستگی معلول به علت در نظام فلسفی سینوی ،نه
وصف عارضی معلول ،بلکه مقوّم ذات اوست (ابنسینا1404 ،ق-الف ،ص )179 .و طبق
آن ،قوای نفسانی همانند دیگر معالیل ،دارای حیثیتی تعلّقی و ارتباطی ذاتی و انفکاکناپذیر
از علت (نفس) هستند ،وجود معلول در حکمت مشاء بهصورت لزوم و تبعیت است
(ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص403 .؛ ابنسینا ،1379 ،ص)651 .؛ لذا علیت فاعلی در این نظام
فلسفی ،موجب کثرت در وجود و حقایق میشود و نفس ،وجودی مغایر با خودش را به
قوا افاضه میکند که وجود رابطی ،وجود محمولی یا «وجود فی نفسه لغیره» نام دارد« :أن
المادّة تستعدّ ألمر واحد و هو النّفس ،و لكن النّفس لها آالت و لوازم و قوى متخالفة تتّحد نوعا من

االتّحاد» (بهمنیار ،1375 ،ص)827 .؛ یعنی قوا درعین حال که دارای واقعیتی درقبال علت
خود (نفس) و دیگر واقعیات عالم هستیاند ،خودشان ذاتاً ،تماماً و بعینه به واقعیت علت
خویش ،یعنی نفس ربط دارند؛ بهگونهای که وجود خودشان را وابسته به نفس مییابند.
نفس در حکمت مشاء ،همواره هویت عقلی مجرد از ماده دارد؛ اما قوای حیوانی و نباتی،
دارای هویتی جسمانی و مادّی هستند که درضمن موجود مادّی دیگر ،یعنی بدن ،وجود
مستقل از نفس مییایند« :فهذا الجوهر (المجرد) فيك واحد ...و له فروع من قوى منبثة في أعضائك»
(ابنسینا ،1375 ،ص .)82 .آنها از منبع خود ،یعنی نفس نباتی و حیوانی برانگیخته
میشوند و نفس ناطقۀ انسانی ،این دو منبع را به دو عضو مهم بدن ،یعنی قلب و کبد گسیل
کرده است« :هو [منبع قوای جسمانی] فائض عن الغنى عن اآللة [النفس الناطقه]» (ابنسینا،
1404ق-ج ،ج ،2 .ص.)224 .
بنابراین ،افاضه و استفاضه در حکمت مشاء ،مطابق با حکمت متعالیه ،بهمعنای سنخیت
ذاتی نفس نسبتبه کماالت وجودی شخص قوا نیست تا بتواند کثرت واقعی وجودی نفس
و قوا را نقض و کثرت شأنی میان آنها را اثبات کند؛ بلکه هستیبخشی ،از نوعی دیگر از
وحدت تشکیکی سنخی نفس و قوا خبر میدهد که با تغایر و کثرت وجودی آنها قابل
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جمع است؛ لذا فیضان منبع قوا میتواند بهصورت مفارقت فیض از مفیض باشد« :الفيضان

يجوز أن يكون على سبيل مفارقة للفيض عن المفيض» (ابنسینا1404 ،ق-ج ،ج ،2 .ص)224 .؛
چنانکه مفارقت فیض الهی از او در حکمت مشاء ،مسلّم است« :هو فاعل الكل بمعنى أنه

الموجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضانا مباينا لذاته» (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ص403 .؛ ابنسینا،
 ،1379ص)651 .؛ پس همانگونه که مالصدرا گزارش داده است ،هیچ نشانهای دالّ بر
کثرت شأنی نفس انسانی و قوا در سخنان مشائیان وجود ندارد .او معتقد است این نظریه به
برخی اصول هستیشناختی و انسانشناختی خاص حکمت متعالیه نیاز دارد که حکمای
مشاء از آنها سخن نگفتهاند (صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،8 .ص .)221 .این دسته از
حکما امکان ذاتی را مناط احتیاج معلول به علت دانسته و از تحقق تبعی ماهیت در خارج
سخن گفتهاند .بدیهی است رابطۀ وجودی برخاسته از امکان ذاتی و ماهوی معلول با کثرت
شأنی سازگاری ندارد؛ بلکه اینگونه رابطۀ وجودی ،تنها با وجود رابطی و فینفسه قوا و
کثرت واقعی میان نفس و قوا سازگار است که با استعمال واژههایی همچون «توابع»،
«فروع» و «معالیل» برای قوا به آن تصریح شده است .این کاربرد ،بیانگر آن است که
واقعیت اصیل و مقدّمی نفس بهجهت تحققبخشیدن اهداف و مقاصد خود ،به قوا و مبادی
ثانویۀ افعال و ادراکات ،واقعیت عینی مستقل و متمایز از خود را افاضه میکند و بدین
ترتیب ،حقیقت یگانۀ وجود در واقعیت عینی قوا بهصورت مستقل ،متمایز و متغایر یافت
میشود؛ اما این واقعیت ازنوع مستقل ،تبعی ،فرعی و فقری است (فخر رازی1411 ،ق ،ج.
 ،2ص.)405 .
 .3-4تکمیل نظریه وحدت در حکمت صدرایی

برخالف عقیدۀ برخی محققان (عبودیت ،1391 ،ج ،3 .ص ،)151 .یافتههای پژوهش
حاضر نشان میدهد نظریۀ ابنسینا دربارۀ رابطۀ هستیشناختی نفس و قوا بهکلی متفاوت از
نظریۀ مالصدرا نیست تا الزم باشد این مسئله ازنظر هریک از این دو فیلسوف درقالب
فصلی مستقل تشریح و تفسیر شود؛ بلکه مالصدرا در این مسئله ،همانند بسیاری از مسائل
فلسفی دیگر ،در مسیر تکامل نظریات فلسفی حکمای گذشته حرکت کرده و ازطریق
تکمیل دو مسئلۀ تشکیک و علیت ،تغایر وجودی نفس و قوا را به مراتب و شئون مختلف
ذات یگانه (نفس) ارتقا داده است .او در تبیین نظریات فلسفی خود کوشیده است از
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سخنان حکمای گذشته بهره ببرد و برای تشریح نظریۀ خویش ،از این سخن ابنسینا
استفاده کرده است« :إن في المقام سرّ آخر عرّفه من عرف نسبة كل عال إلى سافله بضرب من االتحاد
و ضرب من التغاير كالنفس الناطقة و إن كانت جوهرا عقليا من عالم آخر فلها نحو من االتحاد بقواها و

فروعها و جنودها» (صدرالدین شیرازی1363 ،ب ،ص)508 .؛ همچنین او معتقد است برخی
سخنان بهمنیار بر وجود تشکیکی تفاضلی و ذومراتبی نفس داللت دارند« :قوله لكن النفس

لها آالت و لوازم و قوى متخالفة تتحد نوعا من االتحاد ،أراد به اختالف درجات النفس و مقاماتها»
(صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،8 .ص .)123 .ابنسینا در بحث علیت ،تنها به گونهای از
وحدت و تمایز تشکیکی میان علل و معالیل توجه کرده و مطابق با آن ،از وحدت تشکیکی
نفس و قوا سخن گفته؛ اما توجهنکردن به تشکیک خاصالخاصی ،او را از دستیابی به
نظریۀ حکمت متعالیه دربارۀ رابطۀ هستیشناختی نفس و قوا بازداشته است« :أما أن جميع
القوى المدركة و المحركة مع تعددها و تخالفها عين حقيقة واحدة شخصية لها وحدة جمعية تشمل هذه

المعاني و هوياتها فشيء لم يذهب إليه الشيخ و أتباعه» (صدرالدین شیرازی1981 ،م ،ج ،8 .ص.
 136و .)228
نتیجهگیری

رابطۀ علّیومعلولی فاعلی میان نفس انسانی و قوای آن در حکمت مشاء نیز پذیرفته شده
است و فالسفۀ پیرو این مکتب ،قوای نفسانی را دارای حیثیتی تعلّقی و ارتباطی
انفکاکناپذیر از نفس میدانند .مطابق با مباحث کالن ،علیت فاعلی ،مقتضی سنخیت میان
علت و معلول است که هرنوع کثرت تباین محض را بهکلی رد میکند و تنها درضمن
نوعی خاص از سنخیت وجودی سازگار با کثرت تشکیکی امکانپذیر است؛ زیرا سنخیت،
مستلزم برتری فاعلهای ایجادی بر معالیل آنهاست و از تقدم وجودی علت و استغنای
وجودی آن از معلول حکایت دارد؛ پس رابطۀ علّیومعلولی فاعلی میان نفس و قوا از این
قاعده مستثنا نیست و نوع رابطۀ هستیشناختی میان نفس و قوا را براساس مهمترین اصول
و قواعد حکمت مشاء ،یعنی اصل سنخیت میتوان شناسایی کرد .مطابق با این شناخت در
بررسی رابطۀ هستیشناختی میان نفس و قوا در حکمت مشاء نتیجه میگیریم این دسته از
حکما مطابق با اصل سنخیت در برخی آموزههای هستیشناختی نفس و قوا ،از نوعی رابطۀ
تشکیکی میان آنها سخن گفتهاند که میتواند وحدت حقیقت درعین کثرت واقعیت نفس
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و قوا را در حکمت مشاء و بهویژه حکمت سینوی اثبات کند و تعالی همین اصل در
حکمت متعالیه ،موجب مطرحشدن نظریهای جدید و کارآمد در این حوزه تحت عنوان
«وحدت شخصی نفس و کثرت شئون و مراتب آن» شده است.
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