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  چكيده

شناختى تشكيك در وجود و حركت جوهری اشتدادی  مالصدرا بر پايه مبانى وجود
ها را بـه حسـب حركـت جـوهری  نفس، وحدت نوعى انسان را انكار كرده و انسـان

افـرادی همچـون ابـن سـينا، فخـر رازی، . ارادی دارای انواع گوناگون دانسـته اسـت
اند، امـا  سى و شيخ اشراق مسئله نوع واحد بودن انسان را بررسى كردهنصيرالدين طو

. انـد به دليل نداشتن مبانى كافى به تحليل و تقرير صحيحى از اين مسئله دسـت نيافته
آورد و در  مالصدرا در آثار گوناگونش داليل متعددی را بر انكار وحدت نوعى مى

البته با توجـه بـه نظريـه ابـدان . دهد ىدست م مقابل، تقريری از كثرت نوعى انسان به
توان كثـرت نـوعى را در نشـئه  طبيعى و مثالى، و حركت جوهری اشتدادی نفس مى

  .دنيا نتيجه گرفت

  ها كليدواژه
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را به نحو تواطى بر همـه افـراد انسـان قابـل 
. )191: 3، ج 1408فـارابى، (پذيرد  داند، زيرا ماهيت امری متواطى است كه تشكيك نمى

كنـد كـه در  در مقابل، نظريه كثرت نوعى انسان، هـر فـرد انسـانى را نـوعى واحـد تلقـى مى
دانـد و  ها مى ك ميـان تمـام انسـانتعريف انسان، حيوان ناطق بودن را به عنوان جـنس مشـتر

. كنـد شود كه هر كدام از افراد انسـان را منحصـر در يـك نـوع مى
ها  ، فقـط نيسـتند، بلكـه انسـان»حيـوان نـاطق

ــطال ــايد اص ــد و ش ــز دارن ــری اضــافه ني ــر آن ام ــزون ب ــه اف ــاطقى هســتند ك ــای ن ح ه
بودن تعريف انسان نيز صادق باشد؛ بـدين معنـا كـه يـك شـخص، انسـان بهيمـى و 

، وحدت »حيوان ناطق«برخى از فيلسوفان مسلمان، پيرو تعريف ارسطو از انسان به عنوان 
ی را عامـل تعـدد و و كمـاالت ثـانو 

البته در ميـان . اند بنابراين، به ارائه برهان، بر اين مدعا نيازی نديده
و ابو البركات بغدادی  )89ـ  85: 7، ج1999
ابـو البركـات داليلـى نيـز بـر انكـار . 

تواند دليـل قـاطعى بـر  های زياد در اين زمينه، نمى
فيلسوفانى ماننـد نصـير الـدين طوسـى 

به هر تقدير، اعتقاد به وحدت نوعى و كثرت نوعى انسان، لوازمى در پى دارد كه هر دو 
انـد؛ بـرای مثـال، موافقـان وحـدت نـوعى 
شناسى و مسائل مرتبط با انسان را بر اسـاس وحـدت نـوعى انسـان طـرح و 
كه مباحث اساسـى هماننـد چگـونگى حـدوث نفـس و انكـار 
اتحاد عاقل و معقول بر مبنای واحد بودن نوع انسان قابل دفاع است و اگـر بـه كثـرت نـوعى 

  .شناسى ما نيز متحول خواهد شد
حكيمان مسلمان بوده البته وحدت نوعى انسان امری نيست كه به طور كامل مورد اتفاق 

 های وحدت نوعى انسان اذعان دارد كه ايـن داليـل در

  

 

  مقدمه

را به نحو تواطى بر همـه افـراد انسـان قابـل ) طقحيوان نا(نظريه وحدت نوعى، ماهيت انسان 
داند، زيرا ماهيت امری متواطى است كه تشكيك نمى حمل مى

در مقابل، نظريه كثرت نوعى انسان، هـر فـرد انسـانى را نـوعى واحـد تلقـى مى
تعريف انسان، حيوان ناطق بودن را به عنوان جـنس مشـتر

شود كه هر كدام از افراد انسـان را منحصـر در يـك نـوع مى برای آن فصولى قائل مى
حيـوان نـاطق«ها همـان  مقصود ايـن اسـت كـه تمـامى انسـان

ــطال حيوان ــايد اص ــد و ش ــز دارن ــری اضــافه ني ــر آن ام ــزون ب ــه اف ــاطقى هســتند ك ــای ن ه
بودن تعريف انسان نيز صادق باشد؛ بـدين معنـا كـه يـك شـخص، انسـان بهيمـى و  تشكيكى

  .تر باشد شخص ديگر انسان بهيمى
برخى از فيلسوفان مسلمان، پيرو تعريف ارسطو از انسان به عنوان 

 )200: 2، ج1404ابن سينا، (نوعى انسان را امری قطعى دانسته 
بنابراين، به ارائه برهان، بر اين مدعا نيازی نديده. دانند تغاير افراد انسانى مى
1999: ؛ همـو393ـ  397: 2، ج1990فخر رازی،(متكلمان، فخر رازی 

. )387ـ  379 :2، ج 1373ابـو البركـات، (انـد  به اين بحث پرداخته
های زياد در اين زمينه، نمى آورد، ولى پس از بحث وحدت نوعى مى

فيلسوفانى ماننـد نصـير الـدين طوسـى . )394: 2، ج1990فخر رازی، (انكار وحدت نوعى اقامه كند 
  . ندا هايى بر وحدت نوعى انسان اقامه كرده نيز برهان

به هر تقدير، اعتقاد به وحدت نوعى و كثرت نوعى انسان، لوازمى در پى دارد كه هر دو 
انـد؛ بـرای مثـال، موافقـان وحـدت نـوعى  گروه در ديگر مباحث نيز از اين مسـئله بهـره برده

شناسى و مسائل مرتبط با انسان را بر اسـاس وحـدت نـوعى انسـان طـرح و  انسان، بنای انسان
كه مباحث اساسـى هماننـد چگـونگى حـدوث نفـس و انكـار  ای گونه اند؛ به دهى كرده شكل

اتحاد عاقل و معقول بر مبنای واحد بودن نوع انسان قابل دفاع است و اگـر بـه كثـرت نـوعى 
شناسى ما نيز متحول خواهد شد انسان معتقد باشيم، انسان

البته وحدت نوعى انسان امری نيست كه به طور كامل مورد اتفاق 
های وحدت نوعى انسان اذعان دارد كه ايـن داليـل در هنگام برشمردن برهان فخر رازی به. باشد
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  .)85: 7، ج1999: ؛ همو290: 2، ج1990فخر رازی، (مقابل كسانى است كه به كثرت نوعى اعتقاد دارند 
ثبـات كثـرت نـوعى تا پيش از مالصدرا، مبانى مورد نياز بـرای تحليـل و تبيـين و حتـى ا

. وجود نداشت و موافقان كثرت نوعى نتوانستند رهيافت مناسبى به ايـن مسـئله داشـته باشـند
هـا، تقريـری متفـاوت از كثـرت  فرض بدون ذكر مبانى و پيش )همان(فخر رازی  كسانى مانند

نيز تقرير ديگـری از كثـرت نـوعى بـر اسـاس مبـانى خـود  دهد و شيخ اشراق نوعى ارائه مى
و بـه  )160: 1، ج1375شـيخ اشـراق، (شيخ اشراق به تشكيك در ماهيـت قائـل بـود . كند مى عرضه

ها شديدتر و در برخـى ديگـر  همين دليل، در تبيين تنوع انسان، ماهيت اصيل انسانى را در برخى از انسان
، ولى مالصدرا در حكمت متعاليـه از مبـانى غنـى و مسـتحكِم وجـودی و دانست تر مى ضعيف

تقريـری دقيـق از  وهری اشتدادی بهره برد و با ذكر مؤيـداتى از آيـات و روايـاتحركت ج
  .كثرت نوعى انسان ارائه كرد

داند كه در مسير استكمال وجـودی خـويش،  نفس انسانى را حقيقتى ذومراتب مى صدرا
 .)214: 8، ج2002مالصدرا، (يابد  های گوناگونى مى پيوسته در حال تكامل و تجدد است و ماهيت

است كـه بـه اذعـان خـود ) طبيعى، مثالى و به قولى برزخى(هايى  اين انسان واحد دارای بدن
ـالى و  ها در اين دنيا همراه او هستند و با توجه به اعمال و نيّت مالصدرا، اين بدن ها و ميـزان علـم، بـدن مث

ـانى، گيرد؛ بدين معنا كـ كند و هر انسانى شكلى خاص به خود مى اخروی را نفس انشا مى ه حقيقـت انس
  .)143: 1360مالصدرا، (يابد  حيوانى يا شيطانى مى

به عبارتى انسان شامل چهار نوِع انسان شيطانى، انسان سبعى، انسان بهيمى و انسان َملِكـى 
، 2002همـو (شماری از شياطين، سبع، بهيمه و ملك را دربردارد  است كه هر نوع خود انواع بى

نشـئه  ها در توان ادعـا كـرد كـه انسـان با بررسى دقيق آرای ايشان، مى. )259: 1361؛ همو، 20: 9ج
. دنيا در نوع متكثرند و آخرت جايگاه بروز و ظهور حقايق هر نوع، برای همگان خواهد بود

البته كسانى كه چشم آنـان در ديـدن حقيقـت تواناسـت، در همـين دنيـا نيـز بطـون انسـان را 
  .س آنان استبينند و اين امر نشاِن تنوع نفو مى

  بحث وحدت و كثرت نوعى انسان پيشينه

ايـن . ها، نوع واحدند و ماهيـت و جـوهر يكسـان دارنـد به باور موافقان وحدت نوعى، انسان
ذات و ماهيت واحـد در چهـار مـاهگى در شـكم مـادر شـكل گرفتـه و از آن پـس، ذات او 



است، ولى مالصدرا » حيوان ناطق«ه ندارد و ماهيت انسان هموار
ـان ها را نـوعى واحـد  كه از مخالفان وحدت نوعى است، با توجه به مبانى حكمت متعاليه، هر يك از انس

  .آورد مى
بودن  عتبـاریاصـالت وجـود و ا«گيری ايـن دو نظريـه، 

است كـه تـا پـيش از ميردامـاد بـه صـورت پرسشـى مشـخص از اصـالت وجـود يـا 
بودن ماهيت مطرح نبود تا بر اساس آن لوازم هر كدام از اصالت وجود يـا ماهيـت را 

داماد گاه با اصـالت  فيلسوفان پيش از مير

رو، مشاييان بدون توجه به اصالت وجـود، بـرای ماهيـت در خـارج حقيقتـى قائـل 
های  يكسان در مصداق كنند و معتقدند ماهيت انسان به

بودن و اولويـت در  ، شديدبودن گونه كه معتقد بودند اقدم
آنـان از سـويى بـه ثبـات . جعل ماهيت معنا ندارد، تشكيك در مراتب وجود را نيز نپذيرفتند

كردند كه الزمه ايـن  جوهری نفس معتقد بودند و حركت جوهری اشتدادی آن را انكار مى
تن بـه بنـابراين، اعتقادنداشـ. انكار، اثبات ماهيت نـوعى بـين تمـامى افـراد يـك ماهيـت بـود

تشكيك در مراتب هستى، ديگر جايى برای حركت جـوهری اشـتدادی موجـودات و تنـوع 
گذارد، ولى بايد دانست كه هرچنـد قـرار گـرفتن موجـودات در 
شود، در مورد انسـان كـه بنـابر نظـر صـدرا 
وجود قرار دارند، افزون بـر اينكـه الزم اسـت تشـكيك در 

بنـابراين . يابد مراتب جهان پذيرفته شود، اعتقاد به حركت جوهری اشتدادی نيز ضرورت مى
ای را بـر اثبـات  دهند و هر يك ادله های متفاوتى ارائه مى

و نفـوس انسـانى را  )200 :2، ج1404ابـن سـينا، 
داند كه كامًال در ماهيت و حقيقـت مسـاوی هسـتند، ولـى او دليلـى بـر 

   )416 :3، ج 1375؛ طوسـى، 392 :2، ج1990؛ همـو، 

  

 

ندارد و ماهيت انسان همواركند و تحولى در او راه  تغييری نمى
ـان كه از مخالفان وحدت نوعى است، با توجه به مبانى حكمت متعاليه، هر يك از انس

مى شمار بهداند و نيز هر فرد انسانى را در هر آن نوعى متمايز  مى
گيری ايـن دو نظريـه،  گذار بر شـكلتأثيريكى از مبانى 

است كـه تـا پـيش از ميردامـاد بـه صـورت پرسشـى مشـخص از اصـالت وجـود يـا » ماهيت
بودن ماهيت مطرح نبود تا بر اساس آن لوازم هر كدام از اصالت وجود يـا ماهيـت را  اعتباری

فيلسوفان پيش از مير به همين دليل، آرای. در مباحث فلسفى لحاظ كنند
  . اهى با قول اصالت ماهيت سازگار استوجود و گ
رو، مشاييان بدون توجه به اصالت وجـود، بـرای ماهيـت در خـارج حقيقتـى قائـل  از اين

كنند و معتقدند ماهيت انسان به بودند و انسان را تعريف به ماهيت مى
گونه كه معتقد بودند اقدم بنابراين، همان. شود خود يافت مى

جعل ماهيت معنا ندارد، تشكيك در مراتب وجود را نيز نپذيرفتند
جوهری نفس معتقد بودند و حركت جوهری اشتدادی آن را انكار مى

انكار، اثبات ماهيت نـوعى بـين تمـامى افـراد يـك ماهيـت بـود
تشكيك در مراتب هستى، ديگر جايى برای حركت جـوهری اشـتدادی موجـودات و تنـوع 

گذارد، ولى بايد دانست كه هرچنـد قـرار گـرفتن موجـودات در  افراد يك ماهيت باقى نمى
شود، در مورد انسـان كـه بنـابر نظـر صـدرا  مراتب تشكيكى جهان سبب تنوع موجودات مى

وجود قرار دارند، افزون بـر اينكـه الزم اسـت تشـكيك در همگى در آغاز در يك مرتبه از 
مراتب جهان پذيرفته شود، اعتقاد به حركت جوهری اشتدادی نيز ضرورت مى

های متفاوتى ارائه مى مبانى، قائالن به وحدت نوعى مدل
  . اند مدعای خويش عرضه كرده

  نوعىهای وحدت  مدل

ابـن سـينا، (هاست  ابن سينا از قائالن به وحدت نوعى انسان. 1

داند كه كامًال در ماهيت و حقيقـت مسـاوی هسـتند، ولـى او دليلـى بـر  ای مى جواهر مجرده
؛ همـو، 85: 7، ج1999فخـر رازی، (مدعای خـود نيـاورده اسـت 
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و اختالف مردم را در ذكاوت و نادانى و اخالق فاضله و مذموم، به سبب اختالف در امزجـه 
اخالق و فـرد  ؛ چنانچـه صـاحب مـزاج صـفراوی، خـوش)416: 3، ج1375طوسـى، (داند  بدنى مى

 .ها، تندخو خواهد بود مزاج همچون سودايى مزاج بلغمى

ا در ادراك و تحريـك، تنهـا بـه دليـل ه به اين ترتيب، اخـتالف نفـوس و مراتـب انسـان
 .)392: 2، ج1990؛ همو، 85:  7، ج 1999فخر رازی، (نهايت مزاج و اختالف در امزجه است  مراتب بى

تنها نفـوس انسـانى، بلكـه تمـامى نفـوس  برخى ديگـر از فيلسـوفان قـديم معتقدنـد نـه. 2
دراك و افعـال آنهـا تنهـا بـه اخـتالف ا. و جوهر ذاتى برابرند حيوانى و انسانى نيز در ماهيت

در نتيجه اگر حيوانات نيـز مغـز و زبـانى همچـون . باشد سبب اختالف در ابزارها و آالت مى
 .)همان(انسان داشتند، با انسان در فكر و نطق مساوی بودند 

دهد، نفس بشری جنسـى اسـت كـه تحـت آن انـواع  در مدلى كه گروه سوم ارائه مى. 3
فخـر رازی، (انـد  گيرد و در هر نوع، اشخاص برابر در ماهيّـت مندرج ىمختلفى از ماهيت قرار م

ها دارای چند نوع هسـتند كـه  در اين نظريه، وحدت نوعى، مقيد است و انسان. )87:  7، ج1999
گيرد؛ اين روح، همان طباع تام آن نـوع اسـت كـه  هر كدام از روح معين كواكب نشأت مى

فخـر رازی ايـن . گردانـد و برخـى را شـرير و پَسـت ل مىبرخى از انواع را ّحر، كريم و فاض
 .مدل را پذيرفته است

در دو مدل اول، انسان از آغاز دارای وحدت نوعى است و تا آخـر نيـز ايـن وحـدت را 
كند، ولى در مدل سوم كه مورد قبول فخر رازی است، انسان در بدو تولد اختالف   حفظ مى

اند؛ يعنى از آغاز انواع مختلف دارد و تا آخـر نيـز  نوعى دارد و هر گروه در يك نوع داخل
 1در آغاز وحدت نوعى دارد  دهد انسان انواع مختلف هستند، اما در مدلى كه صدرا ارائه مى

  .شود كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت و سپس به انواع متعدد متكثر مى

  داليل مدعيان وحدت نوعى

انـد كـه نخسـتين دليـل بـر اسـتداللى  د اقامـه كردهمدعيان وحدت نوعى داليلى بر نظريه خو
ــان كــه همــه نفــوس انســانى، در نفس ــدين بي ــرای انســان  وجــدانى اســتوار اســت؛ ب ــودن ب ب

                                                              
فالنفوس االنسانيه بحسب اول حدوثها صوره نوع واحد هو االنسان؛ ثم اذا خرجت من القوه االنسانيه و العقل الهيـوالنى الـى «. 1

  .»الفعل، تصير انواعا كثيره من االجناس المالئكه و الشياطين والسباع والبهايم



اگر بعضى از نفوس از بعض ديگر تمايز داشته باشند و اين تمايز به امـری باشـد 
بـه نـام جـنس و كه مقوم ذات است، در اين صورت الزم اسـت تـا نفـوس جهتـى مشـترك 

در نتيجه نفوس انسـانى تركيبـى از دو جـزء موافـق و 
مخالف خواهند بود و الزمه اين تركيب، جسمانيت نفس است، در حالى كه نفوس مجردنـد 

بنـابراين، نفـوس وحـدت نـوعى . و در امور مجرد محال است كه تركيب وجود داشته باشـد
، 1999؛ همـو، 86: 7، ج 1999فخـر رازی، (ن نيست كه تكثر نوعى در آن راه داشته باشد 

كند كه اگر بـه فـرض بپـذيريم كـه نفـوس متخـالف 
همانند (فرض شوند، اقتضای آن وقوع تركيب در ماهيت است، اما الزمه اين نوع از تركيب 

بودن مشـترك و در  با اينكه هر دو در رنگ
. بودن سـياهى و سـفيدی نيسـت اند، ولى هرگز الزمۀ آن جسـم

، 1999همـو، (بنابراين، تركيب در ماهيِت نفوس ناطقه نيز سبب جسمانيت نفـوس نخواهـد شـد 

ضرورت بايد بسيط خارجى  ت كه اگرچه امر بسيط عقلى به
به اين بيان كه وقتى شـيئى مركـب از جـنس و فصـل 
در خارج نيز خواهد بود، ولـى اگـر چيـزی 

در خـارج نيـز مركـب از مـاده و يقين 

دليل ديگر در اين زمينه، اشتراك در درك معقوالت است، زيـرا نفـوس دارای امـور 
انـد، ولـى  معقول و صفات غيرمعقول هستند كه اگرچه نفوس در صفات غيرمعقـول متفاوت

ها اهميـت دارد و  چه در تساوی ماهوی انسان
. ها تحت نوع واحدی قرار گيرند، همان اشتراك در امور معقول اسـت

  .)395: 2، ج 1990فخر رازی، 
نيز ماهيـت  كند، نفس دليل ديگر آنكه چون هر ماهيت مجردی ذات خود را تعقل مى

يابـد كـه بـر درك و  مجردی است كه حقيقـت ذاتـش را تعقـل كـرده، خـود را مـاهيتى مى
وجـدان  ديگر نفوس نيز همين دريافت را از نفوس خود دارند و خود را به

  

 

اگر بعضى از نفوس از بعض ديگر تمايز داشته باشند و اين تمايز به امـری باشـد . اند مشترك
كه مقوم ذات است، در اين صورت الزم اسـت تـا نفـوس جهتـى مشـترك 

در نتيجه نفوس انسـانى تركيبـى از دو جـزء موافـق و . جهتى مخالف به نام فصل داشته باشند
مخالف خواهند بود و الزمه اين تركيب، جسمانيت نفس است، در حالى كه نفوس مجردنـد 

و در امور مجرد محال است كه تركيب وجود داشته باشـد
ن نيست كه تكثر نوعى در آن راه داشته باشد دارند و ممك

  .)394: 2ج
كند كه اگر بـه فـرض بپـذيريم كـه نفـوس متخـالف  فخر رازی در نقد اين دليل بيان مى

فرض شوند، اقتضای آن وقوع تركيب در ماهيت است، اما الزمه اين نوع از تركيب 
با اينكه هر دو در رنگ. جسمانيت نفوس نيست) يدیرنگ سياهى و سف

اند، ولى هرگز الزمۀ آن جسـم برخى اجزای ماهيت مختلف
بنابراين، تركيب در ماهيِت نفوس ناطقه نيز سبب جسمانيت نفـوس نخواهـد شـد 

  .)87:  7ج
ت كه اگرچه امر بسيط عقلى بهاين نقد بر اين مبنا استوار اس

به اين بيان كه وقتى شـيئى مركـب از جـنس و فصـل  ؛نيز باشد، ولى عكس آن كليت ندارد
در خارج نيز خواهد بود، ولـى اگـر چيـزی  نباشد، الزمه آن امتناع تركيب از ماده و صورت

يقين  مركب از جنس و فصل باشد، مستلزم آن نيست كه به
 . )90:  6، ج2002مالصدرا، (صورت باشد 

دليل ديگر در اين زمينه، اشتراك در درك معقوالت است، زيـرا نفـوس دارای امـور . 1
معقول و صفات غيرمعقول هستند كه اگرچه نفوس در صفات غيرمعقـول متفاوت

چه در تساوی ماهوی انسانآن. اند در افعال ادراكى و تحريكى عقل يكسان
ها تحت نوع واحدی قرار گيرند، همان اشتراك در امور معقول اسـت شود تا انسان سبب مى

فخر رازی، (بنابراين، نفوس بشری مندرج در نوع واحد هستند 

دليل ديگر آنكه چون هر ماهيت مجردی ذات خود را تعقل مى. 2
مجردی است كه حقيقـت ذاتـش را تعقـل كـرده، خـود را مـاهيتى مى

ديگر نفوس نيز همين دريافت را از نفوس خود دارند و خود را به. تحريك تواناست
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ها در چنـين  بنـابراين، تسـاوی انسـان. يابند كه قادر بـر درك و تحريـك اسـت موجودی مى
  .)همان(كند  ى نفوس انسانى داللت مىدركى بر وحدت نوع

بـه . دليل ديگر بر وحـدت نفـوس، بـر پايـه اشـتراك نفـوس در ادراك اسـتوار اسـت. 3
عبارتى ادراك در ادراك كلى و جزئى منحصر است و تمامى اصناف بشر در درك جزئـى 

ى برخى نفوس حتـ بسا چهاند و  اگرچه مردم در ذكاوت و نادانى مختلف. اند و كلى مشترك
در درك اوليات نيازمند اين باشند كه خود را به تكلّف بيندازند، ولى همه در درك اوليات 

  .اند مشترك
 اند و به محض اينكه از سويى نفوس در تصور ماهيات و صدور حكم ميان آنها نيز يكسان

شوند و اين اشتراك در صدور حكم و  بتوانند امری را تصور كنند، در صدور حكم توانا مى
  .)396: 2، ج1990فخر رازی، (ك امور كلى و جزئى، گواهى بر وحدت نوعى انسان است در

تفاوت دليل سوم با دليل چهارم در اين است كه دليل سوم در پى اثبـات وحـدت نـوعى 
از طريق اشتراك در درك و دريافت از نفوس در ميان افراد بشر است، در حـالى كـه دليـل 

  .باشد ص در ادراك جزئى و كلى مىچهارم در صدد بيان اشتراك اشخا

  ادله موافقان كثرت نوعى

انـد  هايى بر هر كدام از ادله موافقان وحدت نوعى مطرح كرده مخالفان وحدت نوعى اشكال
اند، اما فخـر رازی پـس از آوردن  ها بيان داشته و به عبارتى ادله خود را با پاسخ به اين اشكال

های وحدت نوعى را ضـعيف و جـزو امـور  و رد برهانها  ادله مخالفان وحدت نوعى، برهان
سرانجام از آنجا كه فلسفه مشاء مبانى الزم برای اثبات كثرت نـوعى را در . شمارد اقناعى مى

اختيار ندارد، فخر رازی نيز به راه حل قاطعى در رد يا پذيرش وحدت يا كثرت نوعى دست 
  .يابد نمى

كننـد  سب امزجه را رد كـرده، اذعـان مـىمنكران وحدت نوعى، اختالف نفوس بر ح. 1
ها بـه سـبب اخـتالف در مـزاج و آالت بـدنى باشـد، زيـرا  كه ممكن نيسـت اخـتالف انسـان

ها با اينكه دارای مزاج و شرايط تأديبى يكسان هستند، در اخـالق و ملكـات  بسياری از انسان
شـود،  عكس منتقل مى افزون بر آن، گاهى مزاج فرد از سردی به گرمى و گاه به. اند متفاوت

نتيجـه اينكـه آنچـه نفـوس را متخـالف . كنـد در حالى كه ملكات و ادراكات او تغييری نمى



  .)87 :7، ج1990فخر رازی، (اند 
انـد كـه اخـتالف مـردم  گونه استدالل كرده

يا اينكـه . علم و جهل، قوت و ضعف، شرافت و خساست و يا به ذات و جوهر افراد است
، امـا اسـت به امر خارج ذات، از جمله شرايط محيطى و تعليم و تربيت و پدر و مـادر وابسـته

اينكه اختالف در اخالق و ادراك به امری خارج ذات وابسته باشد، سخن باطلى است، زيـرا 
اند، ولى يكـى فـاجر و ديگـری عـالم شـده 
تر اينكه برخى از كودكان پيش از اينكه تعلـيم و تربيـت شـوند، مهربـان و برخـى 

سبب تفـاوت  توان اختالف مردم در ادراك و تحريك را به
ها ذاتـاً متكثـر و متفـاوت  بنابراين، انسان

تواننـد  اند، اين امور مشترك مى ها مشترك
در اين صورت، نفوس در . از امور خارج از ذات و از لوازم ذات باشند، نه از مقومات نفوس

بودن مـردم در  ادعا بر يكسان. شوند زم ذات مشترك مى
  .)396: همان(توان به آن استناد كرد 

انـد، امـا  اين مجموعه داليلى اسـت كـه فيلسـوفان قـديم در اثبـات كثـرت نـوعى آورده
دهنـد  استداللى ارائـه نمى ها تنها نقد نظريه وحدت نوعى است و آنان هيچ

كه بر پايه مبانى و اصول فلسفى بنا شده باشد و بتواند به طور منطقى و مستدل كثـرت نـوعى 

صـراحت نيـاورده  خويش داليل معتقدان به وحدت نـوعى و رّد آنهـا را به
ــوعى انســان، آنهــا را از  ــاره وحــدت ن ــه برخــى آرا درب ــا اشــاره ب اردی ب

او بنابر مبـانى خـويش . )580: 1363؛ همـو، 
كند كه باطن انسـان هـر لحظـه از  داند، استدالل مى

در ادامـه بـا آوردن . )334: 1360: ؛ نيـز نـك
بندی  های نقضى مالصدرا در رّد وحدت نوعى انسان، به تبيين مبانى ايشان در صـورت

  

 

اند  ماهيت متفاوت تمامكند مزاج نيست، بلكه نفوس به  مى
گونه استدالل كرده در بيان ديگری قائالن به كثرت نوعى اين. 2

علم و جهل، قوت و ضعف، شرافت و خساست و يا به ذات و جوهر افراد است در
به امر خارج ذات، از جمله شرايط محيطى و تعليم و تربيت و پدر و مـادر وابسـته

اينكه اختالف در اخالق و ادراك به امری خارج ذات وابسته باشد، سخن باطلى است، زيـرا 
اند، ولى يكـى فـاجر و ديگـری عـالم شـده  شرايط تأديبى يكسان داشته چه بسيار افرادی كه

تر اينكه برخى از كودكان پيش از اينكه تعلـيم و تربيـت شـوند، مهربـان و برخـى  مهم. است
توان اختالف مردم در ادراك و تحريك را به بنابراين، نمى. ديگر خشن هستند

بنابراين، انسان. )398: 2، ج1999فخر رازی، (در ابزار خارج ذات دانست 
  .هستند
ها مشترك ها و تحريك اگرچه همه نفوس در ادراك. 3

از امور خارج از ذات و از لوازم ذات باشند، نه از مقومات نفوس
زم ذات مشترك مىاند و تنها در لوا تمام ماهيت مختلف

توان به آن استناد كرد  درك اوليات نيز استقرای ضعيفى است كه نمى
اين مجموعه داليلى اسـت كـه فيلسـوفان قـديم در اثبـات كثـرت نـوعى آورده

ها تنها نقد نظريه وحدت نوعى است و آنان هيچ گمان اين بيان بى
كه بر پايه مبانى و اصول فلسفى بنا شده باشد و بتواند به طور منطقى و مستدل كثـرت نـوعى 

  .انسان را اثبات كند

  داليل نقضى صدرا بر كثرت نوعى انسان

خويش داليل معتقدان به وحدت نـوعى و رّد آنهـا را به مالصدرا در آثار
ــا در مــو ــوعى انســان، آنهــا را از اســت، ام ــاره وحــدت ن ــه برخــى آرا درب ــا اشــاره ب اردی ب

؛ همـو، 213:  8، ج2002مالصدرا، (تريِن اقوال دانسته است  سخيف
داند، استدالل مى ها را انواع متعدد مى افزون بر اينكه انسان

؛ نيـز نـك555: 1363مالصـدرا، (يابـد  انتقـال مى نوعى به نوع ديگر
های نقضى مالصدرا در رّد وحدت نوعى انسان، به تبيين مبانى ايشان در صـورت پاسخ

  .نظريه كثرت نوعى انسان خواهيم پرداخت
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بـودن نبـى و غيـر نبـى گرفتن از برابرن صدر المتألهين نخستين دليل مورد نظر را با بهره. 1
دانـد؛ بـدين بيـان كـه اگـر تمـامى  ها را نـافى نبـوت مى كند و وحدت نـوعى انسـان اقامه مى

اش اين است كه يا همه نبى باشـند  ها در هويت و حقيقت انسانى مشترك باشند؛ الزمه انسان
انـد و تنهـا  هها نبـى نبود تمام انسان يا هيچ كس نبى نباشد، اما تالى اين قياس باطل است، زيرا

ها ماهيت و جوهر ذاتـى  نتيجه اينكه انسان. اند ها شايستگى مقام نبوت را داشته برخى از انسان
  .)475: 1363؛ همو، 143: 1360مالصدرا، (اند  يكسانى ندارند، بلكه به تمام ذات متفاوت

ُ «ها مطابق آيه  به بيان ديگر، اگرچه انسان ـثْل در فطـرت اوليـه  )110: كهـف(» ...مْ كَأنَـا بََشـٌر م
اند، ولى به حسب فطـرت ثـانى، ذاتـاً متخـالف هسـتند و فطـرت ثـانى حاصـل تكـرار  مماثل

  .)144: 1360همو، (حسنات و سيئات است  اعمال، دستيابى به ملكات و اخالق و
صدر المتألهين . )همان(بنابراين، ذات تاريك أبى جهل با ذات نورانى پيامبر يكسان نيست 

ها نيسـت، بلكـه  ن تنهـا در پـى اثبـات تخـالف وجـودی پيـامبران بـا ديگـر انسـاندر اين بيـا
خواهد با آوردن يك مورد نقض، در نظريه وحدت نوعى انسان خلـل ايجـاد كنـد تـا در  مى

  .ها را نتيجه بگيرد نهايت تفاوت نوعى همه انسان
مســتدل دليــل ديگــر صــدرا، بــا مقايســه ميــان نفــس ديوانگــان، كودكــان و پيــامبران . 2

گردد؛ بدين بيان كه اگر فرض شود نفس بلها، صبيان و انبيا در حقيقـت و ماهيـت متحـد  مى
هايى خارج از ذات انسـان باشـد،  گرداند، ضميمه باشند و آنچه آنها را متفاوت و متفاضل مى

در اين حالت فضائل رسول به امر خارج از ذات اوست و به جهت ذات انسانى ايشـان ربطـى 
ها را به امـری  بنابراين، اگر فضائل انسان. توان گفت نبى اشرف افراد انسان است مىندارد و ن

ميـان افـراد  خارج از ذات انسانيت نسبت دهيم؛ برتری و فضيلتى از حيـث ماهيـت و هويـت
  .)213: 8، ج2002مالصدرا، (انسان با پيامبر نخواهد بود 

نها فاسد اسـت، بلكـه قبـيح و ناپسـند ت به نظر صدرا وحدت نوعى پيامبر، صبيان و بلها، نه
توان جوهر وجودی پيامبر را كه اشرف جواهر و نفوس بشری است و در شـدت  است و نمى

برتـری جـوهر پيـامبر . )214: همـان(لوحان برابـر دانسـت  كمال و نور است، با كودكان و سـاده
فـوس كنـد و شـاهدی بـر برابرنبـودن ن مصداقى است كه وحدت نـوعى نفـوس را نقـض مى

  .انسانى در ذات و جوهر است
. شـود يكى ديگـر از داليـل، در سـنجش ميـان نفـس جنـين و نفـس معقـول اقامـه مى. 3

موافقان وحدت نـوعى، تعريـف واحـدی را در تمـام مراحـل وجـودی نفـس انسـان صـادق 



دانند؛ چه هنگامى كه نفس انسان در مرحله جنينى و در شكم مادر اسـت و چـه هنگـامى 

ــد و از ســخيف شــدت رد مى ــا  ترين قول كن ه
نشـين  شمارد، زيرا امكان ندارد نفس جنين و نفسى كه به مرتبه عقل بالفعل رسيده و هم
ذات  مقربان در مأل اعلى است، در جوهر و ذات يكى باشند و تمايز آنها بـه امـری خـارج از

213(.  
ای  گونـه صدر المتألهين در تقريـر اسـتدالل چهـارم، بـا لحـاظ مراتـب نفـس انسـان به

خواهد تفاوت نوعى را در انسان واحد تقرير و تبين نمايد؛ بدين بيان كـه نفـس در آغـاز 
های محسوس، متخيل و معقول است، ولـى 
همين نفس در سـير حركـت وجـودی خـويش، بـه صـوری معقـول و مجـرد از مـاده دسـت 
توان چنين نفسى را به حسب جوهر و ذات، از آغاز تكون آن تـا آخـرين 

 .)287 ـ 286 :8

ْهِر لَـْم  َن الـد ـذْ ين َشـيكـٌن م را  )1: انسـان(» وًراكئًا م
. كنـد داند و در اين برهان، كثـرت نـوعى انسـان واحـد را اثبـات مى

ْن َخلٍْق َجدِ  تنوع باطنى انسان را )15: ق(» دٍ يلَبٍْس م ،
گويد اين واقعيت، جز از كسانى كه پردb غفلت از چشـم آنهـا 

های فلسفى در صورتى از استحكام كافى برخودار خواهند بود كـه بـر مبـانى و اصـول 
صدرا نيـز بـر مبنـای اصـولى ماننـد . ى مستحكم استوار باشند و به نتيجه منطقى بينجامند

اصالت وجود، تشكيك در مراتب هستى و حركت جـوهری اشـتدادی نفـس نظريـه كثـرت 

لى نگاه وجودگرايانه صدرايى، چينشى نو و نگاهى متفاوت به فلسفه اسالمى بخشـيد و تحـو
اگرچه مالصدرا نخست همداستان بـا اسـتادش، 

  

 

دانند؛ چه هنگامى كه نفس انسان در مرحله جنينى و در شكم مادر اسـت و چـه هنگـامى  مى
 .ه تعقل مجردات رسيده استكه به درج

ــن نظــر آن را به ــه اي ــراض ب ــا اعت شــدت رد مى صــدرا ب
شمارد، زيرا امكان ندارد نفس جنين و نفسى كه به مرتبه عقل بالفعل رسيده و هم برمى

مقربان در مأل اعلى است، در جوهر و ذات يكى باشند و تمايز آنها بـه امـری خـارج از
213:  8، ج 2002مالصدرا، (نفس، يعنى به اعراض الحق باشد 

صدر المتألهين در تقريـر اسـتدالل چهـارم، بـا لحـاظ مراتـب نفـس انسـان به. 4
خواهد تفاوت نوعى را در انسان واحد تقرير و تبين نمايد؛ بدين بيان كـه نفـس در آغـاز  مى

های محسوس، متخيل و معقول است، ولـى  ورتگونه ص تكون همچون هيواليى خالى از هر
همين نفس در سـير حركـت وجـودی خـويش، بـه صـوری معقـول و مجـرد از مـاده دسـت 

توان چنين نفسى را به حسب جوهر و ذات، از آغاز تكون آن تـا آخـرين  چگونه مى. يابد مى
8، ج2002مالصدرا، (مراحل حركت جوهری يكسان دانست 

ْهِر لَـْم يَهْل َأتَى َعلَى اْإلِنَساِن حِ «كه او آيه مبار َن الـد ٌن م
داند و در اين برهان، كثـرت نـوعى انسـان واحـد را اثبـات مى شاهدی بر اين مدعا مى

ْن َخلٍْق َجدِ  ىبَْل ُهْم ِف «همچنين با استناد به آيه مباركه  لَبٍْس م
گويد اين واقعيت، جز از كسانى كه پردb غفلت از چشـم آنهـا  داند و مى مى» لحظه به لحظه«

  .)230 ـ 229: 1360مالصدرا، (كنار رفته، پوشيده است 

  مبانى كثرت نوعى

های فلسفى در صورتى از استحكام كافى برخودار خواهند بود كـه بـر مبـانى و اصـول  نظريه
ى مستحكم استوار باشند و به نتيجه منطقى بينجامندفلسف

اصالت وجود، تشكيك در مراتب هستى و حركت جـوهری اشـتدادی نفـس نظريـه كثـرت 
  .نوعى را بنا كرده است

  اصالت وجود

نگاه وجودگرايانه صدرايى، چينشى نو و نگاهى متفاوت به فلسفه اسالمى بخشـيد و تحـو
اگرچه مالصدرا نخست همداستان بـا اسـتادش، . در اضالع معرفتى مسائل فلسفى ايجاد كرد
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ميرداماد، بر اصالت ماهيت اصرار ورزيد، اما بعدها از اين عقيده منصرف شد و بـه نقـد و رد 
داليل موافقان آن پرداخت و در عوض، داليل متعددی بر اثبات اصـالت وجـود ارائـه كـرد 

  .و كوشيد بنيانى نو در پاسخ به مسائل فلسفى بنا نهد )88: 1، ج2002مالصدرا، (
اصــالت وجــود و «البتــه در تبيــين مبــانى كثــرت نــوعى انســان، بايــد توجــه داشــت كــه 

ای تقرير شوند كه بر اساس آن، تشكيك در وجـود و حركـت  گونه به» بودن ماهيت اعتباری
انسان، نفس بايد همواره قابل شدت و جوهری نفس قابل اثبات باشد، زيرا بنابر كثرت نوعى 

ضعف بوده و حركت جوهری اشـتدادی داشـته باشـد؛ بـه ايـن بيـان كـه واقعيـت خـارجى، 
واقعيتى واحد و مصداق حقيقى و بالذات وجود است و ماهيت بالعرض و بـه تبـع وجـود در 

و از هـر ای از وجـود داشـته باشـند  ها در خارج بهره باشد، زيرا اگر ماهيت خارج موجود مى
» آنْ «مقطِع واقعيت عينى كه در حال اشتداد است، ماهيتى انتزاع شود، در اين صورت در هر 

هـای متبـاين و متعـدد، در حقيقـت در خـارج  ماهيتى متمايز خواهيم داشـت كـه ايـن ماهيت
يابنـد كـه  نهايت ماهيت آنى در كنـار هـم در عـالم عينـى تحقـق مى محقق خواهند بود و بى

آيـد كـه محـال عقلـى اسـت  الزم مى تشـافع اجـزامعناسـت و از ايـن امـر،  ها بىاتصال در آن
  1.)68: 3، ج 2002مالصدرا، (

بنابراين، در تقرير اصالت وجود، جايگاه ماهيت تنها در ذهن و صرفاً حـاكى از واقعيـت 
است و بنابر آرای مختلف چه ماهيت منطبق بر متن وجود يا در حد وجود باشد، امری ذهنى 

هايى بـر حركـت جـوهری، در ذيـل حركـت  مالصـدرا پـس از ذكـر اسـتدالل. هد بـودخوا
جوهری اشتدادی نفس، اذعان دارد كه در تقرير اصالت وجود نبايد برای ماهيـت در خـارج 
حقيقتى قائل شد، بلكه ماهيت بايد از حد وجود حكايت كند تا بتوان از لـوازم آن در ديگـر 

  .)همان(مباحث فلسفى بهره برد 
ر اين تقرير، ماهيت امر اعتباری صرف اسـت كـه در خـارج حقيقتـى بالـذات نـدارد و د

بنابراين، ماهيـت بـه حـد وجـود . اگرچه از خارج گرفته شده، جايگاه آن تنها در ذهن است
در خارج تنها واقعيتى سيال است كه قابل شدت و ضعف باشـد و از طرفـى . شود تعريف مى

                                                              
المتصل الواحد له وجود واحد عندهم فقد ثبت وتحقق أن الوجود أمر متحقق فى الخارج غير الماهية بمعنى أن األصل فى  إذ«. 1

و لـو  ـ المتحققية هو الوجود و الماهية معنى كلى معقول من كل وجود منتزعة عنه محمولة عليه متحدة معه ضربا مـن االتحـاد
لزم فى صورة االشتداد وجود أنواع بـال نهايـة ـ  قوال انتزاعيا كما ذهب إليه المتأخرونكانت الماهية موجودة و الوجود أمرا مع

  .»األجزاء التى ال تتجزأ كما يظهر بالتأمل  محصورة بين حاصرين و يلزم منه مفاسد تشافع بالفعل متمايزة بعضها عن بعض



؛ يعنـى شـديد بـا ضـعيف )410ـ  401: 1
توانـد مبنـای  بودن ماهيت مى اين تقرير از اصالت وجود و اعتباری

و بالـذات بـه وجـود  وقتى ثابت شد كه اصالت از آن وجود است و بنابر اين، جعـل نيـز اوالً 
گيرد و نيز وقتى دانستيم كه اين جعل بـه نحـو اقـدميت، اتميـت و اولويـت اسـت و 
برخى از مراتب وجود مقدم، اشـّد و اقـوا در وجودنـد و برخـى مراتـب اضـعف و مـؤخر در 

و بريم كـه وجـود دارای مراتـب شـديد 
ضعيف است و برخى از مراتب آن مانند وجـود واجـب در نهايـت شـدت و قـوت و برخـى 

  . )283: 1، ج2002مالصدرا، 
بخشد، چيزی خارج از متن وجـود نيسـت، زيـرا 

معنـوی بـر مصـاديق خـود صـدق  مفهوم وجود حقيقتى واحد است كه به صـورت مشـترك
كند كه سراسر عالم عينـى را در بـر  كند و وحدت مفهوم حكايت از وحدت مصداق مى

مالصدرا، (مفهوم وجود جنس و فصل ندارد 
و از  )همـان(سـتند و بنابراين، افراد وجود، متباين بـه تمـام ذات يـا بعـض ذات ني

اند، امتياز آنها بـه عـوارض  آنجا كه برخى مراتب شديد و قوِی وجود از استعداد و ماده منزه

به اين ترتيب تمايز موجودات به تمام ذات يا به بعض ذات و يـا بـه امـور خـارج از ذات 
، زيـرا چيـزی غيـر از وجـود در عـالم 

و اشتراك وجودهـا بـه ذات  نتيجه اينكه اختالف
مالصـدرا، (گـردد  شـان برمى االختالف آنها بـه مـا بـه االشتراك

  بـه يكـديگر شـديد و ضـعيف، مـؤخر 
ــوهری اشــتدادی در  ــت ج ــر راه را بــر حرك ــن ام   اي
سازد؛ حال چه در وجودات مستقل از يكديگر و چه در يك فـرد سـيال 

  

 

1، ج2002مالصـدرا، : نك(آور است  شدت و ضعف نيز تنوع

اين تقرير از اصالت وجود و اعتباری. توانند يك نوع باشند نمى
  .شمار آيد استواری برای كثرت نوعى انسان به

  تشكيك در وجود

وقتى ثابت شد كه اصالت از آن وجود است و بنابر اين، جعـل نيـز اوالً 
گيرد و نيز وقتى دانستيم كه اين جعل بـه نحـو اقـدميت، اتميـت و اولويـت اسـت و  تعلق مى

برخى از مراتب وجود مقدم، اشـّد و اقـوا در وجودنـد و برخـى مراتـب اضـعف و مـؤخر در 
بريم كـه وجـود دارای مراتـب شـديد  ، پى مى)62: ؛ همان261: 1، ج2002مالصدرا، (وجود هستند 

ضعيف است و برخى از مراتب آن مانند وجـود واجـب در نهايـت شـدت و قـوت و برخـى 
مالصدرا، (ديگر مانند هيوال و عدد در نهايت ضعف هستند 

بخشد، چيزی خارج از متن وجـود نيسـت، زيـرا  پس در حقيقت آنچه وجود را تكثر مى
مفهوم وجود حقيقتى واحد است كه به صـورت مشـترك

كند و وحدت مفهوم حكايت از وحدت مصداق مى مى
مفهوم وجود جنس و فصل ندارد  از سوی ديگر،. )61: 1، ج2002مالصدرا، (گرفته است 

و بنابراين، افراد وجود، متباين بـه تمـام ذات يـا بعـض ذات ني )407: 1، ج2002
آنجا كه برخى مراتب شديد و قوِی وجود از استعداد و ماده منزه

  . تواند باشد بيرون از ذات نمى
به اين ترتيب تمايز موجودات به تمام ذات يا به بعض ذات و يـا بـه امـور خـارج از ذات 

، زيـرا چيـزی غيـر از وجـود در عـالم گـردد نيست، بلكه تمايز در هستى به خود وجود برمى
نتيجه اينكه اختالف. عينى نيست تا عامل تمايز موجودات شود

االختالف آنها بـه مـا بـه االشتراك  واحد و بسيط آن است و ما به
  . )418ـ  398: 1، ج2002

بـه يكـديگر شـديد و ضـعيف، مـؤخر  هـا نسـبت پس بنابر تشـكيك در وجـود، واقعيت
ــاقص هســتند ــل و ن ــدم و كام ــوهری اشــتدادی در . و مق ــت ج ــر راه را بــر حرك ــن ام اي

سازد؛ حال چه در وجودات مستقل از يكديگر و چه در يك فـرد سـيال  وجودات هموار مى
 .)327: 1385عبوديت، (
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  حركت جوهری اشتدادی نفس

ت و هندسه جهان از قـوس نـزول تـا قـوس وحدت تشكيكى وجود، در كل هستى برقرار اس
های متفاضِل مشكك چيده شده است و همه موجودات عالم طبيعـت  صعود به صورت مرتبه
اين حركتى عمومى است كه همه موجوداِت عالم طبيعـت از آن . اند دارای حركت جوهری

» شـتدادیا«و » تناقصـى«يا » تضعفى«همچنين حركت جوهری دارای انواعى از . اند بهره برده
است كه در اين ميان، صدر المتألهين نفس را دارای حركت جـوهری  )328: 1، ج1385عبوديت، (

جسمانية الحدوث و روحانيـة البقـاء «ها بر نظريه  داند و اين امر بسياری از اشكال اشتدادی مى
  .)301: 8، ج2002مالصدرا، (كند  را حل مى» بودن نفس

دادی نفس اين است كه نفـس در آغـاز صـورتى استدالل صدرا بر حركت جوهری اشت
بنـابراين، صـورتى جسـمانى . شـود كردن مراحل متعدد، مجرد مى جسمانى است كه با سپری

شــود، مراحــل  كــه نخســت نيازمنــد مــاده بــود، بــا تحــوالت تــدريجى كــه در آن ايجــاد مى
مـاده،  های جسمانى، نفس نباتى و حيوانى را طـى كـرده و در نهايـت بـدون نيـاز بـه صورت

  1.)13: 8، ج2002مالصدرا، (كند  قابليت موجود بودن را پيدا مى
تمامى كمـاالت مراتـب  الزمه حركت اشتدادی نفس آن است كه در هر آْن از حركت،

بـه بيـان ديگـر، نفـس در هـر . باشـد نيز كماالتى را داشـته پيشين را دارا باشد و افزون بر آن
االت مراتـب زايـل را در كنـار كمـاالت مرتبـه تمامى كمـ مرحله از حركت اشتدادی خود،

  .زايل داراست
شـود، ويـژه  حركت وجودی و اشتدادی نفس كه در اثر علـم و عمـل ارادی حاصـل مى

انسان افـزون بـر حركـت جـوهری عـام كـه در تمـامى . موجود مختاری همچون انسان است
انسـانى تطورهـا و  هستى برقرار است، حركت وجودی و اشتدادی ارادی نيز دارد، زيرا نفس

 2باشـد های جوهری دارد و پيوسته در تحول از حالى به حال ديگر مى شئون ذاتى و استكمال
  .)644: 1363و همو،  290: الف 1360؛ همو، 190: ب1360مالصدرا، (

                                                              
نحو وجودهـا الخـاص و  فإن نفسية النفس ...فى هويته و ذاته جواز اشتداد الجوهر فى جوهريته و استكمال الحقيقة اإلنسانية...«. 1

إال بعد استكماالت و تحـوالت ذاتيـة تقـع لهـا فـى ذاتهـا و جوهرهـا  ليس لماهية النفس وجود آخر هى بحسبه ال تكون نفسا
  .»فتصير حينئذ عقال فعاال بعد ما كانت بالقوة عقال

لإلنسان مع تلـك ... أن لكل موجود حركة جبلية«: ها به دست آورد اين عبارتتوان  دو نوع حركت ارادی و غير ارادای را مى .2
  .»...الحركة الجبلية، حركة إرادية نفسانية



ای  برای مثال، فلسفه ارسطويى كه فلسـفه
ها را بـه لحـاظ ماهيّـت، حيـوان  كند، تمامى انسان
ها بـه نحـو متـواطى قابـل صـدق  كه اين ماهيت به تمام انسان

  . ها در آن وجود اصيل است
ايـن نخسـتين . شـود نسان، از حيوان بالفعل و انسان بالقوه آغـاز مى

بنـابراين، . موجودی است كـه بالفعـل حيـوان نـاطق و بـالقوه انسـان عقالنـى اسـت
ــترك ــات مش ــه در درك كلي ــدرا، (اند  ها هم ــا )20: 2002مالص ــا ب ، ام

يـابيم كـه  ركت اشتدادی وجودی نفـس، در مى
گاه كودكى كه امـر كلـى را درك  اند؛ يعنى هيچ

  
جوهر نفـس در ابتـدای تكّـونش، . نفس ناطقه، نخستين پايه حركت وجودی انسان است
، امـا در ادامـه حركـت و طـى )286: 8

شـك حركـت  بى. مراتب، در هر مرحله از مراحل وجودی انسان، تعريفى بر او صادق اسـت
هرچه وجودش اشـتداد يابـد و از حيـث ذات 

ای است كه مقـامى  گونه نوع خلقت هر يك از موجودات عالم طبيعت و عالم عقل، يا به
رسـند و  مشخص و معلوم دارند و يا اينكه در فرجام حركت جوهری خويش به آن مقـام مى

آن نهايت استعداد مكنون در وجود آنهاست، جز نفس انسانى كه مقـام معلـومى نـدارد و در 
بر اساس هر طور، وجودی متمايز و مـاهيتى خـاص بـر او صـادق 

تنها بر اسـاس تعريـف وجـودی هـر انسـانى را دارای تعريفـى 
اش در رونـد  داند، بلكه برای هر انسان نيز به تعـداد مراتـب وجـودی

1363 :555(.  

پس از تبيين مبانى مورد نياز بحث كثرت نوعى، با توجه به برخى تقريرهای صدرا ايشـان در 

  

 

 تعريف انسان

برای مثال، فلسفه ارسطويى كه فلسـفه. ها در هر علمى بيانگر مبانى آن علم هستند تعريف
كند، تمامى انسان هوی است و انسان را تعريف ماهوی مىما

كه اين ماهيت به تمام انسان )120: 1404ابن سينا، (نامد  ناطق مى
ها در آن وجود اصيل است است، اما فلسفه صدرا، وجودی است و معيار تعريف

نسان، از حيوان بالفعل و انسان بالقوه آغـاز مىتعريف عام صدرا از ا
موجودی است كـه بالفعـل حيـوان نـاطق و بـالقوه انسـان عقالنـى اسـت مرحله از

ــاز ــه در آغ ــان اگرچ ــترك انس ــات مش ــه در درك كلي ها هم
ركت اشتدادی وجودی نفـس، در مىكردن ح گرفتن از نگاه ماهوی و لحاظ فاصله
اند؛ يعنى هيچ ها در درك كليات نيز دارای مراتب انسان

  .كند، با دانشمند ورزيده در علم منطق يكسان نيست مى
نفس ناطقه، نخستين پايه حركت وجودی انسان است

8، ج2002مالصـدرا، (شدت و ضعف اسـت همانند هيوال در 
مراتب، در هر مرحله از مراحل وجودی انسان، تعريفى بر او صادق اسـت

هرچه وجودش اشـتداد يابـد و از حيـث ذات . وجودی اشتدادی هر انسانى ويژb خود اوست
  .تر گردد، تعريفى متفاوت بر او صادق است كامل

نوع خلقت هر يك از موجودات عالم طبيعت و عالم عقل، يا به
مشخص و معلوم دارند و يا اينكه در فرجام حركت جوهری خويش به آن مقـام مى

آن نهايت استعداد مكنون در وجود آنهاست، جز نفس انسانى كه مقـام معلـومى نـدارد و در 
بر اساس هر طور، وجودی متمايز و مـاهيتى خـاص بـر او صـادق اطوار وجودی قرار دارد و 

  .)49، 1363؛ همو، 299ـ  298 :8، ج2002مالصدرا، (است 
تنها بر اسـاس تعريـف وجـودی هـر انسـانى را دارای تعريفـى  بنابراين، صدر المتألهين نه

داند، بلكه برای هر انسان نيز به تعـداد مراتـب وجـودی متمايز از ديگر افراد مى
1363مالصدرا، (حركت تكاملى تعريفى جداگانه قائل است 

  تقرير كثرت نوعى انسان در نظام صدرايى

پس از تبيين مبانى مورد نياز بحث كثرت نوعى، با توجه به برخى تقريرهای صدرا ايشـان در 
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ى نمايـانگر حركـت رسد با توجه به اينكـه بـدن مثـال باب انواع بدن و انواع انسان، به نظر مى
بـه بيـانى . تـوان نتيجـه گرفـت اشتدادی نفس است، كثرت نوعى انسان را در همـين دنيـا مى

ديگر، انواع بدن به انواع انسان خواهد انجاميد، زيرا بدن مثالى نمايانگر و نشانگر نوع انسـانى 
ثـار صـدر بـه همـين دليـل، در ادامـه انـواع بـدن و انـواع انسـان را در آ. هر فرد خواهـد بـود
كنيم و در ضمن، چگونگى داللـت آنهـا بـه تنـوع نفـوس انسـانى را بـه  المتألهين بررسى مى

  .گذاريم بحث مى

  انواع بدن

صدر المتألهين در موارد متعددی از آثارش به وجـود بـدن مثـالى در انسـان، افـزون بـر بـدن 
  . )598: 1363و، ؛ هم198: 9ج: ؛ همان216:  8، ج 2002مالصدرا، (طبيعى اذعان كرده است 

ايـن . های طبيعى و مثالى برخوردار است بنابراين، هر انسانى افزون بر نفس ناطقه، از بدن
ها هرچند به لحاظ نقص و كمال متفاوت هسـتند، ولـى همـراه يكديگرنـد و ايـن نفـس  بدن

  . )30: 9، ج2002مالصدرا، (باشد  ها مى است كه عامل وحدت اين بدن

  و حركت اشتدادی آنبدن طبيعى، حدوث نفس 

صدرايى، از جسم است و با كمك ايدb ماده و صورت بـه تبيـين آن  خاستگاه نفس در نظام
كننـد و هـر  هايى كه هركدام به سوی صـورت بعـدی حركـت مى شود؛ صورت پرداخته مى

كماِل صـورت جسـمانى، صـورت نبـاتى و . يابد صورتى غايت خود را در صورت بعدی مى
ت حيوانى است كه مشتاق كمال موجود در صورت انسـانى و بـاالتر از تر از آن، صور كامل

  .)362: 3، جهمان(آن است 
بنابراين، آنچه كه به عنوان استعداد در نطفه انسانى مكنون است، روند تكاملى است كـه 

واجـد كمـاالت  از صورت معدنى و طبيعى به مرتبه صـورت نبـاتى حركـت كـرده و سـپس
مراحـل تكّـون بـدن . گيـرد و بدن طبيعـى و نفـس ناطقـه شـكل مى شود حيوانى و انسانى مى

طبيعى همان حركت جوهری اضطراری است كه بنا بر اصـالت وجـود و حركـت جـوهری، 
افزون بر اين حركـت در وجـود . در تمام موجودات عالم طبيعت به طور پيوسته برقرار است

زنـد،  تنـوع انسـان دامـن مى انسان، حركت ارادی نيز در نفس انسان وجـود دارد و آنچـه بـه
حركت اضطراری، بـدِن . باشد حركت جوهری اشتدادی نفس است كه به صورت ارادی مى



دهد، ولى حركت وجـودی ارادی كـه ويـژه انسـان اسـت، 

وان بلـوغ صـوری و بلـوغ صدرا در بيانى ديگر حركت ارادی و اضطراری نفس را با عنـ
بلوغ صوری همان حركت جوهری غيـرارادی نفـس اسـت 

در ايـن . كه نفس در اين حركت با ديگـر موجـودات عـالِم مـاده مشـترك و مسـاوی اسـت
مرحله، تا هنگامى كه نطفه در رحم جای گرفته و حس و حركتى ندارد، همـان نفـس نبـاتى 

در ادامه روند تحول و حركت . نبات بالفعل و حيوان بالقوه است
شـود، نفـس او بـه مرتبـه نفـس  گاه كه كودك از شـكم مـادر خـارج مى
انسـان در  تـا اوان بلـوغ صـوری دارد، ولـى

. بـالقوه اسـت بالفعل و انسان نفسانىِ  
بلوغ معنـوی انسـان  گام نخستدرست از اين مرتبه است كه حركت جوهری ارادی نفس و 

مالصـدرا، ( يابد مىشود و شروع اين حركت تا استحكام ملكات و اخالق باطنى ادامه 

در جهت كسب علم و فضيلت باشد واستكمال نفس ادامه 
تـالش و «نكتـه دقيـق اينكـه البتـه . نفس به مراتبى همچون انسان عقالنى خواهد رسـيد

 يـهحقيقانسان، تنها يكى از علل رسيدن به مقام عالى عقل است و آنچه علـت تامـه و 
  .كند را به هر كه بخواهد فيضان مى

فـرد در ايـن مرحلـه بـه . دانـد در حدود سن چهل سـالگى مـى
بـه در وجـود او تغييـر و تحـول  ،و پـس از آن

سـد، مسـتحق گونه كه نطفه هرگاه به نهايت استوا و اعتـدال بر
آن را تدبير كند، روح انسانى نيز هنگـامى كـه در صـفات بـه درجـه تسـويه 
رسد و اخالق و ملكات او تعديل شود، مستحق فيضان روح الهى خواهد بود كه ايـن غيـر از 
بـه اعتقـاد صـدرا، انسـان در ايـن مرحلـه 
در زمره بهايم و حشرات قرار گرفته اسـت 

  .شود

  

 

دهد، ولى حركت وجـودی ارادی كـه ويـژه انسـان اسـت،  طبيعى و مادِی انسان را شكل مى
  .سازد چگونگى بدن مثالى او را مى

صدرا در بيانى ديگر حركت ارادی و اضطراری نفس را با عنـ
بلوغ صوری همان حركت جوهری غيـرارادی نفـس اسـت . كند معنوی برای نفس تقرير مى

كه نفس در اين حركت با ديگـر موجـودات عـالِم مـاده مشـترك و مسـاوی اسـت
مرحله، تا هنگامى كه نطفه در رحم جای گرفته و حس و حركتى ندارد، همـان نفـس نبـاتى 

نبات بالفعل و حيوان بالقوه است ،اين مرتبهاست و جنين در 
گاه كه كودك از شـكم مـادر خـارج مى جسمانى جنين، آن

دارد، ولـىاين مرحله هرچند خود مراتبـى . رسد حيوانى مى
  .يابد مى ادامه وجود او

 مرتبه اين مرحله، شخص، حيوان بشریِ در باالترين 
درست از اين مرتبه است كه حركت جوهری ارادی نفس و 

شود و شروع اين حركت تا استحكام ملكات و اخالق باطنى ادامه  آغاز مى
در جهت كسب علم و فضيلت باشد واستكمال نفس ادامه  اگر اين حركت ارادی. )555: 1363
نفس به مراتبى همچون انسان عقالنى خواهد رسـيد ،يابد

انسان، تنها يكى از علل رسيدن به مقام عالى عقل است و آنچه علـت تامـه و » كسب
را به هر كه بخواهد فيضان مى تعالى است كه نور عقلى حق یاهاين رتبه است، تأييد

در حدود سن چهل سـالگى مـىبيشتر صدرا اين مرحله را 
و پـس از آناست از بلوغ معنوی خود رسيده  نخستين مقام

گونه كه نطفه هرگاه به نهايت استوا و اعتـدال بر همان. گيرد كندی صورت مى
آن را تدبير كند، روح انسانى نيز هنگـامى كـه در صـفات بـه درجـه تسـويه  تاشود  نفسى مى

رسد و اخالق و ملكات او تعديل شود، مستحق فيضان روح الهى خواهد بود كه ايـن غيـر از 
بـه اعتقـاد صـدرا، انسـان در ايـن مرحلـه . )514ـ   513: 1363مالصـدرا، (روح بشری نفسانى اسـت 

در زمره بهايم و حشرات قرار گرفته اسـت اينكه و يا  است نى ملكى يا موجودی شيطانىانسا
شود به نحوی نوعيت انسان مشخص مى ،بنابراينو  )همان(
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  حاصل حركت اشتدادی نفس ؛بدن مثالى

و گاهى » جوهر نفسانى«را  آنگاهى . كند متعددی ياد مى هایمالصدرا از بدن مثالى با تعبير
كه مقصود او از حيـوان  )198: 9، ج2002مالصدرا، (نامد  مى گاه حيوان صوریو » خىحيوان برز«

   .برزخى و صوری، همان بدن مثالى است ،نفسانى
به موطنى ايـن جهـانى كـه در دسـترس همگـان نيـز چگونگى بدن مثالى وی در توضيح 

مـان بـدنى به عبارتى بـدن مثـالى ه ؛های انسان است و آن موطن خوابكند  اشاره مىهست 
 ،بويـد مى ،شنود مى ،بيند بدن مى اين. كند هنگام خواب آن را مشاهده مى به است كه شخص

  .)216: 8، ج2002مالصدرا، (د كن كند و جزئيات را ادراك مى لمس مى ،چشد مى
يعنـى  د؛انـ بلكـه انـدام بـدن مثـالى بسـيط ،البته اندام بدن مثالى همانند بدن طبيعى نيستند

از موضع پا نيست، بلكه تمام اعضا در يك موضع واحـد و بـه يـك وجـود موضع دست غير 
ديـدن بـه بخـش خاصـى از  و چشـيدن ،و انسان برای بوييدن )85: 9، ج2002مالصدرا، (موجودند 

  .دهد شنود و ديگر افعال را انجام مى مى ،بيند بدن مثالى محدود نيست، بلكه با تمام بدن مى
عنـوان مـاده مسـتعد  طبيعى متفاوت است؛ بدن طبيعـى بـه بدنرابطه نفس با بدن مثالى و 

باشد، اما از سوی ديگر نفس ناطقه انسان، فاعل و سازنده  برای حدوث نفس و قابل نفس مى
بدن مثالى است كه اضافه فاعليت و ايجاد نسـبت بـه بـدن مثـالى دارد و بـا توجـه بـه شـدت 

با توجـه بـه . )19: 9، ج2002مالصدرا، (سازد  قالِب بدِن مثالى را مى اش اكتسابىوجودی و ملكات 
نفـس انسـانى حقـايق را در ، رابطه نفس و بدن مثالى و بـدن طبيعـى گفته درباره مطالب پيش

اين خلق و انشا بدون اسـتفاده  .كند های مختلف را انشا مى ذات خود تصوير كرده و صورت
ّ در عين حال دارای شكل و تم ولىاز مواد طبيعى و مادی است،  مالصـدرا، (ل مقـداری اسـت ث

  .دهد كه بدن مثالى را شكل مى )30و  19: 9، ج2002؛ همو، 598: 1363
اصوات هستند كـه هرگـاه شـخص فعلـى را انجـام دهـد يـا  فعل و قول همان حركات و

هنگـامى . ماند شود كه برای مدتى باقى مى كالمى از او صادر شود، اثری در نفس حاصل مى
يابنـد و در نفـس  نيز بقا و دوام بيشـتری مىدر نفس آثار  ،تكرار شود ها قول و ها فعلكه اين 

گاه كـه سـختى  آن .)23: 1426؛ فيض كاشانى، 126، 1387؛ همو، 647: 1363مالصدرا، (شوند  مستحكم مى
دهـد  تكرار شود، نفس صورت باطنى و بدن مثالى او را شـكل مى آسانى افعال، به دادن انجام

ظاهر كوچك نفس را به شدت از رحمـت الهـى دور  گاه تكرار عملى به. )260: 1361مالصدرا، (



اصرار بر عملى خاص، قلب را از قيد 

سـايه، همـراه  انى برای صـاحبياه و همچون سايه
اين همراهى در دنيا نيز قابل اثبـات اسـت، زيـرا 

تفاوت و تنـوع نفـوس در  بيانگرو اين امر 

  انسان ملكى، شيطانى، سبعى، بهيمى

فـيض (شـود  رسد و هر آنچه كه بايد باشـد مى

او را هماننـد مالئكـه و يـا همچـون  ،
از مرگ، ماده و حركتى همانند دنيا وجـود 

رسد، در سعادت عقلى يـا در  دنيا از قوه به فعل مى
و  )21: 1426؛ فـيض كاشـانى، 95:  8، ج2002مالصـدرا، 

  .در پيش گرفته بود، در همان جهتى است كه در دنيا 
از عناصــر ســازنده بــدن نشــئت  حــدوث، در نهــاد جســم و

همه نفوس  ،در اين حالت. اند به صورت عقل هيوالنى هستند كه به فعليت نرسيده
گاه كه از قوه خارج شده و بالفعل شدند، انـواعى از 

شيطانى و ملكى است كه از قـوه بهيمـى او 
 ،قـوه شـيطانى او مكـراز عداوت و بغض و 
پـاكى و تمـامى اخـالق  ،طلبى و از قـوه ملكـى او علـم

و حقيقـت او اصـلى همـان قـوه حـاكم 

و مراتـب عقـل  سـاختهانسان ملكى انسانى است كه استعداد انسـانيت خـويش را بالفعـل 
امـور شـرعى و  دادن مرتبه آن تهذيب ظاهر به انجام

حله، تهذيب باطن و تطهير قلب از اخـالق و ملكـات ناپسـند و 

  

 

اصرار بر عملى خاص، قلب را از قيد نيز شود و گاهى  كرده و باعث تاريكى جوهر نفس مى
  . رهاند مىآن  های دنيا و شهوت

و همچون سايه اند از لوازم نفوس آخرتىبنابراين، بدن 
اين همراهى در دنيا نيز قابل اثبـات اسـت، زيـرا  .)19: 9، ج2002مالصدرا، ( هستندشگى نفس همي

و اين امر  كرده استهم نفس ابداع آخرتى را بدن مثالى و 
  .است يىهمين نشئه دنيا

انسان ملكى، شيطانى، سبعى، بهيمى: انواع انسان

رسد و هر آنچه كه بايد باشـد مى به صيرورت مى خويش ايىانسان در حيات دني
،حاصل حركت وجودی او در اين نشئه. )22: 1426كاشانى، 

از مرگ، ماده و حركتى همانند دنيا وجـود  پسشياطين خواهد ساخت، زيرا بنابر نظر صدرا 
دنيا از قوه به فعل مىكه انسان در اين  رو، هنگامى از اين. ندارد

مالصـدرا، (شـود  سبعى و بهيمى وارد مى ،شقاوت شيطانى

، در همان جهتى است كه در دنيا باشداگر تكاملى هم در عالم برزخ 
حــدوث، در نهــاد جســم و آغــازنفــوس انســانى كــه در 

به صورت عقل هيوالنى هستند كه به فعليت نرسيده ،گيرند مى
گاه كه از قوه خارج شده و بالفعل شدند، انـواعى از  آن ولىهستند،  نوع واحدی به نام انسان

  . سبعى و بهيمى خواهند بود يا شيطانى ،انسان ملكى
شيطانى و ملكى است كه از قـوه بهيمـى او  ،سبعى ،طى از قوای بهيمىدرون انسان مخلو

عداوت و بغض و  ،حرص و فجور و از قوه سبعى او حسد ،شهوت
طلبى و از قـوه ملكـى او علـم تكبر و تفاخر و برتری ،نيرنگ ،حيله

همـان قـوه حـاكم  كنند،غلبه از اين قوا بر انسان  كدامهر . است متعالى
  . )82: 9، ج2002مالصدرا، (خواهد بود 

انسان ملكى انسانى است كه استعداد انسـانيت خـويش را بالفعـل 
مرتبه آن تهذيب ظاهر به انجام نخستينكه  گذراند مىنظری و عملى را 

حله، تهذيب باطن و تطهير قلب از اخـالق و ملكـات ناپسـند و دومين مر. است 9نبى اوامر
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های حـق را  های علمى و آموزه سوم صورت در مرحلهتوان  گاه مى آن. خواطر شيطانى است
، فنا. دريافت كرد اين آخرين ايستگاه . تعالى است از غير حق ینهايت مرحله حركت الى اّهللاٰ

  .)524، 1363؛ همو، 276: 1381را، مالصد(نهايت است  نفس آدمى است كه البته بى
با چشم سر شـهود  اهل بصيرت كه چشمانشان با فروغ كشف و شهود روشن شده است،

اند كه چگونه اشخاص به علت تكرار اعمال و افعال جسمانى، ملكـاتى متناسـب بـا آن  كرده
و اينكه حتـى  )638: 1363؛ همو، 260: 1361مالصدرا، (شكل گرفته است  شان اعمال و افعال در باطن

ايـن شـدت و حـّدت  ،ممكن است در صورت شدت ايـن مسـخ بـاطنى و غلبـه قـوه نفسـانى
طغيان، شخص را در همين دنيا از شكل و مزاج آدمى بـه مـزاج و شـكِل متناسـب بـا صـفت 

 ،دنيا اينباطنى اهل بصيرت در  هایرسد شهود به نظر مى. )233: 1360، همو(دهد  باطنى او تغيير
ها در همـين دنيـا بـه  بـودن مسـخ انسـان د و همچنـين نزديـككنـ ها داللـت مى سانبر تنوع ان

  .گواه بر كثرت نوعى انسان در نشئه دنياست ـ به دليل شدت طغيان ـ حيوانى های تصور
ها نـوع واحـدی  از سويى هرچند نفس انسانى به حسـب حـدوث اوليـه در تمـامى انسـان

ای مسـتعد بـرای امـور  همين نفس انسـانى مـاده ولىگيرد،  قرار مى» بشر«است كه تحت نوع 
بشر بودن هماننـد جنسـى . سبعى و بهيمى را به همراه دارد، شيطانى ،و قوه ملكى استمتعدد 

شـود  متعدد، به انواع متكثـر تبـديل مى های برای نوع انسان است كه در نهايت انسان با فصل
  .)19: 9، ج2002، همو(

گونه تقرير  اين گفته های پيش مقدمهانسان را با توجه به  توان كثرت نوعى نتيجه اينكه مى
  :دكر

از آنجا كه اصالت با وجود اسـت و بـه صـورت يـك واحـد متصـل در حـال سـيالن در 
همـراه  الحدوث، به صورت متصـل ةبه صورت جسماني آغازنفس نيز از  است،مراتب هستى 

ا حركت جوهری اضـطراری بدن بكه گفته شد  تر پيش. بدن در حال حركت و اشتداد است
ای  در مرتبـه پيمايد و نفس با حركت ارادی اشتدادی خويش، در هـر آنْ  مراتب هستى را مى

در ادامـه بـا توجـه بـه سـير  برخاسته اسـت، ولـىنفس از بدن طبيعى . گيرد از وجود قرار مى
  .شود نياز مى تكاملى خويش از بدن طبيعى بى

تـوان بـه  ها يكسـان اسـت و مى تمـامى انسـان در اش نفس انسانى به حسب فطـرت اوليـه
د، اما همـين نفـس در درون خـود چهـار كرتمامى نفوس در اين مرحله، حيوان ناطق اطالق 

بـا توجـه بـه  اش شيطانى و ملكى دارد كه در حركت اشـتدادی ،بهيمى ،سبعى) مبدأ اثر(قوه 



ها در چهـار  سـاندر ايـن حالـت، ان. كنـد
نيـز دارای  ها صـنفاز ايـن  كـدامگيرنـد كـه هـر 

شـايد بتـوان گفـت انـد و  اشخاص متعددی هستند كه در نـوع بـا يكـديگر متمـايز و متفاوت
 ،و در انواع بهـايم... انسان بهيمى يا انسان شيطانى و

  .تر است كمبودن  تر و يا در بهيمى
ند، به ك كسب مى ى را كهش، در هر مرتبه اعمال و علوم

  .استهمراه انسان به سازد و بدن مثالى همواره در همين دنيا 
است كه بنابر حركت اشتدادی نفس كه همـواره در 

نفس انسانى بـا توجـه بـه  ،اين دنيا در حال تحقق است و تا هنگام مرگ متوقف نخواهد شد
گيـرد و در  ای از هستى قرار مـى در مرتبه

اينكه شايد ثبات نوعى در اين دنيـا  مهم
در هـر صـورت تنـوع و كثـرت  ولـى

ماهيـت  بودن اصالت وجود و اعتبـاری
 اسـت ت و حركـت وجـودی اشـتدادی نفـس توانسـته

نبـود مبـانى  ظاهر در مقابـل، بـه. سـازد
از عوامل دفاع از وحـدت نـوعى و انكـار كثـرت نـوعى انسـان 

شناسـى صـدرايى در بـاب  انسان شناسى و
  .از كثرت نوعى انسان ارائه كرد

ايـن . دانـد ، عالم طبيعت را سرشار از حركت و تحول در ذات مـى
حركت در همه موجودات به نحو اضطرار جريان دارد تا استعداد هر يـك را بـه فعـل مبـدل 
سان افزون بر اين حركت غيـر ارادی، در ذات نفـس خـويش نيـز حركتـى اختيـاری 

ها به نوعى متفاوت از ديگری مبدل  حركت اشتدادی ارادی، هر يك از انسان
شوند و حتى انسان واحد نيز به حسب تعدد مراحل حركت، تعـدد نـوعى متمـايز خواهـد 

  

 

كنـد از ايـن مـوارد را لحـاظ مى جهت حركتش، برخى
گيرنـد كـه هـر  بهايم و سبع قرار مى ،شيطان ،صنف ملك

اشخاص متعددی هستند كه در نـوع بـا يكـديگر متمـايز و متفاوت
انسان بهيمى يا انسان شيطانى و برای مثال، ؛جنس آنان همان انسان است

تر و يا در بهيمى نسان بهيمى را خواهيم داشت كه از ديگری بهيمىا
ش، در هر مرتبه اعمال و علوما نفس در روند حركت جوهری

سازد و بدن مثالى همواره در همين دنيا  صورت بدن مثالى ممثل مى
است كه بنابر حركت اشتدادی نفس كه همـواره در  آنعى در تقرير كثرت نو نكته مهم

اين دنيا در حال تحقق است و تا هنگام مرگ متوقف نخواهد شد
در مرتبه» آنْ «هر  ،و اقوال و حركات ها انديشه ،اعمال ،علم
مهم نكته .كرد توان ماهيتى را از انسان انتزاع مى» آنْ «هر 

ولـىها هر لحظه نوعى متمـايز باشـند،  حاصل نشود و انسان
  .نوعى محقق است

  گيری نتيجه

اصالت وجود و اعتبـاریاعتقاد به حكمت متعاليه با تعريف وجودی از انسان و 
ت و حركـت وجـودی اشـتدادی نفـس توانسـتهو همچنين حركت جـوهری موجـودا

سـازدگستره مناسبى برای تقرير كثرت نوعى انسـان فـراهم 
از عوامل دفاع از وحـدت نـوعى و انكـار كثـرت نـوعى انسـان  ءوجودانگارانه در فلسفه مشا

شناسى و توان با تأكيد بر مبانى هستى رو، مى از اين. باشد مى
از كثرت نوعى انسان ارائه كرد ای تازهانواع بدن و انواع انسان، تقرير 

، عالم طبيعت را سرشار از حركت و تحول در ذات مـىصدرا با نگاه وجودی
حركت در همه موجودات به نحو اضطرار جريان دارد تا استعداد هر يـك را بـه فعـل مبـدل 

سان افزون بر اين حركت غيـر ارادی، در ذات نفـس خـويش نيـز حركتـى اختيـاری ان. سازد
حركت اشتدادی ارادی، هر يك از انسان رونددر . دارد
شوند و حتى انسان واحد نيز به حسب تعدد مراحل حركت، تعـدد نـوعى متمـايز خواهـد  مى

  .داشت
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نبودن نفـس جنـين و  نبى و غير نبى و مساوی نبودن وجودابرمتعدد صدرا بر بر یها برهان
 ،نبودن نفس كودكان و ديوانگان با نفـس پيـامبران يكىنيز نفسى كه به عالم عقل بار يافته و 

آن تأكيـد  رو انواع انسان كه صدرا ب بدنبا توجه به انواع ، ولى كند كثرت نوعى را مدلل مى
انسـان دارای بـدن . ونگى كثـرت نـوعى ارائـه كـردتوان تقريـری متفـاوت از چگـ دارد، مى

نفس ناطقه كه فاعل . هستندهمراه و مالزم او اكنون ها نيز  مثالى و اخروی است و اين بدن ،طبيعى
ـالى آخرتى استو موجد بدن مثالى و به قولى بدن  ـام  دراسـت،  كه غير از بـدن مث ـالى كـه انج اثـر اعم

دهد و بدن  كند، چگونگى بدن مثالى را شكل مى كه كسب مى ايىه ها، باورها و دانش انديشهدهد و  مى
ـبع و  مثالى را به صورت انسان ملكى در مى ـايم، س آورد و يا از جرگه انسانيت خارج كـرده و در نـوع به

  .كند وارد مى ها انشيط
بنابراين، همراهى بدن مثالى و بدن طبيعى در همين دنيا و تمايز جوهری بدن مثالى افـراد 

و كثـرت  اسـتتمايز نفـوس  نشانِ  ،اثر حركت جوهری اشتدادی نفس درن از يكديگر انسا
  .دكن ثابت مىدنيا نوعى انسان را در نشئه 
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