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Abstract
In philosophical books, the issue of "Individuation" and the
determination of its criteria have been discussed. This research examines
the opinion of "Ghias-al-Din Mansur-Dashtaki", one of the philosophers
in the Shiraz Philosophical School, regarding Individuation. With
deliberation on his works on the basis of Sadrian thought and by a
descriptive-analytical method, it turned out that Ghias-al-Din considers
"Individuation" as a mentally posited issue and amongst the Secondary
Intelligibles; believing it to be redundant to the quiddity and relevant to
the identity of the object; meaning not having an independent existence
outside and the same as individual quiddity. Ghias-al-Din considers the
stability of human personality in this world and the hereafter as the
continuation of its quiddity and in regard to the cause of human
Individuation he has been contradicting himself. For Ghias-al-din
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Mansour the principality of quiddity is the basis of Individuation while
for Mulla Sadra it’s the principality of existence.

Key words: Individuation, Ghias al-Din Mansur Dashtaki, Existence, Mulla
Sadra, Secondry Intelligible, Universal, Corporeal Resurrection.

By Individuation it means anything, regardless of its common features
which may share with other objects, to be distinct as an individual from the
other than itself, and its truth and compatibility with the other to be
impossible. The basis of the problem of Individuation is the comparison of a
specific quiddity with its individual. For, the very conception of a universal
essence - like man - does not in itself preclude participation, whereas the
individual of that essence such as x & Y is not the case. That is, its conception
prevents its participation and predicate of many. Hence, Muslim
philosophers have considered the factor of Individuation as superfluous and
incidental to essence, which hinders the ability to be compatible with many
and leads to non-participation. There is a disagreement among the Muslim
philosophers concerning the cause of Individuation.
The present research seeks to examine the views of one of the exponents of
Shiraz school of philosophy on the criterion of Individuation based on the
Transcendent Philosophy, that is, the views of "Mansur bin Sadr al-Din
Dashtaki Shirazi" known as Ghias al-Din, who was a PeripateticIlluminationist thinker and was greatly influenced by his predecessors,
especially Khwaja Nasir al-Din al-Tusi. In his view, "Individuation", like
other philosophical concepts such as being, universality and particularity,
etc., is a secondary intelligibles, unlike the quantitative concepts, it has no
direct and objective basis. Ghias al-Din Mansur considers secondary
intelligibles as intellectual effects that occurred on the mental existence of
objects and have no instance in the external world, that is, the object is
attributed to the secondary intelligibles as long as it is bound to mental
existenc . His statements confirm his confusion of the secondary logical and
philosophical intelligible. Accordingly, Ghiyas al-Din Mansur considers the
logical particularity as the real particularity and tries to establish the view
of Dashtaki, the father by referring individuation and universality to the way
of perception to secure the reality of the concept of particularity through
sensory relation with the outside world.
Dashtaki, who explicitly calls Individuation as contrary to the notion of
oneness of being and superfluous to Essence, and within the identity of the
object, first introduces Essence as the criterion of Individuation. He
considers the Individuation of Necessary Being, which is the "pure being",
to be concerned to the very essence, and the Individuation of immaterial
beings to the requirement of their essence. As for the criterion of
Individuation in the possible material beings, he says that the cause of
Individuation is sometimes form and sometimes accidents subsequent to
matter, a matter which is either individualized by essence or due to the
accidents immanently, because its essence and requirement are common
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among material being. Therefore, only the separate accidents can be the
cause of Individuation, and since the existence of accidents for- other- than
itself, their individuations depend on their subject or place, and this place is
nothing but matter.
In his philosophical psychology Ghiyas al-Din Mansur believes in the
spiritual origination of the soul and attributes the distinction and
multiplicity of the souls to the body. He considers man to be a single natural
being which is composed of two components: the elemental body and the
soul or the spirit, and of course the main component and the essential
purpose of man is the divine spirit. Accordingly, the existential
individuation and identity of each individual depends on the soul and none
of the parts of the body are involved in determining his identity. However,
in the discussion of bodily resurrection, which requires proving the personal
identity of man before and after death based on the criterion of
Individuation, he has expressed different opinion. In the issue of bodily
resurrection, after presenting his innovative opinion in this discussion, he
has assumed that "the re-attachment of the soul to the elemental body" is a
factor in the stability of human personality; and based on the principiality
of quiddity, it has preserved the identity of the human person by continuing
his essence in two states of the world and the hereafter.
As for the comparison of Ghiyas al-Din Mansur's theory with the
philosophical foundations of Mulla Sadra, it should be noted that what has
made Ghiyas al-Din different from Mulla Sadra are as follows:1- The
confusion of the secondary logical and philosophical intelligibles; 2- The
confusion of the logical and philosophical "universal and particular"; 3Incoherence in determining the criterion of human personal identity.
Finally, it should be noted that the root of his conflict is that the basis of
individuality in Ghiyas al-Din is the principiality of quiddity and in Mulla
Sadra the principiality of existence.
Since Mulla Sadra considers "existence" as a factor of Individuation in
material and immaterial beings; needless to say, the point of contrast
between him and Ghiyas al-Din lies within his view of the secondary
intelligibles, where Ghiyas-al-Din Mansur, by combining the logical and
philosophical secondary intelligibles, explicitly considers " Individuation "
to be the mentally posited secondary intelligibles Mulla Sadra considers it
as genuine existence.
Based on the evolution of the issue of secondary intelligible and its types,
Sadr al-Mutaallehin distinguished between the two logical and
philosophical meanings of "universal and particular." He considered
universal and particular as secondary philosophical intelligibles that have
mental occurrence and external attributes. Therefore, the criterion of
universality in philosophy is the same as existence in terms of plurality, and
the criterion of particularity is numerical unity. The philosophical
universality is the same natural universality, which is the source of the
division of particularity in singular sense which comprise external
identities. So, firstly, the claim of synonymy of Individuation and logical
particularity cannot be accepted, and secondly, Mulla Sadra's words on the
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way of perceiving the universal nature differs from Dashtaki's view on
"referring universality and particularity to the way of perception ." Because,
according to Mulla Sadra, the advantage of universal and particular is not
only due to the way of perception, but due to the percept as well.
Based on Sadra's view; where Ghiyas al-Din considers quiddity as the
criterion of individuality, he, indeed, has committed the confusion of
individuation and distinction. For if Individuation is inherent in quiddity,
you would not be exposed to the concept of universality within reason.
Moreover, Mulla Sadra accepts the role of matter only in terms of achieving
individual plurality of quiddity, and considers the definite effects of matter
to be in need of a real particular, that is, "existence".
In his philosophical psychology, although Mulla Sadra, despite believing in
the "corporeal origination of the soul", he agrees with Dashtaki and
considers the soul as the basis of human identity and individuuation, but in
the discussion of bodily resurrection, he tries to establish the identity and
objectivity of the hereafter and the worldly man only through individual
unity of the soul. Therefore, by proposing the "equation of Individuation
and existence" and by attaching it to the principle that "the Individuation
of the human body is in the soul itself and not its matter" he does not give
any basis to the elemental body and believes that although the resurrected
body in terms of matter is other than the elemental body, but the unity of
the soul - which is the cause of individuality - preserves personal identity.
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چکیده
در بی شتر کتب فل سفی م سألة «ت شخّص» ،و تعیین مالک آن مورد بحث قرار
گرفته و اقوال مختلفی از سوی فال سفه ابراز شده ا ست .اين پژوهش بر آن
ا ست تا نظر «غیاثالدين من صور د شتکی شیرازی» يکی از متفکران حوزه
فلسفی شیراز را در باب تشخّص بررسی نمايد .با تتبّع در آثار اين متفکر بر
مبنای تفکر صددددرايی و با روو توصدددیفی تحلیلی مشدددخص میگردد که
دشتکی «تشخّص» را امری اعتباری و در زمره معقوالت ثانی به شمار آورده،
آن را زائد بر ماهیت و داخل در هويّت شددیم میداند؛ به اين معنا که وجود
م ستقلی در خارج ندارد و همان ماهیت مت شخّ صه ا ست .غیاثالدين ،ثبات
شخ صیت ان سان را در دنیا و آخرت به ا ستمرار ماهیتش دان سته و در باب
عامل تشخّص انسان دچار تهافتگويی شده است .آنچه غیاثالدين منصور
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را رو در روی مالصدرا نشانده؛ اين است که مبنای تشخّص در وی اصالت
ماهیت است و در مالصدرا اصالت وجود.
کلیدواژهها :تشخّص ،غیاثالدين منصور دشتکی ،مالصدرا ،وجود ،معقول
ثانی ،کلّی ،معاد جسمانی

مقدمه
فال سفة م سلمان بحث ت شخّص را از مباحث امور عامّة فل سفه دان سته و آن را در بخش
ّ
ماهیات ،بحث کلّی و جزئی مطرح ساختهاند .قاعدة "ال شیء ما لم یت شخص لم یوجد" بین
آنان معروف بوده و در برخی مسددائل به آن اسددتناد نمودهاند (دينانی ،0864 ،ج -164 :0
.)164

تشددخّص عبارت اسددت از اينکه هر چیزی قطع نظر از جهات مشددترکی که ممکن
ا ست با ا شیام ديگر دا شته با شد ،به عنوان يک شخص از غیر خود متمايز و صدق و
انطباق آن بر غیر ،محال باشد (ابن سینا 006 ،046 ،66 ،44 ،66 :0646 ،و 066؛ همو:0860 ،
816؛ مالصددددرا 0860 ،الف ،ج 664 :0؛ همو 0868 ،الف ،ج 6 :1؛ همو 0868 ،الف ،ج :8
 080 ،046،001و 161؛ همو 0861 ،الف.)116 ،118 ،086 ،084 :

اساس طرح مسالة تشخّص ،مقايسة ماهیت نوعیه با فرد آن است .زيرا نفس تصور
يک ماهیت کلّی – مانند انسان – به خودی خود مانع از شراکت نمیباشد ،در حالی که
فرد آن ماهیت – مانند زيد و عمرو – اين چنین نیست .يعنی ،تصور آن مانع از شراکت
و حمل بر کثیرين است .از اينرو فالسفة مسلمان عامل تشخّص را امری زائد و عارض
بر ماهیت دانسددتهاند که مانع قابلیّت صدددق بر کثیرين شددده ،موجب شددرکتناپذيری
میگردد (ابن سینا860 :0860 ،؛ سهروردی0864 ،ب ،ج 106 :6؛ مال صدرا 0868 ،ب ،ج :6
818؛ همو 0860 ،د ،ج 014-016 :6؛ همو 0861 ،ب ،ج 604 :1؛ همو ،0866 ،ج 866 :0؛
الهیجی ،0866 ،ج .)066 :1

صدرالمتألهین بیش از ديگران به اين م سأله پرداخته و ر سالة م ستقلّی نیز به نام فی
التشددخّص 0در اين باب نگاشددته اسددت .او در اين رسدداله پس از گزارو ديدگاههای
مختلف ،برخی را نقد ،برخی را تأويل و برخی را رد کرده ،و نهايتدددداـ قددددول ا صالت

وجودی خويش را يگانه رأی مقبول خوانده ا ست 1.مال صدرا "وجود" را عامل ت شخّص
در موجودات مادّی و مجرد معرفی میکند« :آنچه ماهیت را غیر قابل اشددتراک و تصددور
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آن را حملناپذير میکند "وجود" اسددت که به نفس خود متش دخّص اسددت» (مالصدددرا،
 0860الف ،ج 664 :0؛ همو 0868 ،الف ،ج  161 ،080 ،001 ،046 :8و 616؛ همو 0861 ،الف:
 164 ،186 ،184 ،116-116 ،118 ،086 ،084و .)868

بین فال سفة م سلمان در آنچه عامل ت شخّص ا ست ،اختالف نظر وجود دارد .هدف
اين مقاله بررسددی نظر يکی از متفکران مکتب شددیراز در باب مالک تشددخّص اسددت.
شخ صیت مورد بحث اين پژوهش «من صور بن صدرالدين د شتکی شیرازی» ملقّب به
غیاثالدين است که يک متفکر مشائی – اشراقی 8بوده و از فالسفه پیش از خود بسیار
تاثیر پذيرفته اسددت و پس از خواجه نص دیرالدين طوس دی به جامعیت در علوم شددهرت
6
دارد .وی در زمینههای مختلف علمی دارای تالیفات ارزنده و مهمی است.
احترامی که صدرالمتألهین برای غیاثالدين و پدرو «میر صدرالدين دشتکی» 6قائل
است و عباراتی که در اسفار ( 0860ج ،ج  )66 :4درباره او بهکار میبرد« :الذی هو ّ
سر أبیه
ّ
المقدس و هو غیاث أعاظم السادات و العلماء المنصور ّ
المؤید من عالم الملکوت» مويّد عظمت
و مقام علمی ايشان است.
با وجود کثرت آثار و تألیفات د شتکی در حوزة فل سفه و کالم و تأثیر وی بر افکار
مال صدرا ،ا ساتید فن تاکنون به ا ستخراج و ا ستنباط آرام و نظريات فل سفی وی مبادرت
ننمودهاند .به همین جهت ،تحقیق در مورد احواالت و آرای غیاثالدين من صور د شتکی
بسیار نو و ضروری بهنظر میرسد تا بدين ترتیب قدمی در جهت احیای مکتب فلسفی
شیراز برداشته شود.
اين پژوهش کوشدددیده تا با تتبّع در آثار غیاثالدين منصدددور دشدددتکی وتدقیق در
عبارات وی ،و سپس مقايسه تطبیقی آنها با مبانی فلسفی صدرالمتألهین ديدگاه ايشان را
در باب "تشخّص" واکاوی نمايد.

غیاثالدین منصور دشتکی و "تشخّص"
 .0مفهوم تشخّص
غیاثالدين منصددور همچون سدداير متفکران حوزه فلسددفی شددیراز در بسددیاری از آرای
خويش از خواجه ن صیرالدين طو سی متأثر ا ست 4.بر همین ا ساس وی درباره وجود،
تشخّص و ساير مفاهیم فلسفی تابع نظر خواجة طوسی بوده و به معقول ثانی و اعتباری
بودن آنها تصريح میکند (دشتکی ،0864 ،ج 10-14 :0؛ همان ،ج .)666-666 :1
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قول به اعتباری دان ستن ت شخّص ،يکی از اقوالی ا ست که مال صدرا آن را نقل و نقد
کرده اسددت (مالصدددرا 0868 ،الف ،ج 866 :6؛ همو ،0866 ،ج  .)60 :0با مراجعه به متون
فل سفی میتوان دريافت که در اين قول ،تیر نقد مال صدرا م شخ صاـ خواجه ن صیرالدين
طو سی را ن شانه گرفته که «ت شخّص» را معقول ثانی و از اعتباريات دان سته ا ست (عالمه
حلی 0646 ،ق 46 :و .)66-66
دشددتکی در مسددأله تشددخّص عین عبارات خواجه نصددیر در تجريد االعتقاد (حلی،

 )66-66 :0646را بی کم و کا ست نقل کرده ا ست (د شتکی ،0864 ،ج  .)10 :0از ديدگاه
وی "تشددخّص" از زمرة مفاهیم فلسددفی اسددت که معقول ثانی اعتباری بوده ،برخالف
مفاهیم ماهوی مابازای مسددتقیم و عینی ندارد .او صددراحتاـ تش دخّص را مغاير با وحدت،
6
وجود ،زائد بر ماهیت و داخل در هويّت شیم نامیده است (همان).
ناگفته پیداسدددت که نقطه تقابل میان غیاثالدين و مالصددددرا در تلقّی ايشدددان از
معقوالت ثانیه نهفته ا ست ،آنجا که غیاثالدين من صور با صراحت ت شخّص را معقول
ثانی اعتباری و مالصدرا آن را مانند وجود اصیل میداند.
از ديدگاه غیاثالدين منصددور ،معقوالت ثانی عوارضددی عقلی هسددتند که بر وجود
ذهنی اشددیام عارض شددده و مابهازايی در عالم خارج ندارند ،به اين معنی که شددیم به
شرط آنکه مقیّد به وجود ذهنی باشد مت صّف به معقوالت ثانی میگردد (دشتکی،0864 ،
ج  666 :1و  .)666از نظر وی ،ويژگی اسدداسددی معقول ثانی آن اسددت که مابهازايی در
خارج نداشددته و فاقد فرد خارجی باشددد (همو066 :0861 ،و  .)066تأکید غیاثالدين بر
غیرخارجی بودن اين مفاهیم نشددان میدهد که از نظر او ،غیر خارجی بودن اين مفاهیم
فراتر از زائد نبودن آنها در أعیان اسدددت و او خارجیت را مطلقاـ برای اين مفاهیم انکار
میکند.
البته غیاثالدين بدون اينکه از ا صطالح معقول ثانی فل سفی بهره بگیرد ،به م صاديق
اين مفاهیم توجه کرده و تمايزی میان آنها و ديگر معقوالت ثانی قائل شده است؛ بدين
نحو که همچون دشددتکی پدر معتقد اسددت :مفاهیم فلسددفی اگر به نحو مشددتق (مانند
موجود) لحاظ شدددوند ،میتوان به تحقق خارجی آنها حکم کرد ،ولی همین مفاهیم به
صورت مبدأ ا شتقاق (وجود) معقول ثانی و ذهنی محضاند (د شتکی ،0864 ،ج .)666 :1
به تعبیر غیاثالدين ،مفاهیم م شتق فل سفی وجودی منحاز و م ستقل از مو ضوعات شان
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ندارند ،بلکه با موضددوعات خودشددان اتحاد خارجی دارند؛ مانند مفهوم «موجود» که در
خارج با ماهیت متحد اسددت و در ذهن مغاير و عارض بر آن اسددت (همان،666 ،660 :
 666-664و

6.)616

عبارات غیاثالدين در باب معقول ثانی نشان میدهد که وی متأثر از حکمت اشراق
و خواجه طو سی ،بین معقوالت ثانی منطقی و فل سفی خلط کرده و میان اين دو تمايزی
قائل نیسددت .در ديدگاه دشددتکی معقول ثانی مفید همان معنايی اسددت که در حکمت
متعالیه از معقوالت ثانی منطقی اراده میشددود .مالصدددرا با وقوف به اين نکته ،اشددتباه
پیشینیان نظیر غیاثالدين منصور را اين میداند که آنها وجود و تشخّص را از آن د سته
معقوالت ثانی میدان ستند که چیزی در خارج محاذی آن نبا شد (مال صدرا 0868 ،الف ،ج
.)866 :6
مال صدرا تفاوت میان معقول ثانی منطقی و فل سفی را در نحوه ات صاف آنان میداند
(مالصدددرا 0860 ،الف ،ج  .)866-866 :0دغدغه او در مسددأله معقول ثانی فلسددفی اثبات
خارجیّت اين مفاهیم اسدددت .تحلیل خاال مالصددددرا از اتصددداف منجر شدددد که وی
خارجیت مفاهیم را اعمّ از خارجیت ان ضمامی يا انتزاعی در نظر بگیرد (مال صدرا0868 ،
الف ،ج 800 :1؛ همو 0860 ،ب ،ج  .)060 :6در نظر وی ،مفاهیم خارجی د د چه انتزاعی و
چه انضمامی ددد هم در ذهن و هم در خارج موجودند؛ بر پاية اين اصل که اتصافِ يک
موجود عینی به صددفتی که هیچ نحوه وجودی در خارج نداشددته باشددد ،معقول نیسددت
(مالصدددرا 0860 ،الف ،ج  868-860 :0و  .)866براسدداس مبانی نظام معرفتشددناسددی
مالصدرا معقوالت سه نوع هستند:
 .0مفاهیم انضمامی يا معقوالت اولی؛
6
 .1مفاهیم انتزاعی يا معقوالت ثانی فلسفی؛
 .8مفاهیم اعتباری يا معقوالت ثانی منطقی.
همین نکته مبنای اختالف نظر میان غیاثالدين منصور و مالصدرا میباشد .غیاثالدين،
اتصاف خارجی را تنها در فرض انضمام صحیح دانسته (دشتکی ،0864 ،ج )666-666 :1
و چون صددحت انتزاع مفهوم را از يک شددیم مناط حمل مفهوم بر آن نمیبیند ،اتصدداف
خارجی اشیام را به مفاهیم انتزاعی رد میکند (همان.)686-684 :
در نهايت ،مالصدرا تفصیل میان مشتق و مبدأ اشتقاق را در معقول ثانی بودن بیثمر
خوانده و اعتقاد غیاثالدين به خارجی بودن مشددتق و ذهنی بودن مبدأ اشددتقاق را نقد
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میکند (مالصددددرا 0860 ،الف ،ج  64 :0و 866؛ همو 0861 ،الف044 :؛ همو ،0866 ،ج :0

 .)641بنابراين ،ديدگاه صحیح آن است که تشخّص جزم معقوالت ثانی فلسفی میباشد
که «عروض ذهنی و اتصددداف خارجی» دارند .اکنون جای اين پرسدددش اسدددت :رابطه
تشخّص با وجود چیست؟
پاسخ غیاثالدين روشددددن اسددددت :تشخّص که «معقول ثانی و فاقد فرد خارجی
است» (دشتکی 066 :0861 ،و  )066مغاير با وجود و زائد بر ماهیت است (همو ،0864 ،ج
 .)10 :0اما صدددرالمتألهین میگويد :درسددت اسددت که تشددخّص در مقام تحلیل عقلی
عارض بر ماهیت میشددود ولی اين عروض تحلیلی منافی اين نیسددت که تشددخّص در
جهان خارج عین ماهیت باشد (مالصدرا 0868 ،الف ،ج 866 :6؛ همو 0861 ،ب ،ج 606 :1
و )684؛ و سپس تساوق وجود و تشخّص را میپذيرد (همو 0860 ،الف ،ج 886 ،818 :0
و 664؛ همو 0868 ،الف ،ج 66 :1؛ همو 0860 ،ب ،ج 046 :6؛ همو 0860 ،ج ،ج  141 :4و
666؛ همو 0868 ،الف ،ج 866 :6؛ همو 0860 ،د ،ج .)141 :6

 .2مالک تشخّص
تبیین مالک ت شخّص موجودات مهمترين بحث در اين م سأله است .غیاثالدين من صور

در جترید مسائل احلکمة ( ،0864ج  )10 :0همچون د شتکی پدر مالک ت شخّص را ماهیت

معرفی میکند.
مال صدرا ضمن اقوالی که در باب ت شخّص نقل کرده؛ با ا شاره به قول صدرالدين
دشددتکی مبنی بر اينکه «تشدخّص هر موجودی به جزم تحلیلی آن اسددت» ابتدا درصددد
توجیه آن برآمده ،میگويد :چون وجود در خارج با ماهیت متحد اسدددت ولی در تحلیل
ذهنی از آن ممتاز می باشدددد ،پس میتوان گفت منظور دشدددتکی از جزم تحلیلی همان
وجود است و با اين تفسیر کالم وی قابل ارجاع به نظر ماست (مالصدرا 0868 ،الف ،ج

6 :1؛ همو 0860 ،ب ،ج 066 :6؛ همو 0861 ،الف116 :؛ همو 0866 ،ج  )646 :0لکن
همانطور که خودو در ادامه متذکّر شده است؛ اين توجیه با اعتقاد دشتکیها به اصالت
ماهیت ناسازگار میباشد.
ّ
عبارت غیاثالدين ( ،0864ج  )10 :0چنین اسدددت« :و مابهالتشخخخص دقد یکون س
ّ
الماهیة أو الزمها ،دال یتکثر» .اين عبارت کوتاه واجد نکات زير است:
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اوالـ :اين مالک عام هم واجبالوجود و هم ماهیات مجرّده (عقول) را در بر میگیرد.
امّا ماهیت چگونه میتواند در واجبالوجود تشخّص بخش باشد؟
بیشک ماهیت مدّ نظر غیاثالدين ،ماهیت به معنای « م دا يق دال ف دی جواب ما هو»
نیسددت ،چرا که اين معنا اختصدداال به ممکنات مرکب از جنس و فصددل دارد04.بلکه
ماهیت به معنای «ما ب ده الشیم ه دو ه دو» است؛ يعن دی آنچ ده معادل ذات و حقیقت
شیم میباشد و همین معنا در تشخّص خداوند بهکار میرود.
شاهد اول بر اين معنا ،تف سیر د شتکی از عبارت «الحقّ ماهیته إنّیته» میبا شد 00.وی
با اسدددتناد به قاعده «کلّ ذی ماهیة معلول» ماهیت به معنای خاال را از واجب الوجود
نفی کرده و آن را «موجود بحت» 01نامیده اسددت (دشددتکی ،0864 ،ج 16 :0؛ همان ،ج :1

 .)666-668شدداهد ديگر اثبات وحدانیّت واجب تعالی بر اسدداس همین معنا در کشددف
الحقائق المحمّديّه ( ،0864ج  )664-666 :1است .دشتکی توحید ذاتی واجب تعالی را از
راه تعیّن و تشددخّص اثبات نموده اسددت .پس ،در نظر غیاثالدين منصددور تشددخّص
وا جبالوجود به نفس ماه یت اوسدددت .اين نک ته ،يکی از ن قاط افتراق بین وی و
مالصدراست.
ثانیاـ :تشخّص مجردات به لوازم ذات آنهاست .بددددين معندددی که عقول مفارقه چون
بسیط و غیر مادّی هستند ،ن دوع آنه دا منحص در در ف درد است و بنابراين ،افراد مختلف
در نوع واحدی اشتراک ندارند تا دنبال مشخِّص بگرديم.
بر ا ساس تفکر صدرايی؛ غیاثالدين دچار خلط ت شخّص و تمايز شده ا ست .زيرا
«ت شخّص به معنای تمیّز يا به نفس ذات ا ست نظیر تمايز واجب تعالی از ما سوی ،يا به
لوازم ذات ا ست مانند تمايز خور شید و يا به سبب عوار ضی ا ست که از لوازم ماهیت
نی ستند امّا همراه با موجود شدن يک ماهیت پديدار میگردند» (مال صدرا 0868 ،الف ،ج
 .)01 :1بهعالوه ،اينکه گفته میشدددود تشددخّص الزمة ماهیات مجرده و عقول اسدددت،
صحیح نمیباشد زيرا خود قائلین اين کالم نیز قبول دارند که محال است وجود از لوازم
ماهیت باشددد (مالصدددرا 0860 ،الف ،ج 014 :0؛ همو 0868 ،الف ،ج 616 :8؛ همو0861 ،
الف)116 :
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کالم نهايی صدرا آن ا ست که ماهیت و لوازم آن نمیتواند مقت ضی ت شخّص با شد
(مالصددددرا 0868 ،الف ،ج  ،)616 :8زيرا اگر تشدددخّص ذاتی ماهیت بود ،در ظرف عقل
معروض مفهوم کلیّت نمیگرديد (همان.)664 :
ثالثاـ :غیاثالدين با عبارت «فال يتکثّر» اين تشددخّص را از امور مادّی سددلب میکند.
چرا که هر جا کثرت باشد ،مادّه هم هست .مالک تشخّص در موجودات مادّی نمیتواند
ماهیت و يا الزمه آن باشددد .زيرا «اگر در نوع متکثراالفراد تش دخّص به سددبب ماهیت و
لوازم آن بود ،نوع آن ماهیت منحصدددر به فرد میشدددد و حال آنکه در عالم واقع چنین
نیست» (مالصدرا 0860 ،ب ،ج 161 :6؛ همو 0861 ،ب ،ج .)866 :1
غیاثالدين منصددور در باب مالک تش دخّص در ممکنالوجودهای مادّی مینويسددد:
گاهی عامل ت شخّص عوارض الحق به مادّه ا ست ،مادّهای که يا مت شخّص بالذات ا ست
و يا به سبب عوارض حالّ در آن متشخّص گرديده است (دشتکی ،0864 ،ج .)10 :0
در نظر غیاثالدين چون ماهیت و الزمة آن بین مادّيات مشترک است ،بنابراين ،تنها
عوارض مفارق میتوانند عامل تشخّص باشند ،و از آن جا که اعراض ،وجودشان وجود
لغیره ا ست ،ت شخّص شان به مو ضوع يا محل آنها ست (همان )18 :و اين محل ،چیزی
جز ماده نیست.
مال صدرا اين قول را که "مادّه سبب ت شخّص ا ست" ابتدا حمل بر تمیّز نموده و در
نهايت ح صول تمايز را هم به سبب مادّه رد کرده و نقش آن را فقط در ح صول کثرت
فردی ماهیت میپذيرد( 08مالصدددرا 0868 ،الف ج 04 :1؛ مالصدددرا 0860 ،ب ج 161 :6؛
مالصدرا 0861 ،ب ،ج .)614 :1
غیاثالدين صورت را عامل تعین و ت شخّص مادّه دان سته (د شتکی ،0864 ،ج 64 :0؛

همو )686-688 :0861 ،با استناد به تشخّص نفس پس از مرگ به سبب هیئاتی که از بدن
کسب کرده؛ تشخّص شیم به واسطة تشخّص عوارض حالّ در آن را جايزمیداند (همو،
.)046 :0861

اما مالصدددرا عوارض حالّ در مادّه را نیز به عنوان عامل تشددخّص نمیپذيرد .چون
اين عوارض اگر کلّی باشددند ،نمیتوانند موجب تشددخّص شددوند و اگر جزئی باشددند،
میتوان پرسید خود آنها تشخّص را از کجا بهدست آوردهاند؟« .عوارض مشخّصه چیزی
جز اَمارات و لوازم ت شخّص نی ست و م شخِّص واقعی ،وجود خاال شیم میبا شد»
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(مالصدرا 0860 ،الف ،ج  606 :0و 664؛ همو 0868 ،الف ،ج  044 :8و 001؛ همو 0860 ،ب،
ج  064 :6و 164؛ همو  0860د ،ج 141 :6؛ همو 0860 ،هد ،ج .)468 :1
مال صدرا میان عوارض م شخ صّه و مابهالت شخّص تمايز قائل شده ا ست (آ شتیانی،

 ،)16 :0866بهدلیل اينکه عوارض مشخّصه به جنبههای ماهوی اشیام برمیگردند و قابل
تغییر و تبدّل هستند در حالی که تشخّص و هويّت شیم که به وجود اسناد داده میشود
ثابت و باقی اسدددت (مالصددددرا 0861 ،الف868 :؛ همو 0860 ،د ،ج  014 :6و 141؛ همو،
 ،0864ج 641 :1؛ همو ،0866 ،ج 686 -686 :1؛ همو.)164 :0840 ،

 .6رابطه تشخّص با «کلّی و جزئی»
فالسددفه اسددالمی بحث تشددخّص را ذيل مسددأله «کلّی و جزئی» آورده و با آن مواجهة
منطقی – فلسفی داشتهاند .در منطق ،مفهومی که جواز قابلیت صدق بر کثیرين را داشته
و شددراکتپذير باشددد ،کلّی؛ و مفهوم مقابل آن جزئی اسددت .ظاهراـ تش دخّص با ويژگی
«شرکتناپذيری» و «عدم قابلیت صدق بر کثیرين» مرادف با جزئی منطقی است.
غیاثالدين پس از نقل تعريف مشهور از اين دو اصطالح (دشتکی ،0864 ،ج 666 :1
و  )0460کلّیت و جزئیت را مانند وجود و تشدددخّص معقول ثانی نامیده ،اين دو را از
صفاتی میداند که شیم تا مقیّد به حضور در ذهن نشود ،به آن متصف نمیگردد (همان،
ج 14 :0؛ ه مان ،ج  .)666-666 ،646 ،648 :1اين ع بارات مو يّد ديگری بر خلط معقول
ثانی منطقی و فلسفی توسط ايشان است.
درباره مفاهیم کلّی ،غیاثالدين منصور همنوا با ساير فالسفه با توجه به تفاوت تمیّز
و تشدخّص تأکید میکند که انضددمام مفاهیم کلّی بهيکديگر موجب تشدخّص نمیگردد
(د شتکی ،0864 ،ج  .)10 :0وی ،جزئی منطقی را به معنای جزئی حقیقی گرفته (همان ،ج
 666 :1و  )0460و میکو شد با تثبیت نظر د شتکی پدر مبنی بر «ارجاع ت شخّص و کلّیت
به نحوهی ادراک» ،حقیقی بودن مفهوم جزئی را از طريق ارتباط حسدددی با خارج تامین
کند.
الزم به ذکر است؛ يکی از اقوال مربوط به تشخّص که در اسفار ( 0868الف ،ج )6 :1
و در رسددالة فی التشددخّص ( ،0866ج  )66 :0تحت عنوان "بعض األفاضللل اهوللن ی

بالتحقیق" مطرح شدددده و ع لّا مه الهیجی ( 0866ج  )064 :1آن را به عال مه دوانی و
صدرالدين د شتکی ن سبت داده« ،ارجاع کلّیت و ت شخّص به نحوة ادراک» ا ست .مؤيّد
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در ستی اين انت ساب ،کالم غیاثالدين من صور د شتکی ا ست که در بحث"کیفیّت علم
واجب تعالی به جزئ یات" بارها به اعتقاد پدرو مبنی بر ارتباط نحوة ادراک با کلّ یت و

جزئیّت اشدداره نموده اسددت .به اين معنی که ،تش دخّص ناش دی از علم و ادراک ماسددت.
ادراک اگر از طريق عقل صددورت پذيرد ،مدرَک کلّی اسددت و اگر از طريق حس انجام
شود ،جزئی و متشخّص است (دشتکی ،0864 ،ج .)646-666 :1

با استناد به اينکه غیاثالدين معقوالت ثانی مانند کلّیت و جزئیت را در برابر اوصاف
خارجی قرار داده و موضدددوع اين معقوالت که ذهنی هسدددتند ،در ظرف ذهن به آنها
متصدددف میگردد (همان)666 :؛ از عباراتش فهمیده میشدددود که در نظر وی ،جزئیت
وصف موجود خارجی نیست بلکه وصف مفهوم آن است و از اين جهت اسناد جزئیت
به موجود خارجی از باب خلط مفهوم با مصداق است.
اشکال ديگر اين جاست که مقسم کلّی و جزئی در منطق «مفهوم» است و مفهوم بما
هو مفهوم همواره کلّی اسدددت و مراد از جزئی منطقی – جزئی حقیقی که به مع نای
تشددخّص اسددت نمیباشددد – بلکه جزئی اضددافی اسددت .پس نمیتوان ادعای ترادف
تشخّص و جزئی منطقی را پذيرفت.
کلّیت و جزئیت منطقی از عوارض ذاتی مفاهیم و جزم معقوالت ثانی منطقی ه ستند
که «موجود» برای ات صاف به آنها بايد مقیّد به ذهن شود ،پس عروض اين دو بر وجود
بیواسطه نبوده و در نتیجه بحث از آنها بحث فلسفی نیست .لذا برای اينکه بحث «کلّی
و جزئی» چهره فلسفی پیدا کند ،نبايد در معنايی مقیّد به موطن ذهن بهکار روند (جوادی
آملی ،0866 ،ج  .)046-041 ،66 :4معیار امتیاز بحث فلسددفی و منطقی ،در معقوالت ثانی
فلسفی و منطقی است.
صدددرالمتألهین بر اسدداس تحول در بحث معقول ثانی و اقسددام آن ،میان دو معنای
منطقی و فلسددفی «کلّی و جزئی» تفاوت قائل شددد 06.وی کلّی و جزئی را از معقوالت
ثانی فلسفی دانست که عروض ذهنی و اتصاف خارجی دارند.
مالک کلّی بودن در فلسددفه همان موجود شدددن به وصددف کثرت اسددت ،و مالک
جزئیت موجود بودن به و صف وحدت عددی میبا شد .کلّی فل سفی همان کلّی طبیعی
اسددت که هم در ذهن و هم در خارج تحقق دارد و مربوط به ماهیات اسددت ،و قسددیم
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جزئی به معنای شخصی است که هويّات خارجی را شامل میشود (جوادی آملی،0866 ،
ج  66 :4و .)64

غیاثالدين منصور کلّی طبیعی را همان ماهیت ال به شرطِ محقّق در خارج دانسته و
موجود خارجی را مصداق بالذات آن در نظر میگیرد (دشتکی ،0864 ،ج  10 ،14 :0و 60؛
همان ،ج  666 :1و 666؛ همو .)100 :0861 ،التزام به وجود حقیقی کلّی طبیعی در خارج
ناشددی از اعتقاد غیاثالدين به اصددالت ماهیت اسددت که يکی از نتاي آن پذيرو تباين
ذاتی موجودات و کثرت باوری اسدددت (همو ،0864 ،ج 06 :0؛ همان ،ج  666 :1و 608؛
همو.)066 :0861 ،

مال صدرا بر ا ساس قول به ا صالت وجود ،کلّی طبیعی را موجود به وجود افراد خود
و دارای وجود ظلّی و تبعی میداند (مالصددددرا 0868 ،الف ،ج  6-6 :1و 86؛ همان ،ج :6
860؛ همو 0860 ،ب ،ج 880 :6؛ همو ،ج  66 :4و 864-846؛ همو 0868 ،ب ،ج 164 :6؛
همو 0861 ،الف 166 :و 140؛ همو 0861 ،ب ،ج .)166 :0

بايد توجه داشدددت که بیان مالصددددرا در مورد چگونگی ادراک طبیعت کلّی با قول
دشتکیها در خصوال «ارجاع کلّیت و جزئیت به نحوهی ادراک» متفاوت است .ايشان
با قبول نظريه «تجريد» (دشددتکی ،0864 ،ج  )684-616 :1معتقد بودند که واقعیت واحد
خارجی اگر با ادراک ح سی درک شود ،جزئی بوده و اگر از طريق تجريد و تعمیم و با
انتزاع عقل ادراک شود ،کلّی است (همان .)646-666 :لکن به نظر مالصدرا امتیاز کلّی و
جزئی تنها مستند به نحوهی ادراک نبوده و از ناحیه مدرَک نیز میباشد.
مال صدرا بر ا ساس تفکر فل سفی خود ثابت کرد که جزئی با «تعالی» 15کلّی می شود
نه با «تجريد» (مالصدددرا)16-16 :0866 ،؛ لذا کوشددید تا کالم دشددتکیها را اينگونه
توجیه نمايد :مراد ايشان از علم حسی همان علم حضوری است؛ و چون علم حضوری
به وجود ا ست پس مدرَک مت شخّص همان «وجود» ا ست (مال صدرا 0868،الف ،ج 6 :1؛

همو 0860 ،ج ،ج 666 :4؛ همو 0861 ،ب ،ج  .)606 :1اما اين توجیه ناتمام اسدددت زيرا
د شتکیها قائل به ا صالت ماهیت بوده و برای مفهوم وجود ،يک م صداق خارجی که به
علم حضددوری ادراک شددود ،قائل نبودهاند (دشددتکی ،0864 ،ج  661 ،660 ،664 ،406 :1و
666؛ همو 066 ،066 :0861 ،و .)064
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توجیه ديگر صدرالمتالهین از قول دشتکیها در رسالة فی التشخّص ( )041آن است
که  :اگر مراد آنها از ادراک را همان صددورت مدرکه بدانیم که بالذات نزد مدرک حاضددر
اسددت و به دو اعتبار آن را به دو نام "وجود" و "تشددخّص" میخوانیم ،أعمّ از اينکه در
حس باشد يا در عقل ،ديگر اشکالی بر آن وارد نخواهد بود.
 .0رابطه تشخّص با «معاد جسمانی»
اعتقاد به معاد ج سمانی م ستلزم اثبات اينهمانی شخ صی ان سان پیش از مرگ و پس از
آن میبا شد و ارائة معیار اينهمانی شخ صی تنها بر ا ساس مالک ت شخّص امکانپذير
ا ست .زيرا اين مالکِ ت شخّص ا ست که باعث می شود هر فردی خودو با شد و هیچ
شخص يا شیم ديگری بر آن صدق نکند .بر اين ا ساس برر سی عبارات غیاثالدين
منصور در بحث معاد جسمانی برای يافتن مالک تشخّص موجّه بهنظر میرسد .از آنجا
که يکی از م سائل تاثیرگذار در بحث معاد ج سمانی ،علم النفس ا ست؛ لذا قبل از طرح
نظرية ابتکاری غیاثالدين در باب معاد ،نفسشناسی وی به اختصار مرور میشود.
غیاثالدين قائل به حدوث روحانی نفس اسدددت و تمايز و تکثّر نفوس را به بدن
اسناد میدهد ( ،0864ج  066 14 ،06 ،04 :0و 848؛ همان ،ج  446 :1و  .)466وی انسان را
امر واحد طبیعی میداند که مرکّب از دو جزم است :بدن عنصری و روح که نفس نامیده
می شود ،و البته جزم اصلی و مقصود بالذات از انسان همان روح الهی است که همچون
پرندهای در دام قفس بدن گرفتار شددده اسددت .نفس ،فاعل حقیقی و قوای بدن به منزله
آالت آن میبا شند (همان ،ج  066-066 :0و  .)064بر اين ا ساس ،هويّت وجودی هر فرد
به نفس اوست و هیچ يک از اجزای بدن مدخلیّتی در تعیین هويّت او ندارند ،يعنی مثالـ
زيد به نفس ناطقهاو زيد اسددت نه به بدن مادّیاو .از اينرو ،تا نفس او باقی اسددت،
هويّت شخ صی او پابرجا ست اگرچه اجزای بدن او در طول عمرو تغییر و تحوّل پیدا
کند ،و نفس با انعدام يا فساد بدن از بین نخواهد رفت (همان.)66 :
با توجه به عبارات فوق ،دو اشکال به غیاثالدين واردست :قول به ترکیب انضمامی
نفس و بدن ،و د شواری تبیین چگونگی ارتباط نفس مجرد و بدن مادی04.وی برای رفع
اشکال اوّل ،به تبعیّت از دشتکی پدر و بر مبنای ترکیب اتحادی مادّه و صورت ،قائل به
اتحاد نفس و بدن شده (دشتکی ،0864 ،ج  616 ،446 ،486 :1و  )616و در تأيید و تثبیت
اين قول بسیار کوشیده است06.
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غیاثالدين در شددرح اين نظريه میگويد :نفس به اشددتراک لفظی بر معانی مختلفی
حمل میشددود (همان 616 ،466 ،468 ،486 :و 616؛ دشددتکی 66 :0861 ،و  )601و مراد از
نفس در ترکیب اتحادی ،جوهر مجرد متعلّق به بدن عنصری نیست ،بلکه نفس به معنای
صددورت نوعیه میباشددد که منطبع و متحد با بدن بوده و بنابراين مادّی (و مجرّد بالقوه)
اسددت (همو ،0864 ،ج  616 ،460 ،464 ،488 :1و )616؛ البته نفس تمام انسددانها پس از
مفارقت از بدن (مرگ) به سبب اتحاد با قوه عاقله که مجرد و باقی است ،منقلب 06شده
و به مقام تجرد بالفعل میرسد (همان 460 :و 666؛ همو.)066 :0864 ،
توجیه عقالنی غیاثالدين از امکان انقالب نفس مادی به مجرد چنین اسددت :انسددان
در نشئه دنیا مجموع ترکیب اجزای مادّی و مجرّد است که با صورت نوعیة انسان متحد
میباشد و در ن شئة ديگر پس از انحالل ترکیب میان اجزای مادّی و مجرّد که بدن مادّی
از بین رفته و تنها جزم مجرّد (قوه عاقله) باقی مانده اسددت ،اين صددورت نوعیه با جزم
مجرّد متحد میگردد و اين معنا از انقالب جايز است (دشتکی ،0864 ،ج .)466 :1
از شرح غیاثالدين م شخص می شود که د شتکیها ترکیب اتحادی را میان نفس و
بدن عنصری در نظر داشتهاند .مويّد اين ادعا اعتقاد غیاثالدين به تداوم «ترکیب اتحادی
نفس و بدن» در تمام ن شئات وجودی ان سان يعنی در دنیا و آخرت ا ست (همان-616 :
.)616

نتاي حاصدددل از بررسدددی تطبیقی عبارات غیاثالدين و مالصددددرا در اين بحث
عبارتاند از:
الف) مالصدرا مانند دشتکیها ،نفس را صورت نوعیة انسان دانسته و حاصل ترکیب
آن را با بدن نوعی طبیعی و ج سمانی به شمار میآورد (مال صدرا 0860 ،ج ،ج 66-66 :4؛
همو 0868 ،ب ،ج 664 :6؛ همو 0860 ،د ،ج 16 :6؛ همو .)64 :0866 ،البته در نظر وی نفس
با ساير صور منطبع در مادّه تفاوتی اساسی دارد؛ نفس دارای استعداد حرکت و استکمال
تدريجی است و به واسطة تحوّل جوهری ذاتاـ متوجه عالم تجرّد است (همو-66 :0866 ،
.)66

ب) برخالف اعتقاد غیاثالدين به حدوث روحانی نفس ،مال صدرا بر مبنای حرکت
جوهری به «حدوث جسمانی نفس» قائل شد و با ابداع اين نظريه مشکل ثنويت نفس و
بدن را حل نمود (مالصددددرا 0868 ،ب ،ج  866 :6و  ،641-640همو 0860 ،د ،ج 008 :6؛
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همو 0861 ،الف 146 :و 800-846؛ همو ،0864 ،ج  406 :1و 646؛ همو 0861 ،ب ،ج :1
.)646

ج) از نظر هر دو متفکر ،تش دخّص و هويت انسددان به نفس اوسددت و اگرچه بدن و
عوارض آن دائماـ تغییر میکند اما ت شخص ان سان به بقای نفس ،ثابت ا ست (مال صدرا،
 0860د ،ج 146-144 :6؛ همو ،0864 ،ج  486 :1و

06.)644

د) صدرالمتألهین نظر ابتکاری د شتکیها در باب ترکیب اتحادی ماده و صورت و
بهدنبال آن «ترکیب اتحادی نفس و بدن» را پذيرفت و به تبیین و اثبات آن همت گمارد
(مال صدرا 0860 ،ب ،ج 610-664 :6؛ همو 0868 ،ب ،ج  .)164-166 :6البته معنای ترکیب
اتحادی در نظر مالصدددرا کامالـ متفاوت با معنای آن نزد دشددتکیهاسددت ،زيرا اوالـ :در
حکمت صدرايی ترکیب اتحادی نفس و بدن از نتاي اصالت وجود ،حرکت جوهری و
حدوث جسمانی نفس ا ست که دشتکیها منکر هر سه هستند؛ ثانیاـ :مالصدرا برخالف
ايشان ترکیب اتحادی را میان نفس و بدن عنصری نمیداند؛ بلکه آن را به اتحاد نفس با
بدن مثالی تفسیر نموده و شأنیتی برای بدن عنصری قائل نی ست (مال صدرا 0868 ،ب ،ج
666 :6؛ همو 0860 ،د ،ج 080 :6؛ همو ،0866 ،ج  860 :0و 866؛ همو 0861 ،الف،148 :
 641 ،846و .)640-644
د) يکی ديگر از موارد افتراق مال صدرا و د شتکیها کیفیت فعلیت يافتن تجرّد نفس
ا ست .به نظر مال صدرا ،نفس در صیرورتی درونی بر مبنای حرکت ا شتدادی ،از مرتبه
طبیعت به مقام تجرد عقلی نائل میگردد و نهايتاـ از عالم طبیعت و بدن بینیاز شدددده و
آنگاه مرگ انسان رخ میدهد (مالصدرا 0860 ،د ،ج 046-048 :6؛ همو 0861 ،الف 146 :و
804-806؛ همو ،0866 ،ج  844 :0و 846؛ همان ،ج )661 :1؛ عالوه بر اينکه همة انسددانها
به مقام تجرد عقلی نمیرسند (همو 0868 ،ب ،ج 806-806 :6؛ همو 0860 ،د ،ج .)084 :6
هدددد) مال صدرا به ق صد توجیه عقیدهی د شتکیها در باب انقالب ماهیت ان سان ،با
ا ستناد به ا صالت وجود و حرکت ا شتدادی ،انقالب ذات را در اثر ا ستکماالت جوهری
جايز دانست (مالصدرا 0868 ،الف ،ج 66-64 :8؛ همو 0868 ،الف ،ج  666 :6و 640؛ همو،
06 :0848؛ همو ،0864 ،ج )481 :1؛ تا بتواند در تبیین تبديل نفس مادّی به مجرّد بگويد:
اين اعتقاد مسددتلزم انقالب محال نیسددت ،زيرا ذاتی که در اينجا منقلب میشددود ،همان
«وجود» است که در تمام مراتب استکمالی دارای وحدت حقیقی است و به همین دلیل
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ذات مشددترک در اين نوع از انقالب ،ماهیت نیسددت بلکه وجود و هويّت اسددت (همو،
 0861ب ،ج .)666 :0

و) مال صدرا نیز مانند غیاثالدين بقای ترکیب اتحادی نفس و بدن را میپذيرد و در
تبیین آن از حرکت جوهری اسددتفاده میکند؛ بهنظر وی بهدلیل تعلق ذاتی نفس به بدن،
حقیقت انسان متشکّل از نفس و «بدنٌما» است (مالصدرا 0868 ،ب ،ج 066-066 :6؛ همو،
 0860د ،ج 164-166 :6؛ همو166 :0840 ،؛ همو 0860 ،هد ،ج )668 :1؛ بر اين اساس نفس
در هر نشئهای همراه با بدن متناسب با آن نشئه خواهد بود.
 .0-0نظریه ابتکاری غیاثالدین در باب معاد جسمانی
غیاثالدين منصدددور ،نخسدددتین فیلسدددوفی اسدددت که مدّعی اقامه برهان عقلی بر معاد
ج سمانی شده ا ست .وی بهدلیل آنکه ضروريات دين را أقوی از ا ستدالالت فل سفی
میبیند و آنها را حتی در صددورت تعارض با اصددول فلسددفی – همانند إعاده معدوم -
واجب التصددديق میداند (دشددتکی ،0864 ،ج )666 :1؛ و عالوه بر اين بهشدددت با تأويل
ن صوال مخالف بوده و ظاهر آنها را حجّت و حقیقت دان سته ا ست (همان ،ج  064 :0و
)066؛ لذا اهتمام ورزيده تا تقرير برهانی جديدی از معاد جسدددمانی با تأکید بر عینیّت
ٌ
احلق ّ
عنرصی ،مثل
بدن
أن اهُعاد فی اهَعاد إنّام ه
بدن مُعاد با بدن عن صری دنیوی ارائه کندّ :
ٌ
الذی کان فی الدنیا بأجزائه بعیننا ،و م أنکر هذا فقد کفر (مهان)511 :؛ و مدعی شده است

که تقرير وی کامالـ مطابق با نصوال وارده در اين باب است (همان 068 :و .)066

غیاثالدين پس از ذکر چند مقدمه ،نظر ابداعی خود را در اين بحث مطرح مینمايد:
پس از مدتی که نفس به بدن تعلق داشددت ،چون مزاج روح حیوانی انحراف پیدا کرد و
نزديک شد که از صالحیّت تعلّق خارج گردد ،تعلّق ثانوی نفس به اع ضام بدن شدت
پیدا میکند و به اين سددبب با وجود قطع عالقهی نفس از روح حیوانی و زوال آالت و
قوای بدن (عروض مرگ) از اين عالقه ثانوی تعلّق ضعیفی باقی میماند و موجب تعیّن
اعضام میشود (همان.)066 :
غیاثالدين متذکّر شده که مراد از اين اجزای باقیه ،اجزای ا صلیه متکلّمان يا جمیع
ل اجزای موجود به هنگام مفارقت نفس از بدن
اجزای بدن در تمام عمر دنیايی و يا ک ّ
نیسددت (همان)066 :؛ لکن با صددراحت نیز مش دخّص نکرده اسددت که منظور خودو از
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اجزای باقی مانده و متعیّن پس از مرگ چیسدددت و تنها به ذکر عبارت «هی األجزاء ا ّلتی

فا قت عننا النفس» (همان )060 :بسنده کرده است.

وی در ادامه میگويد :وقتی روح از بدن عنصدددری مفارقت حاصدددل نمود – البته با
حفظ تعلّقی ضدددعیف به اجزای مادّی آن بدن – مدّت زمانی را در برزخ می گذراند ...
پس از طی برزخ و برپايی قیامت کبری و بازسدازی ابدان عنصدری با اسدتفاده از مادّهی
همان اجزام توسط خداوند ،روح بار ديگر به بدن اوّلی تعلّق میگیرد (همان.)066-064 :
به تعبیر غیاثالدين ارتباط نفس و بدن پس از مرگ به طور کلّی قطع نمیگردد و
همین تعلقٌما يا ربط ضعیف نفس به بدن ،مناط پیوستگی و ثبات هويّت شخ صی انسان
ا ست .وی میکو شد با حفظ اجزای باقیه و ا ستمرار تعلّق نفس به آنها در دنیا و آخرت
هويت شخ صی را محفوظ بدارد .در نظر وی حتّی با مرگ هم در ات صال هويّتی ان سان
خللی وارد نمی شود تا ما در پی يافتن مالکی برای توجیه اينهمانی شخصی باشیم .لذا
میگويد« :مُعاد در مَعاد ،روح ا ست ب شخ صه که به همراه مادّهی دنیوی بعینه مح شور
میگردد» (همان)064 :؛ و قائالن به مثلیّت يا غیريّت بدن اخروی با بدن عنصددری منکر
معاد و ملحد هستند (همان066 :؛ همان ،ج .)461 :1
بر پايه مبانی فکری صدددرالمتألهین اشددکاالت زير بر غیاثالدين وارد اسددت ،اوّالـ:
حشددر بدن عنصددری در آخرت غیر ممکن و منافی نظام تکاملی حاکم بر هسددتی اسددت
(مالصدرا 0860 ،د ،ج  164 ،104-106 :6و 888-881؛ همو 0860 ،هد ،ج 606-604 ،666 :1

و )684؛ ثانیاـ :مرگ ،نتیجة ا ستکمال نفس در اثر حرکت ذاتی ا شتدادی ا ست بهگونهای
که نفس در اين سدددیر تکاملی به اسدددتقالل کامل رسدددیده و به کلّی از بدن جدا شدددود
(مال صدرا ،0866 ،ج 661 :1؛ آ شتیانی .)16-16 :0866 ،بنابراين ،مرگ به معنای قطع کامل
ارتباط و عالقة نفس به بدن دنیوی اسدددت و با بقای هر گونه تعلّقی به آن در تعارض
میباشد .ثالثاـ :اشکال اساسی نظرية غیاثالدين ورود شبهه تناسخ بر آن است (مالصدرا،
 0860د ،ج 166-164 :6؛ همو 0861 ،الف861-860 :؛ همو 0860 ،هد ،ج 446-441 :1؛ همو،
 166 :0840و .)166

چنانکه ذکر شددد مهمترين پیشفرض در معاد جسددمانی تصددريح بر تداوم حیات
شخصی انسان با همان هويت و تشخّص قبلی میباشد .بدين منظور مالصدرا با ابتنام بر
ا صل « شیئیت شیم به صورت آن ا ست نه به مادّه» (مال صدرا 0860 ،د ،ج 148 :6؛ همو،
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 0861الف861 :؛ همو 0860 ،هددد ،ج 486 :1؛ همو ،0864 ،ج  486 :1و  )640نتیجه میگیرد
که :اگر صورت شیم بتواند مجرّد از مادّه موجود شود ،در هويّت شخ صی آن شیم
خللی وارد نمیگرد د .اين ا صل در مورد ان سان نیز صادق ا ست .زيرا هويت ان سان به
صورت نوعیه و نفس اوست نه به بدنی که مادّة نفس است .لذا آنگاه که عالقه نفس از
بدن عنصری قطع شود ،انسانیت او بدون اتصال با مادّة جسمانی که به آن تعلق داشت،
باقی می ماند (همو 0868 ،الف ،ج  81 :1و 066؛ همو 0861 ،الف 064 :و 868-861؛ همو،
 0860هدددد ،ج )486 :1؛ پس بدن اخروی ان سان بهعینه بدن دنیوی او ست ،ولی از حیث
صورت نه از حیث مادّه (همو 0860 ،د ،ج .)64 :6
لکن اين نتیجه با مبانی فکری دشتکیها ناسازگار است ،زيرا برای ايشان که ا صالت
ماهوی میاندي شیدند و ترکیب اتحادی را میان نفس و بدن عن صری میدان ستند؛ ت صور
بقای نفس بدون ارتباط با بدن عنصددری بی معناسددت .لذا غیاثالدين با صددراحت به
استبعاد آن اشاره میکند :إن ا ید بالنفس الص ة الن ع ّیة االنسان ّیة کیف تبقی مفا ق ًة ها ّدهتا؟
(دشتکی ،0864 ،ج .)066 :0

مال صدرا میکو شد تا اينهمانی و عینیّت ان سان اخروی و ان سان دنیوی را بهو سیلة
وحدت شخصیة نفس ،که عامل تشخّص و هويّت انسان است ،تصوير کند .لذا با طرح
«ت ساوق ت شخّص و وجود» و ان ضمام آن به اين ا صل که «ت شخّص بدن ان سان به نفس
اوست نه مادّة آن» (مالصدرا 0860 ،د ،ج 144 :6؛ همو 0860 ،هدد د ،ج 464 :1؛ همو،0866 ،
ج 684 :1؛ آشتیانی )16 :0866 ،صراحتاـ میگويد :هرچند بدن محشور در قیامت به حسب
مادّه غیر از بدن عن صری ا ست ،لکن وحدت نفس – که عامل ت شخص ا ست – سبب
حفظ هويّت شخصی میباشد (مالصدرا.)164 :0840 ،

نتیجه
پژوهش حا ضر ن شان داد که غیاثالدين من صور «ت شخّص» را امری اعتباری و از زمره
معقوالت ثانی ،مغاير با «وجود» و زائد بر ماهیت دانسدددته اسدددت .غیاثالدين مالک
تشدددخّص را در وا جب الوجود نفس ماه یت ،در مجردات لوازم ذات و در موجودات
مادّی ،ماده و عوارض آن خوانده ا ست .وی در مباحث علمالنفس عامل ت شخّص ان سان
را «نفس» دانسددته لکن در بحث معاد جسددمانی «تعلّق دوباره نفس به بدن عنصددری» را
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عامل ثبات شخ صیت ان سان فرض کرده؛ و بر مبنای ا صالت ماهیت ،اينهمانی شخص
انسان را با استمرار ماهیت او در دو نشئهی دنیا و آخرت حفظ نموده است.
حا صل مقاي سه نظريات غیاثالدين و مال صدرا اين ا ست که اگرچه هر دو متفکر،
بحث تشدددخص را از لواحق بحث ماهیت به شدددمار آوردهاند اما آنچه موجب افتراق
غیاثالدين با مالصدرا شده؛ عبارت است از -0 :خلط معقوالت ثانی منطقی و فلسفی؛
 -1خلط «کلّی و جزئی» منطقی و فلسدددفی؛  -8تهافتگويی در تعیین مالک اينهمانی
شخ صی ان سان .در نهايت بايد گفت ري شه نزاع اي شان آنجا ست که مبنای ت شخص در
غیاثالدين اصالت ماهیت است و در مالصدرا اصالت وجود.

پینوشتها
 . 0اين رساله ضمن مجموعه رسائل فلسفی ،ج  0به چاپ رسیده است.
 . 1مالصدرا در الشواهد الربوبیة و االسفار االربعة نیز تقريباـ همین ديدگاهها را آورده و موضع خود را در
قبال همه آنها بیان کرده است.
 . 8به جهت تاثیرپذيری متفکران حوزه فلسفی شیراز از حکمت مشام و اشراق؛ رضا داوری اردکانی در
کتاب ما و تاريخ فلسددفه اسددالمی ( )868 :0864ايشددان را «اشددراقیهای ابنسددینايی يا ابنسددینايیهای
اشراقی» نامیده است.

 . 6برخی از آثار او عبارتاند از :اخالق منصدددوری در علم اخالق ،اشدددراق هیاکل النور عن ظلمات
شواکل الغرور در شرح هیاکل النور سهروردی ،التجريد در حکمت ،حاشیه بر زورام در نقد ديدگاههای
عالمه دوانی ،حجّة الکالم الي ضاح محجّة اال سالم ...در علم کالم ،رياض الر ضوان در حکمت و شفام
القلوب در شرح غوامض شفام ابن سینا (د شتکی .)60 – 61 :0866 ،برای شناخت بی شتر شخ صیت
غیاثالدين منصوردشتکی ر.ک :دشتکی ،شفامالقلوب و تجوهر االجسام ،صص  .66-08دشتکی ،منازل
السائرين و مقامات العارفین ،صص .66-46
 . 6میر صدرالدين دشتکی ملقّب به سیّد المدقّقین و سید سند ،از اعاظم حوزه فلسفی شیراز میباشد که
مناظرات و مباحثات وی با معاصدددر نامدارو عالمه جاللالدين دوانی آثار سدددودمندی در اين مقطع
تاريخی بر جای گذا شته ا ست .عمدهی تالو غیاثالدين من صور در جهت دفاع متع صبانه و افراطی از
انديشههای دشتکی پدر در تقابل با آرای عالمه دوانی صرف شده است.
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 . 4غیاثالدين منصددور در کشددف الحقائق المحمديّة ( )668سددلسددله حکمتآموزی خود را با چندين
وا سطه به قطب الدين شیرازی و خواجه ن صیرالدين طو سی ر سانده و خود را در حکمت م شام وامدار
نظريات خواجه میداند.
 . 6البته بايد توجه داشت که نمیتوان کالم غیاثالدين را به خاطر لفظ "هويّت" که در اين عبارت بهکار

برده ،مانند عبارت سهروردی توجیه نمود .زيرا مراد غیاثالدين از اعتباريّت يک مفهوم ،اتحاد آن مفهوم
با ماهیت در عالم خارج و عروض ذهنی بر آن میباشد.
 . 6مالصدرا در مواضع مختلفی به اعتقاد دشتکیها مبنی بر «اتحاد عینی وجود و ماهیت» اشاره نموده و
آن را نقطه ا شتراک خود با آنان میداند ( 0860الف ،ج  164 ،60 ،64 ،61 :0و 846؛ همو 0860 ،ج ،ج
.)66-66 :4
 . 6صدددرالمتألهین ،معقوالت ثانی فلسددفی را نیز به دو دسددته تقسددیم میکند :نوع اول ،معقوالتی نظیر
وجود ،وحدت و وجوب که با آنکه فاقد فرد خارجی ه ستند ،دارای م صاديق خارجی ه ستند .نوع دوم
از معقوالت ثانی فل سفی ،نظیر مفهوم امکان ا ست که هم فاقد فرد خارجی میبا شند و هم از م صداق
خارجی محروم ه ستند ،يعنی با آنکه ا شیای خارجی مت صف به اين د سته از مفاهیم میگردند ،در ازای
اين د سته از مفاهیم ،همانطور که هیچ فردی يافت نمی شود ،هیچ م صداق خارجی هم نی ست (جوادی
آملی ،0866 ،ج  846 :6و .)644-666
 . 04غیاثالدين در شرح نظريه دشتکی پدر تصريح میکند که « ّ
أن ال اجب ال ماهیه له» به اين معناست
که «أنّه ال جنس له» ( ،0864ج .)611 :1

 . 00دشددتکی پیرامون يگانگی ماهیت و إنیّت در واجب الوجود ،در کوللف احلقائق اهحمد ّیة ( ،0864ج

 )660تقريری متفاوت با تقرير مشدددهور حکمام ارائه میکند« :و ال اجب تعالی منزّ ه ع اهاهیه ال ّ
أن له

ماهیه هی عنی ال ج د ...فمعنی ق لنا :ماهیته إنّیته ،أنّه ال ماهیه له».

کل ماهیه ّ
 . 01عبارت غیاثالدين در کتاب جترید م سائل احلکمة ( )16چنین ا ست« :و معل ل ّیه ّ
تدل علی
اهجرد ع اهاهیه ،فال جنس له و ال فصل.»...
أنّه ال ج د البحت ّ

 . 08غیاثالدين در اشراق هیاکل النور ( )046-048اين اعتقاد را که مادّه ،تنها عامل کثرت فردی ماهیت
باشد ،نقد کرده است.
 . 06مالصدددرا در تعلیقه بر الهیات شددفام ( 0861ب ،ج  661-664 ،614-604 :1و  )646به تفصددیل

درباره تفاوتهای "کلّی فلسفی" و "کلّی منطقی" بحث کرده است.

« . 06تعالی» اصددطالحی اسددت که اسددتاد مطهری در مجموعه آثار ( ،0866ج )164-166 :6برای تبیین
نظر مالصدرا دربارهی مراتب ادراک بهکار برده است.
 . 04غیاثالدين با طرح اين اشددکاالت در کتاب تعلیقات علی الشددرح الجديد للتجريد ( ،0864ج :1
 )616-464مفصل در مقام پاسخگويی برآمده است.
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 غیاثالدين بسددیاری از مباحث کتاب تعلیقات علی الشددرح الجديد للتجريد و نیز يکی از فصددول. 06
.الحاقی کشف الحقائق المحمّديه را به تبیین و دفاع از اين نظريه اختصاال داده است
 غیاثالدين. میرصدرالدين دشتکی انقالب در ذات و ماهیت را پذيرفته است، بر اساس اين عبارات. 06
 پس از ذکر تعريف ا صطالحی انقالب در صدد توجیه عقیده پدر،با عنايت به ا ستحاله انقالب در ذات
.)616-616 :1  ج،0864( برآمده است
)66 :0  ج،0864(  عبارات مالصددددرا عیناـ همان عبارات غیاثالدين منصدددور در ايمان االيمان. 06
.میباشد
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