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Origin of Soul in Sadra’s Evolutionary View and Emergentism Evolutionary View
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Abstract
In the theological discussions of Christianity, which is not alien to the theological issues of
Islam, there are three broad views on the soul’s origin: traducianism, creationism and preexistence view. But today, in philosophy of religion and literature of mind, William Hasker
posits an alternative view of origins called emergent substance dualism.
Tertullian believed in traducianism that means “souls following the creation of the first
pair (i.e. Adam and Eve) successively generate additional souls (i.e. diachronically not
synchronically) where souls are parturient or fissile”. “According to traducianism, God
creates at least one soul directly and immediately”. Soul is produced by physical parents and
with physical body. Some verses of the holy book support this but it is not clear how
immaterial soul can be generated through a completely physical process.
The view of creationism is that God creates souls directly and immediately in mother's
womb. This view was supported by many early fathers of the church and some statements of
the holy book.
On the pre-existence view God created all human souls prior to the creation of the world in
a heavenly state. This view is based on the idea that there is a kind of "store of souls" in the
sky where God stores souls and he expects to baby's body in mother' womb be created and
then attaches the soul to it. This view has no holy book support.
On Hasker’s emergent substance dualism, evolutionary movement, hierarchical system,
systematic communications and network interactions of elements lead to emergence of novel
soul, a new thing which cannot be attributed to its underlined components and relation of
those components. It is the physics that has the power or ability to develop and create soul regardless of the divine relief and assistance of God. At first glance, emergentism and
creationism seem to be alien; but, if causality is put aside in emergentist arguments, it
becomes a magical quality. Because without any explanation, higher level features suddenly
are occurred and if causation is accepted, this theory has an explanatory gap. In fact, the
emergence of higher levels such as thinking from the lower level neurological events needs
the existence of effect to be superior than cause. If the effect is more complete, then the effect
has given up something that lacks it! And then higher level features have emerged from
nothing. Lower level entities can be able to produce system properties, but these properties do
not exceed in their existences from the level existence of those entities.
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assuming this scientific fact that in the course of evolution , creatures become more
complex and higher than simpler and lower ones, this problem arises that how these
phenomena can be realized without destroying the causality principle that: no effect can be
greater than its own cause.
Sadra with offering philosophical foundations of principality of the existence, intensifying
and substantial movement, analogical gradation and hierarchy of existence gave his theory of
soul's corporeal origination. , there are similarities and differences between this approach and
Hasker's approach.
In the monotheistic and quranic viewpoint of Sadra, everything reflects the existence of
god , then the soul apparently emerge from matter but verily God diffuses as it seems that
water slake, but God really slakes, or seems that doctor cures but God really cures. Because
the relationship between the creatures and the creator is reflective, like as reflection of the
sunlight and moonlight. therefore , if the matter is productive and the creator of the soul , this
creation and production in sadra's view is reflective and true agent is God the creator of the
soul .But even in sadra 's view, the body has not reflective agency and creation for soul; Body
is merely receptive. Somebodies unfortunately make mistakes that in Sadra's view the
producer of soul is body like evolutionism and dualist emergentism of Hasker. Sadra's view
about soul origination includes creationism, evolutionism, emergentism and even preexistence view. It has positive points of creationism, evolutionism, emergentism and even
pre-existence without negative points of them.
Keywords: emergent substance dualism; dualism; creationism; relationship of soul and body;
Corporeal origination.
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خاستگاه نفس در نگاه تکاملی صدرایی و نگاه تکاملی نوخاستهگرایی
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چکیده

در الهیات مسیحی که با الهیات اسالمی بیگانه نیست ،راجع به خاستگاه نفس ،بهطور سنتی سه دیدگاه وجود دارد:
«آفرینشگرایی»« ،تولدگرایی» ،و «تقدم وجودی»« .دوگانهانگاری جوهری نوخاسته» دیدگاه چهارمی است که بهتازگی با تأثیر
از نگاه علمی و تکاملی نوخاستهگرایان مطرح شده است .در این نگاه سیستمی و کلگرایانه ،ذهن/نفس از نظام ارگانیک بدن و
از طریق فرایندها و تعامالت طبیعی و شبکهای پیچیده از ارتباطات عصبی تولید شده است ،نه اینکه از بیرون بدن قرار داده
شده باشد .در این مقاله با توجه به شباهت زیاد «دوگانهانگاری جوهری نوخاسته» و دیدگاه جسمانیهالحدوث صدرا ،این دو
نظریه دربارة خاستگاه و منشأ نفس مطالعه میشوند .روش پژوهش ،تطبیقی ،تحلیلی و استداللی است .هدف این پژوهش،
کشف و طرح نقاط ضعف و قوت هریک از این دو نظریه و رسیدن به دیدگاه متعالیتر دراینباره است .یافتهها :تصور برخی
شارحان از جسمانیهالحدوث صدرایی آن است که نفس با ترکیب عناصر و تحقق مزاج و از طریق حرکات اشتدادی و
جوهری ،از جسم تولید میشود؛ اما توجه دقیقتر به نگاه صدرایی ،عالوه از اینکه او را پیشتاز نوخاستهگرایی معرفی میکند ،با
رفع خألهای تبیینی این دیدگاه ،او را در زمرة آفرینشگرایان قرار میدهد .نگاهی که امروزه جامع بین علم ،دین و فلسفه است
و ازاینرو با نام «آفرینشگرایی نوخاستة صدرایی» در حکم گزینه و نظریهای بسطپذیر و شایان توجه به فالسفة دین و
متکلمان پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی
نوخاستهگرایی جوهری ،دوگانهانگاری ،آفرینشگرایی ،رابطة نفس و بدن ،جسمانیهالحدوث
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1ـ مقدمه

باهمنظااور حال ایاان عویصااههاا و معضااالت ،نظریاة

 -1-1معرفی نوخاسته گرایی و دوگانهانگاری جـوهری

نوخاستهگرایی طرح شد .نوخاستهگرایای ،ذهان را ناه باه

نوخاسته

بدن فروکاهش میدهد و نه قائل است که از بیرون به بدن

امروزه ماادهگرایای در مساللة ذهان دچاار عویصاههاا و

دمیده شده باشد؛ بلکه در این دیدگاه ،ویژگیهاای ذهنای

معضالتی است .علوم شناختی تصدیق کرده است تااکنون

(در نوخاستهگرایی ویژگیها) و ذهن (در نوخاساتهگرایای

به لیست وسیعی از مسائل حلنشده و ناتماام در شاناخت

جوهری) به طور طبیعی محصول سازمان و کارکرد مناسب

و تبیین ذهن و حاالت ذهنی انسان رسیده اسات؛ ازجملاه
چه چیزی به تجربة آگاهانه ،مشخصة سابجکتیو خاص آن

فیزیکی بدن و مزز دانساته مایشاود (Clayton, 2004:
) .p.39این دیدگاه از علم روز نیز تأییدیاه گرفتاه اسات؛

را میدهد؛ چگونه رخدادهای الکتریکیشایمیایی در مزاز

چون یافتههای زیستشناختی و عصبشاناختی ،حکایات

(و نه در هیچ جای دیگر) طعم لیمو ،صادای متماایز یاک

از نسبت هماهنگ میزان تکامل جسم و ویژگیهای حیاتی

فلوت یا درد دندان را تولید میکند (مسلله کوالیا)؛ چگونه

و ذهنی دارد ).(Morowitz, 2003: p.185

کلمات و افکار ما طبق الگوهاای فعالیات مزازی فهمیاده

ایدة اصلی نوخاستگی این است :همانطور که سیساتم

میشوند؛ چگونه میتوانند معناادار و باه چیزهاایی اشااره

در طول تکامل بهطور فزاینده پیچیدهتر مایشاود ،ممکان

داشته باشند که هرگز نمایتاوان باا آنهاا تماات مساتقیم

است ویژگیهای بدیعی را بروز دهد که پایشبینایناپاذیر

داشاات و حاااالتی از امااور را ارائااه دهنااد کااه صاااد یااا

است و براسات قوانین کنترلکنندة رفتار اجزای سیستمهاا

کاذب اند؛ قصدیت و حیث التفاتی چه تبیینی دارد؛ چگونه

تبیینپذیر نیست؛ بهخصوص اینکه کل مرکبِ پیچیاده باه

است که میتوانیم عامل مختار باشیم و نه اینکاه عاملیتات،

ویژگیهایی نائل میشود که تقلیلپذیر به چینش و ویژگی

صرفاً جبر و از پیش با فرایندهای فیزیکی و عصابی تعایتن

مؤلفه های سازندة آنها نیست .براسات این ،در متافیزیاک،

یافته یا رندم و تصادفی باشد ،بلکه مززِ انعطافپذیر را نیز

معرفااتشناساای و فلساافة علاام ،معنااای «نوخاسااتگی» و

با آموزش ،آگاهی و خواستنِ خود همراه کند (مسائل ارادة

«نوخاسااتهباااودن» باااا خصوصااایاتی از قبیااال «بااادیع»،

آزاد و اخال )؛ توانایی و اساتعداد انساان بارای اساتدالل

«پیش بینی ناپاذیر» و «تقلیالناپاذیر»باودن همبساتگی دارد

منطقی صحیح و محاسبة آنچه به مسالله مرباوط اسات و
سازماندهی اطالعات دربارة آن ،حتای وقتای راه ساادهای
وجود ندارد که پیشاپیش بتوان گفت چاه ناوا اطالعااتی
مربوط به مسلله است ،بهصورتی کالنگراناه و پایاان بااز،
چگونااه تحقااق مااییابااد و تبیااین ماایپااذیرد؛ چگونااه
ویژگایهاای ادراکاای خااص کاه بااه ناورونهاای منفاارد
اختصاص داده میشوند (مثل رنگها ،بوها ،شکلها ،نرمی
و زبریها) ابتدا با خاود اشایا ،درک و آنگااه باا مجماوا
تجارب ادراکی از راههای حسی مختلاف ،تلفیاق و ادراک
میشوند (مسللة تلفیق و وحدت آگاهی)؛ چگوناه مقاادیر
ثااابتی از درک و شااناخت انتزاعاای بااا وجااود جریااان
دائمالتزییر فعالیت الکتریکی و شیمیایی مزز وجود و جلوه
دارند (.)Baker & Goetz, 2011: p.1-9

( .)Stephan, 2013: p.714-720آرشااینوف و فااوکس
برای نوخاستگی ،شش جنبة مهم و معروف ذکر مایکنناد:
 )1همافزایی؛  )2بادیعباودن؛  )3فروکااهشناپاذیری؛ )4
پاایشبیناایناپااذیری؛  )5انسااجام و هاامپیوسااتگی و )6
تاریخ مندی .با توجه به اینکه نوخاستگی ،کیفیات بنیاادین
سیستمهای خودسازماندهنده دانسته شده است ،جنبههای
متعدد این سیستمها ازجمله حفظ خاود ،سیساتمیباودن،
نوخاستگی از پایین به باال (،)Bottom-up-Emergence
علیتت رو باه پاایین ( ،)Downward Causationعلیتات
غیرخطای ( )non-linear causalityو علیتاات چرخشاای
(causality

 ،)Circularسلساااالهمراتباااای بااااودن

( )Hierarchyو وحاادت در عااین کثارت ( Unity in
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 )Generality and Specifity/Pluralityنیاز در شامار

هویات هنگاامی شاکل مایگیرناد کاه فراینادهای ساطح

خصوصیات نوخاستگی قلمداد مایشاود ( & Archinov

پایینتر آن چنان سازمانیافته باشند و پیونادهایی را تولیاد

 )Fuchs, 2003: p.6-8کااه تفصاایل آن در ایاان مقااال

کرده باشند که آنها را درون سیستمهاای تقریبااً یکپارچاه،

نمیگنجد.

به هم پیوسته ،منسجم و مستقل متحد می کند؛ بهطاوریکاه

نوخاستهگرایی ،طیفهای متعددی دارد؛ از مادهگرایای

ویژگیها و قدرتهای علّی جدیادی را باروز مایدهناد.

که ویژگیهای نوخاستة ذهنی را مادی میداناد و مااده را

موجودات انسانی ازجمله این هویتها هستند؛ اما ذهنهاا

آنقدر بسط میدهاد کاه شاامل ویژگایهاای ذهنای نیاز

نیستند« .حاالت ذهنی» ( ،)mental statesبهترین اطالقی

میشاود ( Bunge, 2010; O’Connor, 1994, 2000a,

است که ازنظر فلسفی دربارة فعالیات هاای ذهنای وجاود

;2000b, 2003; O’Connor & Wong, 2005
& O’Connor & Churchill, 2010; O’Connor
 )Jacobs, 2000; Searle, 1992تااا روحااینگااری
( Sheldrake, 2013; Strawson, 2006; Dyson,

 )1979; Vimal, 2013که همة مواد و اشیای فیزیکای را
واجد مراتبی از ویژگایهاای ذهنای مایداناد؛ اماا بیشاتر
نوخاستهگرایان در میانة این طیف قارار دارناد و قائال باه
نوخاستگیِ ویژگی ها و حاالت ذهنی و البته منکار جاوهر
ذهناند.

دارد (.)Campbell, 2015: p.263-292
افراد اندکی از نوخاستهگرایان بحث و استدالل میکنند
که ذهن و عامل آگااه ،از طبیعات فیزیکای نشالت گرفتاه
است؛ با وجود این ،آنها از لحاظ کیفی از مادة محا

یاا

وجود فیزیکی متفاوتاند ( Hasker, 1999, Goodman

.)& Caramenico, 2013, Zimmerman,2011
ویلیاااام هساااکر ( 1999و  ،)2014مفهاااوم بااادیع
دوگاناااهانگااااری جاااوهری نوخاساااته (Emergent
 )substance dualismرا مطرح کارده اسات .در نظار

ادعای نوخاساتگی ویژگایهاا ایان اسات کاه در اثار

هسکر ،ذهن بهعنوان جوهری بسیط ،در مرحلهای خااص

فرایندهای تکاملی در مرحلهای از تکامل حیات ،برخای از

از رشد و تکامل پدید میآیاد .ایان نگااه تبیاین مایکناد

اجزای خاص ماده به نحوی آرایش مییابند کاه منجار باه

چگونه مزز فرد و جوهر ذهنای ارتبااطی ماداوم و پایادار

حدوث افاراد جدیاد نمایشاود؛ بلکاه ارگانیسامِ مادنظر

میگیرند (.)Lubashevsky, 2017: p.177-178

ویژگیهای کیفی جدید ،نظیر ویژگایهاای آگااهی را باه

او استدالل میکند آگاهی را نمی تاوان صارفاً عاار

دست میآورند .آرایش خاصای از مااده تاومم باا ایجااب

مادة فیزیکی دانست؛ به دو دلیال :وحادت آگااهی و ارادة

قوانین طبیعی ،افراد آگاه با ویژگی کیفی جدید را به وجود

آزاد؛ چون موجود فیزیکی همیشه درحال تزییر و ترکیبای

ماایآورد ( .)Nida-Rümelin, 2007: p.270بااه تعبیاار

از اتاامهااای منفصاال و فاصاالهدار اساات .ارادة آزاد نیااز

کرین ،براسات دوگانهانگاری ویژگیها ،ویژگیهای ذهنی

محصول حرکات تعیتنی فیزیاک نیسات؛ بناابراین ،هساکر

از ویژگیهای فیزیکی متمایزند؛ اگرچه هردو ویژگی هاای

نتیجه می گیرد باید سابجکتی بارای تجرباه وجاود داشاته

یک جوهرند (.)Crane, 2001: p.38

باشد کاه غیرماادی و یکپارچاه باشاد ( Hasker, 1999:

دیدگاه ریچارد کمپل بر آن است که واژة ذهان هناوز

.)p.190

در سااطح وساایعی از گفتگوهااای روزمااره ،روانشناساای و

او بااهشاادت دوگانااهانگاااری جااوهری دکااارتی را رد

فلسفی کاربرد دارد؛ اما درواقع چیزی به عنوان ذهن وجود

میکند و تأکید میکند مزز انساان پاس از طای دورههاای

ندارد .اشتباهی جدی است اگر بهگونه ای صحبت شود که

تکاملی زیستی جوهر ذهن/نفس را تولید میکند ،نه اینکاه

گویی فعالیت ذهنی ،درون هویتت ذهنی متمایز و مساتقلی

از بیاارون بااه آن اضااافه شااده باشااد ( Hasker, 1999:

رخ میدهد .این باور بنیادین دکارتیان اسات؛ اماا درواقاع

.)p.189
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ازنظر هسکر ،مزز ،نفس (میدان آگاه) را تولید میکناد

دی ادگاه نوخاسااته گرایاای و مالصاادرا» (نریمااانی:1394 ،

که متمایز از مزز اما در وجودش وابسته به آن است .مثاال

 )111-134و «ارادة آزاد ،برخاسته از جوهر مجرد نفس یا

مطرحشده برای تفهیم این مطلب این است که مجموعهای

ویژگی ای نوخاساته» (عموسالطانی و آذربایجاانی:1397 ،

از نورونها که بهطور مناسبی در کنار هم در مزز چیادمان

 )111-136منتشاار ش اده اساات .مقالااهای نیااز بااا عنااوان

یافتهاند ،نفس را تولید میکنند؛ هماان طاور کاه اتامهاای

«رویکارد نوخاساتهگرایای باه مساللة ذهان در پاساخ بااه

میلهای از آهان کاه باه خاوبی نظام یافتاه باشاند ،میادان

چالشهای آفرینشگرایی و فیزیکالیسام» (جاماهبزرگای و

مزناطیسی را تولید میکنند .میدان مزناطیسی از میلة آهنای

سعیدی مهر )50-71 :1394 ،به چاپ رسیده که برگرفته از

متفاوت است و قادرت علّای رخاداد حاوادثی را هام باا

مقالاة «?Hasker, 2015: p.162-( »Why Emergence

کشش الکترومزناطیسی خود دارد .به این صاورت ،نفاس

 )151است.

نیز از مجموعه تعامل نورونها متفاوت است و قدرتهای
متمایز علّی خود را در رخداد اموری دارد و در عین حاال

2ـ نوخاستهگرایی جوهری و خأل تبیینی آن

بهطور خودکار از چینشهای خاصی از این ناورونهاا باه

در مباحث الهیاتی مسیحیت که بیگانه باا مباحاث الهیااتی

وجاود آمااده اساات .ازنظاار هساکر ،ایاان نگاااه پلاای بااین

اسالم نیست ،راجع به خاستگاه نفس ،باهطاور سانتی ساه

ماتریالیسام و دوگاناهانگااری ایجااد مایکناد ( Hasker,

.)2011: p.190; 1999: p.190 & 2015: p. 153-155
 -2-1مسئله پژوهش
مسللة پژوهش این است که با توجه به شباهت دیدگاه
«دوگانهانگاری جوهری نوخاسته» و «جسمانیه الحادوث و
روحانیه البقا» در حکمت متعالیه ،نقاط قاوت و ضاعف و
هرکدام از این دیدگاهها از منظر فلسفی و کالمی راجع باه
خاستگاه و پیدایش نفس ،چگونه ارزیابی و حال و فصال
میشوند.
 -3-1ضرورت پژوهش
نظر به تعارضات یافتههای جدید تکاملگرایانة علام و
فلسفه با دین و مباحث سانتی فلسافه و کاالم ،در مساللة
ظهور و پیدایش نفس ،بررسای ایان تقاابالت باا نگااهی
تطبیقی و تحلیلی و ارائه راهکار در این زمینه ضاروری باه
نظر میرسد.
 -4-1پیشینة پژوهش
دربارة این موضوا ،پژوهش انجام نشده است؛ اماا در
خصااوص معرفاای نوخاسااتهگرایاای بااه فارساای کتاااب

دیدگاه کلی وجود دارد؛ «آفرینشگرایای»« ،تولادگرایی» و
«تقدم وجاودی» اوریگان؛ اماا اماروزه در فلسافة دیان و
ادبیات ذهن ،دیدگاه ویلیام هسکر بهعنوان دیدگاه دیگاری
به نام دوگانهانگاری جوهری نوخاسته مطرح شده است.
ترتولیان نظریة «تولادگرایی» ( )Traducianismرا در
 200میالدی مطرح میکند و قائل است کاه جاان توساط
والدین جسمانی و همراه با بادن جسامانی تولیاد مایشاود.
مطالب کتاب مقدسی کاه در پشاتیبانی از تولادگرایی مطارح
میشود این موارد است )1 :در سِافر پیادایش « :7:2خادا در
آدم ،روح حیات را دمید و آدم ،نفاسِ (جاان) زناده شاد» در
هیچ جای دیگری از کتاب مقدت اشاره نمیکند که خدا ایان
عمل را دربارة سایر انسانها و دیگر موجاودات تکارار کارده
باشد« )2 .آدم پسری به شباهت خود داشات» (پیادایش .)3:5
به نظر میرسد نوادگان آدم بدون اینکاه خادا در آنهاا بدماد،
«جانهای زنده» شدند )3 .سفر پیدایش  3-2:2اشاره مایکناد
خدا از کار آفرینش خود دست کشاید )4 .گنااه آدم بار تماام
انسانها از لحاظ جسمی و روحی اثر میگذارد و ایان زماانی

«نوخاستگی و آگاهی» (خوشنویس )1394 ،و مقااالتی باا

معنا پیدا میکند که جسم و جان انساان ،هاردو از والدینشاان

عنااوان «مساللة نفااس  -باادن ،یگانااهانگاااری صاادرایی و

نشلت بگیرد .ضعف دیدگاه تولدگرایی این است کاه روشان

نوخاسته گرایی»( ،علیزاده« ،)5-44 :1390 ،ماهیت نفس از

نیست جان غیرمادی چطور مایتواناد از طریاق یاک فرایناد
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کامالً فیزیکی تولید شود.

نفس به طور بالقوه در مادة فیزیکی وجود دارد و براساات

دیدگاه «آفرینشگرایی» ( )Creationismمیگویاد در

تزییرات مادی متناسب بهعناوان جاوهری بادیع نوخاساته

زمانی که انسان در رحم قرار میگیرد ،خادا جاان تاازهای

می شود .این جوهر در طبیعت ،بیمثل و مانند و به انادازة

ماایآفرینااد .بساایاری از آبااای اولیااة کلیسااا دیاادگاه

کافی از مجموعة مادی متماایز اسات .در نوخاساتهگرایای

آفرینشگرایی را حمایت کردند و پشتیبانی کتاب مقدسای

جوهری حرکت تکاملی ،نظام سلسله مراتبای و ارتباطاات

نیز دارد .نخست ،کتاب مقادت باین منشاأ جاان و منشاأ

سیستمی و شبکهای عناصر به پیدایش وجود بادیع نفاس

جسم تفاوت قائال مایشاود (جامعاه 7:12؛ اشاعیا 5:42؛

منجر میشود که فروکاهشپذیر به اجزا و روابط فیماابین

زکریا 1:12؛ عبرانیان  .)9:12دوم ،اگر خدا جاان تاکتاک

نیست .این فیزیک است که قوته یا استعداد ارتقایافتن و باه

افراد را در زمانی بیافریند که نیااز اسات ،جادایی جاان و

وجاااود آوردن نفاااس را فاااارد از اماااداد الهااای دارد

جسم پابرجا میماند.
ضعف دیدگاه آفرینشگرایی در مسایحیت ایان اسات
که خدا همچنان جانهاای تاازة انساانهاا را مایآفریناد،
درحالی که پیدایش  3-2:2اشاره میکناد خادا از آفارینش
دست کشید .همچنین با توجه به اینکاه گنااه باه تمامیات
وجود آدمی ،یعنی جسم ،جان و روح سرایت کرده اسات
و خدا جان تازهای برای هر انسان میآفریند ،چطور اسات
که گناه در آن جان سرایت کرده است.
«تقدم وجودی» بر آن است که خدا تماام جاان هاای
انسانها را در یک زمان آفرید و در زماان لقااح ،جاانی را باه
انسان «وصل میکند» .این دیادگاه بار ایان عقیاده اسات کاه
نوعی «انبار جانها» در آسمان وجود دارد که خدا جاانهاا را
در آنجا انبار میکند که انتظار بدنی بشری را میکشد تا باه آن
وصل شود .ایان دیادگاه ،پشاتیبانی کتااب مقدسای نادارد و
معموالً کسانی آن را مطرح میکنند که دیدگاه «عصار جدیاد»
یا تناساخ دارناد .چاه دیادگاه تولادگرایی درسات باشاد یاا
آفرینشگرایی ،هردو دیدگاه همعقیدهاند کاه پایش از لقااح و
آبستنشدن ،جان موجودیت ندارد .به نظر میرسد این تعلایم
روشن کتاب مقدت باشد؛ چه اینکه خدا جان تاازة انساان را

( Goodman & Caramenico, 2013; Hasker,

 .)1999در نگاااه اول ،نوخاسااتهگرایاای و آفاارینشگرایاای
واژگانی بیگانه به نظر میرسند.
در سااال  ،1977کااارل پااوپر در نخسااتین کنفاارانس
داروین در دانشگاه کمبریج موضوا جالبی را مطرح کارد.
او این ایده را بحث کرد که انسانها (به هماراه خصاائ
ذهنی خاص) پدیدههایی «نوخاسته»اند .در تقابل با نظریاة
ویلیام پیلی که خالق در آغاز ،هر ناوا موجاود زنادهای را
به صورت جداگانه به روشی خاص در آفرینش ابداا کرده
است ،پوپر تصویری از جهان ارائه میکناد کاه در آن ،در
طول زمان ،اشیا ،رخدادها و حاالت خاص به طر جدیاد
ترکیب و تلفیق میشوند و «چیزهایی جدیاد» در «ساطوح
جدیدِ» ساازمان ازجملاه موجاودات باه وجاود مایآیناد
(.)Popper, 1978: p. 342-343
بااینحال ،اگر نوخاستگی ،حالت و شیوة آفارینش الهای
دانسته شود ،آنگااه ایان دو واژه (آفارینشگرایایِ نوخاساته)
لزومااً ناساازگار نخواهناد باود ( .)Farris, 2014: p.322در
آفرینشگرایی خاص ،خدا بهطور مستقیم و بیواسطه نفاوت

در لحظة لقاح آفریده باشاد یاا اینکاه خادا فرایناد تولیادمثل

را میآفریند .خدا بهطور مستقیم علت است؛ به ایان معناا کاه

انسان را طوری طراحی کرده باشاد کاه جاان را نیاز دوبااره

او از هیچ علت دیگری برای ایجاد نفس بهاره نمایگیارد .در

تولید کند .درنهایات ،خداسات کاه مسالولیت خلقات هماة

آفرینشگرایی ،آفارینش نفاس رویادادی اسات کاه باهطاور

جانهای انسانهاا را بار عهاده دارد (ننسای29-30 :1391 ،؛

مستقیم ریشه در اراده و خواست الهی دارد و فرایندی نیسات

)Farris, 2014: p. 321-324

که پیش از وقوا اراده و خواست الهی شروا شاده باشاد یاا

دوگانهانگاری جوهری نوخاسته به ایان معناسات کاه

رویداد نوخاسته صرف باشد.
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در نوخاستهگرایی جوهری علت مستقیم وجود نفاس،
فیزیکی است .فیزیک است که نفس را به وجود مایآورد؛

معلولی نمیتواند بزرگتر از علت خاودش باشاد» محقاق
میشود.

به این معنا ،خدا میتواند در نهایت علت بعید نفس باشاد

به طور خالصه ،نوخاساتهگرایای نظیار طبیعاتگرایای

که حدوث نفس را برحسب تکامل فیزیکی روشان کارده

میگوید طبیعت خودکفا است؛ یعنی طبیعت صرفاً بر پایاة

است.

ساختار و علل طبیعی خود و بدون دخالت هرگونه علتای

اگر در نوخاستگی بحث از علیتت کنار گذاشاته شاود،

باالتر از بیرونِ سیستمِ مفرو

 ،کامالً قادر به تولیاد هماة

نوخاستگی کیفیتی جادویی مییابد؛ چون بدون هیچ تبیینی

نتایج تاریخ تکامل از پایینترین تا باالترین سطح ازجملاه

ویژگیهای سطح باالتر ناگهاان حاادث مایشاوند و اگار

انسان هاست .ایان نظریاه باه عناوان قاانون تکاوینی پایاه

علیتاات پذیرفتااه شااود ،ایاان نطریااه خااأل تبییناای دارد .در
نوخاستگیِ پدیده سطح باالتری نظیر تفکر از رویادادهای
عصبشناختی سطح پایینتر ،الزم میآید معلاول برتار از
علت خود باشد (.)Jeffreys, 2004: p. 212-222
نزد توماسیان یک معلول نمیتواند ازنظر کیفی کاملتر
از علت ایجادی خود یا مجموا عللی باشد که آن را تولید
میکنند .اگر معلول از علت خود کامالتار باشاد ،معلاول
چیزی را عطا کرده کاه فاقاد آن اساتر در ایان صاورت،
ویژگیهای سطح باالتر ،از هیچ پدیدار شادهانادر هویاات

میپذیرد که سطح باالتر از سطح پایینتار ،بادون نیااز باه
علتی دیگر نوخاسته میشود؛ اما نوخاستهگرایی چگاونگی
علّی رخداد نوخاسته را تبیین نمیکند و دلیل کاافی بارای
آن مطرح نمیکند و گفتنی است با طرح «این یاک قاانون
طبیعی» است ،خأل تبیین فلسفی آن پر نمیشود.
قائل شدهاند ذهن و ویژگیهای ذهنی در اجزای سطح
پایینتر وجود دارند و شبکة سیستمی وارتباطاات حاصاله
در اجزا ،علت ظهاور جاوهر ذهان اسات ( Sheldrake,
;2013: p.9; Strawson, 2006; Dyson,1979
)Vimal, 2013؛ اما در نقد این دیدگاه نیاز گفتنای اسات

سطح پایین مسلماً ویژگیهای سیستمی تولید میکنند؛ اماا

دربارة جهشهای بزرگ به ویژگیهای به کیفیِ باالتر عالم

این ویژگیهای سیساتمی ازنظار کماال و رتباة وجاودی

موجودات زنده یعنای از غیرزناده باه حیاات سالولی ،از

فراتر نمیروند (.)Clarke, 2001: 245-260

حیات نباتی بادون حاس باه حیاات حیاوانی حساات و

معضل اصلی مادهگرایای شاکاف تبیینای لِاوین اسات

بهخصوص از حیات حیوانی به حیات عاقلة انسانی کاافی

()Levine, 1983: p. 354-361؛ شکاف بین تجربههاا و

به نظار نمایرساد؛ چاون اگار آنچاه نوخاساته مایشاود

توصیف علمی این تجربهها؛ بهبیاندیگر ،تبیین این مسالله

به وضوح ازنظر کیفی در ساطح بااالتری از وجاود باشاد،

است که چگونه تجربههای ما از مادة بادون تجرباه نظیار

مازاد این موجود جدید از سطح سابق ،از هایچ باه وجاود

شبکة عصبی یا مزز یا تعامالت محیط و ارگانیسام نشالت

میآید و ازاینرو نااق

اصال دلیال کاافی ( sufficient

میگیارد یاا نوخاساته مایشاود .ذهان و مااده دو مقولاة

 )reasonاساات .بنااابراین نکت اة کلیاادی ایاان اساات کااه

متفاوتاند و ازاینرو نمیتوانند از یکدیگر نشلت بگیرناد

خواهناخواه آنچه در ساطح جدیاد نوخاساته مایشاود ،ازنظار

(.)Vimal, 2008: p. 49-73

کیفیت وجودی کاملتر از سطح سابق اسات؛ حیاات نوخاساته

قبول این واقعیت علمی که در طاول تکامال،

ازنظر کیفی در سطحی باالتر از سطح بادون حیاات ،شاناخت

موجااودات پیچیاادهتاار و باااالتر از موجااودات سااادهتاار و

حسی موجود آگااه در حیواناات در ساطحی بااالتر از حیاات

پااایینتاار نوخاسااته ماایشااوند ،مسااللة متااافیزیکی و

گیاهی و بهطور ویژه هوش عقالنای انساان بااالتر از شاناخت

وجودشناسانه ای که مطرح میشود این اسات کاه چگوناه

حساای حیااوانی اساات؛ بنااابراین ،نوخاسااتهگرایاای همچااون

این فرایند بدون مخدوشکردن این اصل علیتت کاه «هایچ

طبیعتگرایی بدون تبیین متافیزیکی مناسابی از چگاونگی ایان

با فر
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میشود اگر طبیعتگرایاان و

فرامادی و بهطور خاص در رابطه با تعامل نفس و بدن ،در

امکان است .با این دقت مشخ

نوخاستهگرایان مدعیاند سطح بعادی باهطاور واقعای و ذاتای

توجه به دو جنبة اصلی ذیل به دسات مایآیاد -1 :نظاام

باالتر از سطح قبلی نیست و صرفاً در ترتیبای پیچیادهتار از آن

سلسلهمراتبی طولی هساتی؛ بادینصاورت کاه ساطوح و

است ،به نوعی تحویلگرایی مبتال میشوند .همچنین ،اگر قائال

مراتب وجودی از پایین به باال نوخاسته و حادث میشوند

شوند سطح باالتر در مرتبة وجودی کاملتر و متماایزی وجاود

و همچنین ازنظر کمال وجودی بهطور کیفی مختلافاناد؛

میشود (.)Clarke, 2001: 249-250

نه اینکه صرفاً ازنظر ظهاور و باروز کمای مااده در هماان

شاید گفته شود «مدعای نوخاستهگرایی درست نقال و

سطح (عرضی) متفاوت باشند -2 .عللی که ازنظر کیفی در

نقد نشد؛ چون در نوخاستهگرایی پدیده سطح باالتر صرفاً

سطح پایینتر قرار دارند ،بهخودیخود علت تاماه و دلیال

معلول اجزای سطح پایینتر نیست؛ بلکه نحاوة چیانش و

کافی برای نوخاستگی چیزی نیستند که ازنظر کیفی بااالتر

ارتباط تعاملی آنهاا اهمیات دارد و موجاب ناوزایی اماور

است؛ علل نمیتوانند چیزی را اعطا کنند که آن را ندارند؛

بدیع مایشاود؛ چنانچاه از کاامپیوتر چیزهاایی نوخاساته

بنابراین ،علتی فراتر از آن سطح (سطح بااالتر) مسابب آن

دارد ،اصل علیتت نق

میشود که همگی معلول اجزا و نیز نحوة چینش آنهاسات
و هر نوا چینشی به تحقق آن پدیدههای نوخاساته منجار
نمیشود» .خواننده هوشیار باشد بر پدیدههایی کاه ازنظار
کیفیت و رتبة وجودی از سطح پایینتار متماایز نیساتند و
هردو سطح ازنظر وجودی فیزیکیاند ،ایرادی وارد نیسات
و این همافزایی پذیرفتنی است؛ اما این نقد و مشاهدة خأل
تبیینی در آنجایی است کاه موجاود ساطح بااالتر ،ازنظار
وجودی ،متمایز از سطح فروتر و زیرالیه است.
نوخاستگی حیات ناطقه و خودآگاه انسان ،باالترین سطح
و غایت فرایند تکامل ،مسائل متافیزیکی خاصای را پایش رو
میگذارد .با توجاه باه اینکاه جوهریتات و روحانیات نفاس
انسانی که از ویژگیهای مادی است و امتداد زمانی و مکاانی
فراتر دارد (فراتر از زمان ،مکان و همة زمینههای مادی خاص
است ،ارزشها را میفهمد ،خودآگاهی دارد و  ،)...این ساؤال
وجودشناختی مطرح میشود که چه چیازی مایتواناد علات
منشأ نفس باشد؛ چون چنین ماهیتهای غیرمادی که اجازای
مادی ندارند ،بلکه بسیط و کانون غیرممتد انرژی روحانیاناد،
از اجزای مادی مختلفِ فراهمشاده باا علال ماادی مختلاف
نمیتوانند ساخته شده باشند.

مقدار وجود افزوده است که آن علات در دساترت علاوم
تجربی نیست (.)Clarke, 2001: 241
بنابراین ،برخی با گرایش های نوخاستهگرایانة متاأثر از
دیدگاه آفرینشگرایی توماسی استدالل میکنند خدا نفاس
را بهطور مستقیم آفریده است؛ اماا دقیقااً ماوقعی حاصال
میشود که مزز به مرحلة پیچیدگی و تکامل خاصی بارای
میزبانی نفس برسد .خدا علت نفس است و آن را مستقیماً
آفریده است؛ اما این آفرینش صرفاً در زماان و در ارتبااط
با اجزای فیزیکی (عصبی یا سلولهاای بادنی) باه دسات
میآید ( .)Farris, 2014: p.327-328در نگااه توماسای
درست است که نفس پس از تکامل بدن به وجود میآیاد،
اما تکامل بدن فیزیکی علات کاافی بارای پیادایش نفاس
نیست؛ چون نفس ناطقه فراتر و متمایز از فعالیت عصابی
یا بدنی است و این بهمنزلة انتقادی به نوخاستگی جوهری
هساکر مطارح شاده اسات ( Lee & George, 2007,

)p.71؛ یعنی با پذیرش جوهریات نفاس ،ایان مسالله در
نوخاستهگرایی مطرح میشود که علت فاعلی نفس ناطقاه،
موجودی ضرورتاً غیرمادی و فراتر و قوی تر از آن اسات.
واقعیت این است که وجاود علات ماادی ،فعالیات علات

3ـ نوخاستهگرایی دوگانهانگار و خلقتنگرانة صدرایی

صوری و غایتمندی علت غایی همه از علت فاعلی است

دیدگاه معقول در بررسای رابطاة علام و دیان یاا داساتان

(.)Tanner, 2005: p. 63

تکامال جهاان و مااجرای خلقات ،علال طبیعای باا علاال

صدرا با طرح مبانی فلسافی اصاالت وجاود ،حرکات
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اشتدادی و جوهری ،تشکیک و سلسلهمراتب وجود ،قائال

استعدادش است ،نه علت ایجاد آن« :و البدن بمااهو بادن

به جسمانیه الحدوث بودن نفس می شاود؛ ازایانرو مباانی

مادة للنفس المتعلّقة به» (صدرالدین شایرازی ،1368 ،ج:9

نظری صدرایی و نوخاستهگرای جوهری (دوگاناهانگااری

 .)4نفس در ابتدا با بدن و جسم عینیات دارد و ساپس باا

نوخاسته) تشابهات و البته امتیازاتی دارند.

ارتقا و حرکت جوهری و تکاملی بادن ،مساتعد دریافات

در نگاه توحیادی قرآنای و فلسافی صادرایی ،چاون

مدارج باالتر نفاس نبااتی ،تجارد جاوهری حیاوانی و در

همه چیز بازتااب وجاود خداسات ،ظااهراً نفاس از مااده

نهایت تجرد جوهری انسانی میشود« .هماناا بارای نفاس

نوخاسته میشود؛ اما حقیقتاً از جانب خدا افاضه میشاود؛

مجرد وجودی برای بدن و وجودی بارای ذاتاش اسات و

چنانچه ظاهراً آب سیراب مایکناد؛ اماا باهحقیقات خادا

بدن علت قابلیِ وجود نفس بارای بادن اسات ،ناه علات

سیراب میکند یا بهظاهر پزشک شفا میدهد؛ اما بهحقیقت

فاعلی برای وجود ذات نفس .پس هنگامی که ماادة بادنی

خدا شفا مایدهاد؛ چاون رابطاة مخلاو و خاالق رابطاة

واجد چناان کیفیات مزاجای شاد کاه شایساتگی آلات و

بازتابی است ،مانند رابطة نور ماه و نور خورشید .ازاینرو،

مملکت نفسبودن را یافت ،خدای باری و جواد باا اساتخدامِ

ولو ماده را مولد و خالق نفس بادانیم ،در نظرگااه فلسافة

برخی مالئکة مقرّب و مفار از عالم مواد و قوای آن به نحاو

صدرایی ،ایان خالقیات و تولیاد ،بازتاابی اسات و فاعال

کلی ،نفس جزئیهای را حادث میکند که صورت بدن و مبادم

حقیقاای آن خداساات (صاادرالدین شاایراز  ،1368 ،ج:2

افعال انسانی و اخال و تدابیر بشاریِ مؤیاد باه روحالقادت

)292-294؛ امااا حتاای در نگاااه صاادرا باادن ،فاعلیاات و

است؛ زیرا آن تدابیر ،جز باه جاوهر قدسای تماام نشاود کاه

خالقیت بازتابی هم برای نفاس نادارد؛ بلکاه صارفاً قابال

واجد تعقالت کلیه است .پس بادن باا اساتعدادش ،خواهاان

است .متأسفانه نظریة جسمانیه الحادوث صادرایی گااهی

صورتی مادی است و وجود مبدم واهب فیا

 ،کلمة عقلیه و

اشتباه درک و نقل شده است؛ بهگونهایکه تصور کردهاناد

لطیفهای ملکوتی (که فراتر از طلب بدن به زبان استعدادش از

صدرا همچون تکاملگرایان و نوخاساتهگرایاان جاوهری،

باب تدریج و پیروی است) افاضه میکناد؛ .پاس بادن علات

جسم و بدن خاکی را خالق جوهر نفس  /روح میداند.

قابلی برای جوهر نفس است؛ بالعر

نه بالذات (صدرالدین

از سخنان صدرا برمیآید که موجود عنصری پس از طای

شیرازی :1354 ،ص « .)315علت فاعلی نفاس ناطقاه ،اماری

نشلت عنصری ،جمادی ،نباتی و حیاوانی باهصاورتی کمالیاه

قدسی است که از ماده و عالیق آن ،اعم از صورت یاا نفسای

دست مییابد که نخست ،دیگر جسمانی نیست بلکه روحانی

دیگر مفار است» (صدرالدین شیرازی ،1368 ،ج.)398 :8

است و دوم ،این صورت (نفاس ناطقاه) را درواقاع موجاود

بنابراین ،تفاوت این نفس حادث باا نفاسِ حاادث در

مجرد افاضه میکند و از عالم امر است نه خلاق .او در المبادم

نظرگاه مشایی در این است که مشائین تعلق نفس به بادن

و المعاد تصریح میکند بدن و مزاجش علت برای نفاساناد؛

حین حدوث را عارضی میدانند ،اما صدرا ذاتی مایداناد؛

از آن حیث که نفس است؛ یعنای باه ایان دلیال کاه حیثیات

نه اینکه تفاوت در این باشد که مشاییان قائل باه حادوث

اضافه و تعلّق دارد و علت بالاذات بارای جوهریات نفاس و

معالبدن نفس باشند و صدرا قائل باه حادوث بالبادن باه

ذات نفس نیستند« :فالحق من البدن و مزاجه علاة للانفس بماا

معنای حدوث از بدن .صدرا خاود باه ایان نکتاه (کاه در

هی نفس ،می متعلّقة و لیست علة بالذات لجوهریاة الانفس و

درک تفاوت نگاهش در حدوث نفس باا دیادگاه مشاایی

ذاتها» (صدرالدین شیرازی.)314 :1354 ،

حائز اهمیت است) تذکر میدهد و میگوید :روح انساانی

پس علیتت بادن بارای حادوث نفاس ،صارفاً علیتات

معالخلق تکون یافته است؛ اما بالخلق تکون نیافته اسات و

اعدادی برای تعلق نفس جزیی باه بادنِ خااص برحساب

از چیزی خلق نشده است؛ نفس حادث معالبدن نه بالبدن،
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بلکااه بااه اماار خاادا و تکااوین خداساات (صاادرالدین

روح حالت زمینه و قوه دارد .در زمینة بدن است کاه روح

شیرازی1360،الف .)105 :باید توجه داشت طباق عباارات

پرورش مییابد؛ اما نه اینکه بدن روح را میزاید .بدن تنها

صدرا نفس در مرتبهای که حدوث مییاباد و تعلّاق ذاتای

شرایط ظهور روح را فراهم میکند .روح موجاود خاصای

به بدن دارد ،نفس ناطقه (روح) نیست .نفاس ماادامی کاه

است که در پیدایش و ظهور نیازمند زمینة مادی است؛ اماا

وجااودش ضااعیف و پساات اساات ،ماننااد سااایر صااور و

در بقا و دوام مستقل از ماده و شرایط مادی است...؛ یعنای

جسمانی به مقارنت با بدن طبیعای نیازمناد اسات

در زمینهای مادی شرایط ظهورش فراهم میشود؛ اما همین

(صدرالدین شیرازی ،1368 ،ج .)4 :9همچنین از این کالم

که ایجاد شد ،دیگر موجاودی اسات و روحای مساتقل از

استفاده میشود که نفس در ابتدا با بادن وحادت و تعلاق

ماده؛ اینجاست که تفاوت روح با سایر صفات ماده آشکار

اتحادی دارد؛ منتها میتواند براثر اشتداد وجودی و رسیدن

می شود .حرارت ،نرمی ،سختی ،قابلیت احترا  ،آهنربایی

به مرتبة نفس انسانی بینیاز از بدن شود« .نفس ناطقاه در

و بسیاری خواص دیگر که در مادهاناد ،هماواره قاائم باه

ابتدا وجود و بهحسب حصاول در ماواد و اساتعدادات،

مادهاند؛ زمینة ظهور و نیز شرط بقایشاان ماادی اسات؛ در

اماار بااالقوه و حقیقتاات غیرمتحصاال اساات و از ناحی اة

ماده پیدا میشوند و نیز متکی به شیء مادیاند؛ میمانند و

استکمال ذاتت و جوهر به مقام تجرد برزخات و بعاد از

هم با از بین رفتن ماده از بین میروند؛ اما روح فقط زمینة

عبور از مراتب برزخ و سماوات مثالت ،به مقام تجرد عقلت

ظهورش مادی است و در بقا به حامل ماادی نیااز نادارد»

مترسد» (آشتیانی.)318-319 :1381،

(سروش.)74-75 :1384 ،

اعرا

پس برخالف نظر برخای پژوهشاگران (شاکر:1394 ،

صدرا علت ایجادیبودن مرکبات برای مجاردات را رد

135؛ خامنهای34 :1380 ،؛ فاضالی ،)75-76 :1389 ،نظار

میکند .او هیچ جسمی را علت وجودبخش (فاعلی) بارای

صدرا این نیست که نفس از ماده بدن تراوش میکناد ،باا

هیچ وجودی نمیداند ،مگر به اماداد از عاالم بااال؛ جسام

حرکت جوهری صورت خاود را مایساازد و باا حرکات

استقالالً و بالذات افادة وجود هیچ شایلی را نادارد ،مگار

جوهری به مرحلهای میرسد که تبدیل باه وجاود مجارد

بالعر

و اعدادی (علت معدته)« :من الموجودات المرکباة

میشود .در مکتب صدرایی همافزایی سطوح مادون نفاس

ال تکون علة للبسائط لتقدم البسیط علت المرکب فال یکون

(امتزاج عناصر ،حیات نباتی و حیاوانی) صارفاً زمیناهسااز

جسم علة لعقل مو نفس و ال محسوت علاة لمعقاول و ال

حدوث نفس انسانی است .اگر بدن در مرتبهای از حرکت

المتعلّق علة للمفار إذ العلة یجاب من یکاون حظهاا مان

جوهری به نفس تبدیل میشد ،باید شاهد کاساتهشادن از

الوجود موکد من المعلاول» (صادرالدین شایرازی،1368 ،

بدن و افزودهشدن بر موجودات غیرمادی میباودیم .پاس

ج.)213-214 :2

«اینکه میگوییم روح محصول حرکت جوهری بدن است،

از طرفی نوخاستهگرایِ وحادتانگاار دانساتن صادرا

بدین معنا نیست که روح معلول بدن است یا متکی و قائم

اشتباه فاحشی اسات کاه برخای نویساندگان مرتکاب آن

به بدن یا عر
و اعرا

و صفتی برای بدن همچون سایر صافات

شدهاند (علیزاده.)5-43 :1390 ،

بادن اسات؛ هایچیاک از اینهاا منظاور نیسات.

در نظر صدرا انسان متشکل از نفاس و بادن اسات و

ماتریالیستها نیاز گااهی روح را محصاول مااده قلماداد

این دو با وجود تمایزشان شیء واحدیاناد کاه دو مرتباه

میکنند .مقصود آنان این است که آنچه به نام روح خوانده

دارد :یک مرتبة آن متبدل و فانی و ساحت دیگر آن ثابات

و نامیاده مایشااود ،در حقیقات حااالتی اسات از حاااالت

و باقی است؛ چون نگاه صدرایی به نفس و بدن ،وحادت

پیچیدة ماده؛ مانند حرارت یا الکتریسیته  ...بدن نسبت باه

تشکیکی است« :ففای اننساان هویاة واحادة ذات مطاوار
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متعددة» (صادرالدین شایرازی ،1368 ،ج« .)225 :8نفاس

وگرنه نفس و بدن یک حقیقتاناد .در نظار صادرا نفاس

هنگام به تمامی رسیدن استعداد بادن حاادث مایشاود و

جنبة متحصل و بدن جنبة نامتحصل است و با اینکه جنباة

چون استکمال پیدا کرد پس از بدن باقی میماند . ...آنچاه

متحصل و نامتحصل با هم ارتباط ذاتی دارند ،بر هم حمل

متوقف بر بدن است ،پارهای از نشلت نفس است .استعداد

میشوند و میتوانیم بگوییم نفس بدن است و بادن نفاس

بدن ،شرط وجود این نشلة پست و هستی طبیعی اسات و

است ،براسات این ،مالصادرا یگاناهانگاار اسات و بارای

نفس است،

نفااس وجااودی جاادای از باادن قائاال نیساات تااا بااه

نه بهدلیل وجوب و غنا و تمام آن» (صادرالدین شایرازی،

دوگانااهانگاااری مبااتال شااودر (صاافری و والااه:1393 ،

 ،1368ج.)347-348 :8

133و.)132-131 ،127

این نشأه به دلیل فقر ،حاجت و امکان و نق

مالصدرا نفس را علت صوری برای انساان و شاریک

درخور توجه است مالصدرا گرچاه نفاس را صاورت

علت برای بدن و بدن را نیز علات ماادی بارای انساان و

ماده میداند ،در فلسفه دو نوا ماده وجود دارد :یکی ماادة

علت قابلی برای نفس میداند .هرکدام از نفس و بادن باه

اولی که بدون هرگونه تحصال ،فعلیات و وجاود اسات و

یکدیگر احتیاج دارند .بدن در تحققش به نفسٌ متا و نفاس

امری انتزاعی صرف است؛ صورت جسامیته باه ایان ماادة

به بدن نیاز دارد؛ نه از حیث حقیقت مطلقه عقلیهاش ،بلکه

اولی تحصل ،فعلیت و وجود میبخشد و باا هام وحادت

از حیث وجود تعیتن شخصی و حدوث هویات نفسایهاش

دارند .با توجه به این مسلله آنجا که مالصادرا وحادت و

نیاز دارد (صدرالدین شیرازی ،1368 ،ج .)382 :8واقعیات

عینیت نفس و بدن را مطرح میکند (صدرالدین شایرازی،

ایاان اساات کااه ایاان مباحااث صاارفاً مباااحثی تحلیلاای و

 ،1368ج )286 :5در مقااامی اساات کااه نفااس و باادن را

توتولوژیک است؛ زیرا در تعریف بادن ،تعلّاق باه نفاس،

صورت و ماده در نظر میگیرد .ماده و صاورت در خاارج

نهفته و در تعریف نفس ،تعلّق به بدن .بدن بدون تعلّق باه

به یک وجود موجودند و تفاوت آنها باه تحلیال و اعتباار

نفس ،جسم و جسدی بیش نیست و نفس بدون تعلّاق باه

ذهن است؛ بنابراین ،این وحدت و عینیت با مرتبة حدوث

بدن و تدبیر آن ،نفس نیست؛ بلکه حقیقتی کلیاه و عقلای

نفس سازگار است؛ اما مسلماً در هنگاام تجارد و پاس از

است؛ بنابراین ،این نحوة علیتات و معلولیات بیشاتر جنباة

مفارقت نفس از بدن و بقا بعد از فنای بدن ماادی ،چناین

ذهنی و ماهوی دارد؛ چنانکه در تجزیاه و تحلیال مااهوی

وحدتی در میان نیست؛ زیرا محال است موجاود مجارد و

(که براساات اصاالت وجاود ،اماری انتزاعای و باالعر

موجود مادی وحدت پیدا کنناد .نفاس باا بادن در مرتباة

وجود است) ،هیوالی اولی (ماده) و صورت در تحقق نوا

طبیعی عینیت دارد ،نه با مرتبة تجرد .همچنین ،طبق مباانیِ

دخیل اند« .نفس به این دلیل که نفس است صورت نوعیتاة

صدرایی گفتنی است نفس ،موجود فراتار و بادن موجاود

بدن و علت صوری ماهیت نوا محصال نفساانی اسات و

فروتر است و با توجه به اینکه وجود شدید جامع کماالت

بدن به این دلیل که بدن است ،مادة نفسی است که به بدن

مادون است ،اگر موجود ضعیف البشرط اخذ شود (یعنای

تعلّق دارد و علت مادی نوا است.

ضعف آن لحاظ نشاود) ،مایتاوان گفات موجاود شادید

پژوهشگران دیگری نیز قائل به وحدتانگاری نفس و

(نفس) همان بدن است؛ زیرا تماام کمااالت بادن را دارد.

بدن نزد صدرا شدهاند و بر آناند که چون مالصدرا نفاس

بنابراین ،براسات لحاظ البشرطی بدن ،نفاس هماان بادن

را فعلیت (صورت) و بدن (ماده) را قاوه دانساته اسات و

البشرط است (شهگلی.)118 :1390 ،

فعل و قوه در خارج با هم وحدت دارند ،انسان نیز واحاد

نوا دیگر ماده ،مادة ثانویه است که بهصاورتی فعلیات

است و فقط در مقام تحلیل به نفس و بدن تحلیل میشود،

یافته و متحصل شده است؛ یعنی جسم طبیعای .ازآنجاکاه
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این جسم طبیعی مستعد دریافت صور دیگار (باهصاورت

تمام حقیقت انسان نیز همان نفس انسانی اسات ،فاارد از

لبس بعد لبس) است ،نسبت به صاور الحاق مااده نامیاده

بدنش .نفس ،صورت مادهاش است و این ماادة مبهماه در

میشود .در اینجا اتحاد نفاس مجارد باا بادن باهصاورت

بدن است نه اینکه بدن ،خود ماادة مبهماه باشاد و نفاس،

عینیت نیست؛ چون نفس مرتبهای باالتر از جسام طبیعای

صورت بدن و تمام حقیقت بدن باشادر بادن باا صاورت

است و جسم طبیعی ،ماادة مابهم و المتحصال نیسات تاا

جسمیه فعلیت مییابد و از طرفی مااده دریافات صاورت

نفس ،تحصتلبخاش جسام طبیعای و تفااوت آنهاا صارفاً

نفسیه را نیز دارد و باا افاضاة ایان صاورت نفسایه ،تماام

ذهنی ،انتزاعی و تحلیلی باشد؛ بلکه در حقیقت در مراتاب

حقیقت انسان این صورت نفسیه خواهد بود که در ابتدای

وجود با هم متفاوتاند.

حااادوث تعلّاااق ذاتااای باااه بااادن دارد (صااادرالدین

نفس در مرتبة بالقوة جسمانی اسات کاه ایان قاوه را

شیرازی1360،ب.)79-80 :

جسم طبیعی (بدن) داراست؛ چنانچه گفته میشود مرد در

هرگاه بدنی فانی شود ،نفس نیز که متعلّق باه بادن اسات

ابتدا تخم مرد است .نفس ،خواندن جسم طبیعی به لحااظ

فانی میشود؛ اما نفس بهغیراز وجودی که برای بادن (وجاود

قوه و استعدادبودن برای نفس است وگرنه در همان مرتباه

لزیره) دارد با حرکت جوهری به وجود فینفساه لنفساه نائال

حقیقتاً نفس نیست .مردخواندن تخاممارد نیاز باه لحااظ

میشود .فساد بدن باعث فساد جنبة تعلّقی نفس میشاود؛ اماا

کسب کماالت آتیة تخممرد است .تخاممارد ،مارد اسات

به وجود فینفسه لنفسه نفس که با حرکت جاوهری مساتقل

بالقوه و مرد ،تخممرد اسات بالفعال« .و الانفس فای مول

میشود ،آسیبی نمیرسد (صدرالدین شایرازی.)349 :1354 ،

حدوثها امر بالقوة فی کل ما لها من األحاوال» (صادرالدین

با این عبارات روشن میشود نفسِ اشتدادیافته (نفس انساانی)

شیرازی ،1368 ،ج )3 :9و این نفس در این مرحله فعلیتی

با بدن وحدت خارجی ندارد؛ بلکاه تعلّاق و ارتبااط و اتحااد

ندارد ،چه رسد جسمانی یا مجرد باشد؛ بلکاه صارفاً قاوه

بالعر

دارد و تمایز نفس و بدن صرفاً ذهنای نیسات .پاس

پذیرای نفس است و تسامحاً به آن نفاس گفتاه مایشاود

صدرا دوگانهانگار صرف اسات؛ ناه دوگاناهانگاار دکاارتی و

» (صادرالدین

مشایی؛ بلکه دوگانهانگاار جاوهری نوخاساتهگارا و در عاین

«فإن نسبة المادة إلت الصاورة نسابة الانق
شیرازی ،1368 ،ج)4 :9

حال خلقتگرا.

پس چنانکه تذکر داده شد نبایاد چناین گماانی بارده

از حکمت متعالیه استنباط میشود مرتبهای که نفس به

شود که «همانگونه که در ابتدا ماده و صاورت منای یاک

طور ذاتی به بادن وابساتگی دارد و باه فناای بادن ناابود

حقیقت واحد بودند در مرتبة نفس انسانی نیز نفس و بدن

میشود ،مرتبة نباتی است؛ یعنی در آن هنگام که صاورت

یک حقیقت واحد را تشکیل مایدهناد» (صافری و والاه،

نباتی و قوة حیوانیت و انسانیت دارد:

)127 :1393؛ چون صورت جسمیة نطفه بار اثار حرکات

«نخست صورتت که از حرکت جوهر ِ صورت مااد

جوهری بهصاورت مجارد فاائق مایآیاد و ایان صاورت

حاصل در بدن انسانت به وجود متآیاد و باه اعتباار ذات

جسمیه از آن حیث که قابل صور جدید هست ،مااده نیاز

مجاارد و متحصاال منساالخ از ماااده ،باارا تعلّاق تاادبیر

نامیده میشود و هنگامی کاه صاورت جسامیه باه صاور

صالحیت دارد ،صاورت خیاالت و نفاس جزئات حیاوانت

جدید نائل شد ،خواه مادی و خواه مجارد ،تماام حقیقات

است که حد ممیز حیوان و نبات است و بهمنظاور ظهاور

آن ،این صورت جدید خواهد بود؛ چنانکه تخات ،تخات

همااین صااورت ،صااورت حاصاال در ماااده یااا صااورت

است به هیلتش نه به ماده اش و ماده تخات هماان حامالِ

المتحصل و البشرط صورت نباتت اسات کاه بارا قباول

امکان و استعدادش است ،نه صورت چاوبی آن؛ بناابراین،

صورت حیوانت مستعد است و صورت نباتت تاماالعضاا و
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تامالوجود اول فطرت حیاوان اسات و طینات حیاوانت در

معنای نفخ روح در جنین تفسیر کردهاند (برنجکار،1392 ،

همین صورت (صورت نباتت که متهیأ است از برا قباول

ج.)109-107 :1

صورت حیوانت) خلق متشود و این حیوان تامالوجاود باا

آنچه ویلیام هسکر بهعنوان نظریة جدیاد در خاساتگاه

حیوانات دیگر ،این تفاوت را دارد که نسابت باهصاورت

نفس مطرح میکند ،همسو با دیدگاه صادرایی اسات؛ اماا

نطقت ملکوتت البشرط و غیرمتعین و باألخره بارا قباول

نگاه صدرایی بهصورتی است کاه مزایاای خلقاتگرایای،

صااورت انسااانت مهیاساات و صااورت انسااانت از حرکات

تولدگرایی و نوخاساتهگرایای را واجاد اسات و حتای باا

طبیعت و جنبش جوهر طبیعت حیوان به دست مایآیاد؛

خلقت نفوت پایش از ابادان نیاز ساازگاری دارد و درک

بنابراین ،فطرت انسان آخرین مرحلة حقیقت حیوان اسات

جدیدی از آن را ارائه مایکناد؛ ازایانرو ،قادرت انطباا

و این مرحله نخستین فطرت بلکه پایاه و موضاع و محال

باالتری با آیات متنوا کتاب مقدت و قرآن کریم دارد.
دیدگاهی که با دالیل مختلف از سخنان صدرا استنباط

فطرت انسانت است» (آشتیانی.)322-323 :1381 ،
در اسااالم ،برگرفتااه از آیااات و روایااات ،بیشااتر ،سااه

میشود این است که جسمانیهالحدوث بودن نفس در نظار

گرایش مشاهده میشود؛ یکی خلقت نفوت پیش از ابدان

صدرا به این معنا نیست که نفس بالبدن حادث مایشاود،

که شاهد قرآنای دارد:

یعنی خود بدن مولد نفس باشد (برخالف برداشاتی اسات
که از سخن مالصدرا میشود و خاالی از اشاتباه نیسات)؛
و

بلکه خدا از مراتب قوه تا فعلیت کامل نفس ،معطی نفاس

دیگری آفرینشگرایی کاه باه روحانیاهالحادوث مشااییان

به مقدار استعداد بدن است ،نه اینکه خود بدن بالقوه واجد

معروف است و شاهد قرآنی نیز دارد:
 2و سومین و متأخرترین دیادگاه ،دیادگاه صادرا
موسوم به جسمانیه الحدوث است که داللت قرآن دارد:

نفس و مولّد نفس باشد؛ بنابراین در زیستشناسای طیفای
از حیااات و آگاااهی در موجااودات ،از تااکساالولیهااا تااا
مرکبات پیچیده ای همچون انسان مشاهده مایشاود .پاس
حدوث نفس نزد صدرا نه معالبدن (همان آفارینشگرایای
بااالمره مشااایی و دکااارتی و نظری اة خلقااتگرایاای) ،نااه
تولدگرایانه و نه نوخاستهگرایانه هسکری است .از طرفای،

 .3مفسران باا اساتفاده از معناای لزاوی «نشاأ» ،باه
معنای رشاد ،ارتفااایاافتن و تعاالی و نیاز اشاارة ضامیر

مزایای همة آنها بهعالوة مزایای علمی ،عقلی و دینی آنهاا
را دارد؛ چون ازنظر متافیزیکی فضا برای فعالیت پویااتر و
مستمر الهی با نظمی فیزیکی یا طبیعی وجود دارد.

مفعولی «انشأناه» و تعبیر «خلقاً آخرَ» ،چنین نتیجه گرفتهاند

صدرا تصویری خاص از خاستگاه نفس ارائه میکناد.

که جنین علوت مرتبه پیدا کرده و آفرینشی دیگر و متفااوت

نفس گرچه جسمانیهالحدوث است ،اما مورد ارادة مستقیم

با مراحل قبل یافته است .احادیاث منقاول در کتاابهاای

الهاای اساات؛ بنااابراین ،ماادافع آفاارینشگرایاای نوخاسااته

فریقین علات ایان امار را دمیادن روح در جناین معرفای

میتواند این نگرش آفرینشگرایان را تأیید کند کاه نفاس

کردهاند .بسیاری از مفسران نیز «انشأناه خلقااً آخار» را باه

صرفاً با فرایندهای فیزیکی تکامال باه وجاود نمایآیاد و

 1اعراف173 :
 2سجده9 :
 3مومنون14 :

علت منطقی باالتری  -یعنی خدا  -را الزم میبیناد .خادا
واقعاً علت وجود نفس است .بدینترتیاب خادا ،نفاس را
مستقیماً خلق کارده اسات؛ اماا نفاس تنهاا آنگااه وجاود
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میگیرد که طبیعت انسانی کامل وجاود یاباد و کاار کناد.

پیدایش نفس تبیاین شاد و باا توجاه باه قرابات دیادگاه

چه بسا بحث شود این شاکل از آفارینش نفاس ،گوناهای

«جسمانیهالحدوث و روحانیهالبقا» ،صادرا نوخاساتهگارای

واسطهگری را در خود دارد؛ نه از آن نوا واسطهگری کاه

دوگانااهانگااار (دوگانااهانگااار جااوهری) و در عااین حااال،

تولدگرایی یا نوخاستهگرایی جاوهری توصایف مایکناد؛

خلقااتنگاار معرفاای شااد .نگاااهی کااه از انتقااادات

بلکه یک ناوا وسااطتی کاه در آن نفاسآفرینایِ خادا در

نوخاستهگرایی جوهری بر دوگانهانگاری دکارتی و نیاز از

زمانی خاص با یا وابسته به مجموعة فیزیکی خاص تحقق

انتقاداتِ وارد بر نوخاستهگرایی جوهری هسکر مبراسات؛

مییابد .ازاین رو در آفرینشگرایی نوخاسته شرایط الزمای

چون از طرفی ،مسللة حرکت اشتدادی ،تکاملی و جوهری

برای به وجود آمدن نفس مطارح اسات؛ اماا ناه ضارورتاً

و تشکیک وجود جزء مسلّمات فلسافة صادرایی اسات و

شرایط کاافی و تماام (بلکاه هماان تعبیار علات قاابلی).

در حدوث نفس دخالت تام دارد و از طرفی در این نظاام

وجودیافتن نفوت ضرورتاً وابسته به مجموعاهای فیزیکای

تشکیکی و سلسله مراتبی ،مراتب مختلف تحقق و حدوث

است که در آن وجود میگیرند و کارکرد دارناد؛ اماا ایان

نفس از مرتبة جسمانی و تعلق ذاتای باه جسام تاا مرتباة

شاارط کااافی وجااود و ماهیاات نفااس نیساات .در اینجااا

تجرد تام و تعلق عرضی باه بادن و مرتباة مفاار عقلای

آفرینشگرایی نوخاسته صادرایی مشاابه نوخاساته گرایای

صااورت ماایگیاارد .در مرتبااة اسااتکمال ،نفااس جااوهری

جوهری است که طبق آن مجموعاة فیزیکای نقاش علای

غیرمادی و مفارقتپذیر است.

مثبتی در به وجود آمدن نفوت دارد.

عالوه بر این نکات ،براسات قاعدة «فاقد شیء معطای

همان نکتة عدم سنخیت در فلسفة اسالمی (ابراهیمای

شیء نمیشاود» ،عاالم جسامانی عااجز از خلقات نفاس

دینانی ،1380 ،ج )247 :1است که صدرا را به علت معاده

و واجاد صافات

است؛ بلکه خداوند چون کماال محا

بودن است ،به اندازة استعداد

(نه علت فاعلی) بودن جسم برای حادوث نفاوت ساو

کمالیه مانند خالقیت و فیا

داده است .این مسلله را میتوان جایگزین اساتدالل «فاقاد

و ظرفیت ماده ،ماده را برخوردار از ویژگیهای نفساانی و

شیء معطی شیء نمیشود» کرد (ابراهیمی دیناانی،1380 ،

ذهنی میکند .بدین معنا بدن به مرحلهای از رشد و تکامل

ج )272 :1یا «فاقد شیء معطی شیء نمی شاود» را چناین

میرساد کاه تکوینااً مساتعد دریافات نفاس و طالاب آن

تفسیر کرد که هر چقدر در نوخاستگی گفته شود تعامل و

وجود به اندازة وسع و

میشود و در آنجا از محضر فیا

ارتباط سیستمی منجر به نوخاستگی پدیدهای بدیع میشود

ظرفیت نظام بدن ،فای

که فراتر و بیشتر از مجموا اجزا است ،اماا باهدلیال نباود

خلقتگرایی صادرایی اسات کاه نسابت باه نوخاساتگی

سنخیت ذهن و مادة فیلسوفان ما و نیز امثال آکوینات ،باز

جوهری تبیین بهتری دارد.

آن تعامالت سیستمی را علت معده و قابلی مایدانناد ،ناه
فاعلی و معطی نفس یا حاالت ذهنی.

وجاود ماییاباد و ایان مادعای

در پدیدهای مثل  ،H2Oآب کماکاان در هماان مرتباة
وجودی ،یعنی مادی است و ازایانرو در تماام ایانگوناه
موارد علت و معلول سنخیت دارند؛ اما جوهر ذهن  /نفس

4ـ نتیجه

به مرتباة متماایزی از حیاث وجاود رسایده اسات و آیاة

پس از طرح نوخاستهگرایی جاوهری ،طارح خاأل تبیینای

«انشأناه خلقاً آخر» در کنار دیگر آیات نیز همین مسالله را

نظریة نوخاسته گرایی جوهری و سپس رفع ایان خاأل باه

فرا روی پژوهشگر میگذارد .با توجه به اینکاه در وجاود

کماااک حکمااات متعالیاااه ،ضااامن پاااذیرش تکامااال

متمایز است و سنخیت وجودی با زیرالیههای خود نادارد

نوخاستهگرایانه ،خالقیت مستقیم الهی در مساللة خاساتگاه

و زیرالیهها این مرتبه از وجود را ندارند ،نمیتاوان علات
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وجودی نفس را به زیرالیهها نسابت داد؛ بناابراین ،هماان

 -10صدرالدین شیراز  ،محمد بن ابراهیم1360( ،الاف)،

تعبیر صدرایی مبنی بر علت قابلیباودن بادن بارای نفاس

اسااراراایات و انوارالبینااات ،تهااران ،انجماان حکماات و

صحیح است .نفس ،جوهر بسیط ،به جسمی تعلّق میگیرد

فلسفه اسالمی.

که طی فرایندهای تکاملی و سیستمی به ترکیبی در نهایت

 -11صاادرالدین شاایراز  ،محمااد باان ابااراهیم،)1368( ،

کمال و توحد رسیده باشد.

الحکمه المتعالیه فی األسفار العقلیه األربعه ،ج ،9-1چااپ
دوم ،قم ،مکتبه المصطفوی.
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