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کهصدرالمتالهینبابهرهگیریازشناختبدنوویژگیهایبدنیبهنحوسلبی
به توضیحو تحلیلآنهامیپردازد.
کلیدواژهها:بدن،نفس،خیال ،عاقله ،تجرد .


مقدمه 
مطابقتعالیمحکمایاسالمی،وجودانسانثمرهپیوندی عمیقمیاندوساحتنفسوبدن
است.به دلیل اهمیتنقشوجایگاهنفسدرانسانشناسی،نقشبدنواهمییتشیناخت
اینساحت وجودی انسان ،کمترمدنظر قرار گرفتهاست؛حالآنکهبدونچنینشیناختی،
نمی تواننفسرابهدرستی شناختوبه تبیینیمناسبازویژگیهاولوازمآندستیافت .
مدعاینوشتارپیشروایناستکهصدرالمتألهیندر تقریرمسائلنفس،هموارهبهبیان
خصوصیاتجسموشاخصههایبدنیالتفاتودقتنظرداشتهواحکاممربوطبهنفسرا
کهدرادامهبیانخواهدشد -بابهره گیریازنقشوجایگاهبدن تحلیلواستخرا نمودهاست.مؤید این مدعاسخنخوداوستکهمی گوید«:نفیسانسیانیرامقیامیمعلیومدر
هویتنیست...وآنچهازحقیقتنفسفهمیدهاند،چیایجالوازموجودآن،ازجهتبدن
و  عوارض ادراکیآننیست»(مالصیدرا.)933- 933،3 :0939،بنیابراین،شیناختنفیسو
ویژگیهایآنمستلامشناختبدنووابستهبهدرکلوازموویژگیهایبدنیاست .
دراینجاشایداینپرسشقابلطرحباشدکهاصوالًچه تفاوتیمیانجسموبدنهست
و آیا ویژگیهایی که درایننوشتارازنظرخواهدگذشت،ویژگیهای«بدن» هسیتندییا
«جسم»وآیاهرجسمیمی تواندواجداینویژگیهاباشد؟درپاسخبایدگفت:بدننوعی
جسماستوازحیثاوصافجسمانیبادیگراجسام تفاوتیندارد.بدنمجموعاعضایی
میکند.به تعبیردیگربدن،اجتماعیاز
به عنواناباارفعلخوداستفاده 
استکهنفسازآنها 
وظیفهایهستند.تفاوتمیان

مجموعهایازاعضاستکههریکمتصدی

اخالط اربعهو
دیگرانواعجسمبابدندرایناستکهبدن،جسمطبیعیآلیدارایحیاتبالقوهاستکه
متعلَّق نفس واقع میشود واین تعلق،حیاتبالقوهآنرابهحیاتبالفعل تبدیلمییکنید.
حیات بالقوه وسپسحیاتبالفعلداشتنبدن،آنراازجسمبودنساقطنمییکنید؛زییرا
رابطهمیان«جسم»و«بدن»ازحیثمنطقیرابطهمیان عاموخاصمطلقاست؛بهاینمعنا
که هر بدنی جسم بهحسابمیآید؛اماهرجسمیبدنمحسوبنمیشود؛بنیابراینهیر
حکمی کهدربارهجسمصادقباشدبه تبعجسم،دربارهبدننیاصادقاست.به تعبیردیگر
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میشودهرگونهجسمینیستومثالًنمی تواننفسرا
جسمیکهنفس،کمالآنمحسوب 
کمال جسم صناعی مثل میاوصندلیو غیرآندانست؛بلکهنفس،کمیالجسیمطبیعیی
است؛ولی نههرجسمطبیعی؛بلکهآنقسمازجسمطبیعیکهمی تواندوسیله تحققافعال
وکماالتنفسباشد.پس بدنجسمیاستدارایحیاتکهبخشهایمختلفآن(کهبه
عنواناندامهاواعضایظاهریوباطنینامیدهمیشوند)،آالتواباارهاییاستکهنفس
می گیرد .
درانجامکارهایحیاتیازآنهاکمک 
حال بر اساس آنچه آمدمی گوییمویژگیهایجسمانیطیرحشیدهدراییننوشیتار،
ویژگیهای مشترکی است که همدرجسمطبیعیآلییحییوجیودداردوهیمدرسیایر
اجسام؛ اما چون نگاه مالصدرادر تبیینمسائلنفسمتوجهجسمبهطورمطلیقنیسیت،
بلکهمتمرکابرجسمیاستکهمستقیماًتحت تدبیرونظارتنفساست،لذادر عنوانیا
متنمقالهازواژه«بدن»بهجای«جسم»استفادهشدهاست.دراینپژوهشازمیانمباحث
متعدد نفسشناسیصدراکهتکیهبرشناختبدنبهنحومؤثریدرآنهادخیلاستهفت
مبحثبرگایدهشدهونقشبدندرتبیینو تحلیلآنهادنبالمیشود .
پیشینهتحقیق 
درپژوهشهاییکهپیرامونمباحث علمالنفسانجامشده عموماً تمرکانویسندگانبرنقش
محوری«نفس»استواربودهوبهاهمیتوجایگاه«بدن» توجهچندانینشدهاست.به عنوان
نمونه استاد حائری یادیدرکتابسفرنفسبهمباحثینظیرتعریفنفس،حدوثنفس،
جوهریت آن ،رابطه نفس وبدن،ضرورتبقاءنفسو...ازمنظرابینسیینا،سیهروردیو
مالصدرا پرداختهاست.ایننوشتاربیشترمتمرکابرمحورنفساستودرآن«بیدن»بیه
عنوان عنصریکلیدیدرشناختانسانموردمطالعهقرارنگرفتهاست.استادحسنزادهدر
کتابسرح العیون فی شرح العیوناضافهبرمباحثفوق،بهمطالبینظییرمیاا معتیدل،
ذومراتب بودن نفسوبدن ،تجردبرزخیو عقلینفسو...نیااشارهدارد؛لییکندرایین
مباحث نیا نقش بدندرمعرفتشناسینفس،مورد توجهقرارنگرفتهاست.استادآشتیانی
در کتابشرحبرزادالمسافرنیامسألهنفسوبدنرا تنهادراحوالنفیسپیسازمیر،،
معاد جسمانی ،ابطال تناسخو...موردبررسیقرارمیدهد.درایننوشیتار،نشیههاخیروی
حیات انسان با محوریت نفس،بیشترمورد توجهقرار گرفتهاست .غالمرضیافیاضییدر
کتاب علم النفس فلسفینیابهبیانمسائلیهمچون تجردنفس،بساطتنفس،تقدمنفس
بربدنوابطال تناسخمیپردازدکهمطالباینکتابنیابرمباحثنفساستواراست .
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مقاله« تحلیلی بر نقشبدندرابتداوانتهایحیاتدنیویازمنظرابنسینا» (رحیمپیور،

)91- 0:0939اگرچهبهطورمستقیمبهمسائلبدنمیپردازدامااوالًمبتنیبرآرایفلسفیو
طبیابنسیناستوثانیاًنگرشآنوجودشناختیاستوبهجایگاهبدندرشناختنفسو
تقریر مسائل آن نمیپردازد .چنانکه مالحظه می گردد عمدهمطالبمرتبطبا«بدن»دراین
پژوهشهادرحداشاراتیکوتاهوگذرابودهومسأله«بدن»ونقشآندرشناختنفس،به
عنوانمحورپژوهش،مدنظرقرارنگرفتهاست .
 .7تعریف نفس بااستفاده از ویژگیهای بدن 
صدرالمتألهین شیرازیدرتعریفنفس،از«بدن»وویژگیهایآناستفادهمیکند؛چراکه
بدن عبارت از جسمطبیعیآلیاستواولینکمالیکهاینجسمطبیعیبهدستمیآورد
با  عنوان«نفس»نام گذاری شده است.اونفس رابه«:کمالاولجسیمطبیعییآلییدارای
حیات بالقوه»تعریفکردهاست.بهاعتقادوینفس،کمالنخستینجسمطبیعییاسیتو
کماالت ثانویاش با بهکارگیری اباارهایی درانجامافعالحیاتیمثلاحسیاسوحرکیت
ارادی تحققمییابند(مالصدرا.)04،3 :0939،ویدرتعریفنفس،باواژه«آلى»قواینفس
را ارادهکردهو گفته«:مقصودازلفظآلىکهدر تعرییفنفیسازآناسیتفادهشیدهاسیت،
قواست؛همچون غاذیه،نامیهومولده،درنفسنباتیوخیال،حسوشوقیهدرحیوان.»...
مطابقاینسخن،آلتبهنیروهاینفسوقوایجسمانیاشارهدارد .
ذات و  گوهر نفس،مجردوبینیازازبدن،ابااروقواستوهماننددیگیرمجیردات،
قابل تعریف حدیو رسمینیست.درتعریفمذکور،نفسبهلحاظ تعلقواضافهاشبه
بدن تعریفشدهاست؛بهبیاندیگر،تعریفنفسبااستفادهازمفهومیاستکهذواضافه
بوده ومبینتعلقوارتباطآنبابدناست.نفس،حیثیات گوناگونیداردودر تعریفآن
میتوان از  تعابیر  گوناگونی استفادهکرد؛همچون«قوه»(ازآنجهتکهنفس،قوهفعلو
انفعال دارد)«،صورت»(ازجهتتعلقنفسبهماده)و«کمال»(ازآنجهیتکیهطبیعیت
جنسی بافصلنفس،کاملمیشود)«.کمال» -کهدر تعریفنفسمورداستفادهقرارگرفته
بر دونوعاست:کمالاول،کهنوعیتنوع،وابستهبهآناستودراثرنبودآن،نوعنییا
منتفی خواهد بود وکمال ثانی کهپسازقوامنوع،براینفیسحاصیلمییشیود؛ماننید
تأثیراتیکهازاشیاءمیپذیردیااثراتیکهدراشیاءمی گذارد .
مالصدرا براینباوراستکهاضافهنفس(بماهینفس)بهبدنو تعلقآنبیهجسیم،
ذاتینفسبودهونفس،متقومبهاین تعلقاستونمی توانآنرابدونحیثیت تعلقبهبدن
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تصور نمود.از نظر او نفسیتبراینفسمانندابوتبرایپدریاکتابیتبیراینویسینده
نیستکهبتوانذاتووصفراازهممنفکنمود؛بلکهنفس،نحوهخاصیازوجوداست
وماهیتنفس ،غیرازنفسیتاوو تعلقآنبهبدننیست؛مگراینکهدراثراستمرارحرکت
جوهری استکمالی،به عقل تبدیلشود(مالصدرا.)00- 01،3 :0939،اضافهنفسبیهبیدن،
اضافهایماهویو عرضینیست؛بلکهنحوهوجودنفس ،تعلقواضافهبهبدناستواین
تعلق،ازلوازموجودینفساست.ایناضافه،ماهیتنفسرادرمقولهاضافهداخلنمی -
کند؛زیراچنین تعلقواضافهایازنحوهوجودنفس،انتااعشدهاستوبهرغمایناضافه،
نفس،ازحیثماهویدرمقولهجوهرداخلاست(مالصدرا.)915،3 :0939،کمالاول
جسم طبیعی بودننفسبهلحاظتعلقآنبهبدناستوبااینکهنفس،بدنرابیه عنیوان
می گیرد ،امااز حیثماهیت،جوهریمجرداست (مالصیدرا،3 :0939،
اباار ،به استخدام  
 .)445
ازآنچهگذشت،نکاتزیررامی تواناستخرا نمود :
 تعریف نفس«کمال اول جسم طبیعی آلی»است.قواماینتعریف،بهجسمطبیعییاستوبنابراین،بدن(جسمطبیعی)رکنیاساسیدراینتعریفبهشمارمیآید .
قید«آلى»به ویژگیهای بدنی همچون  تغذیه،نمو ،تولیدمثلواباارادراکحسییاشاره دارد کهتماماینویژگیهابامطالعهبدنو عنایتبهشاخصههیایبیدنیبیهدسیت
میآید .

 تعاریفو توصیفاتیکهبراینفسآمدهازحیث تعلقوارتباطنفسبابدناستودرنتیجهشناختنفسومعرفیآن،درگروشناختبدناست .
 .2اثباتوجود نفس بااستفاده ازویژگیهای بدن 
درحکمت متعالیه،اثباتوجودنفس،ازطریقنفیوسلبویژگیهایبدنیاست.یکیاز
ویژگیهایبدنایناستکهعلمبهبدنواعضاءآن ،تابعوضعومحلاست.مالصدرااز
اینویژگیبدندربرهانذیلاستفادهکردهوبهوسیلهآنوجودنفسرابهاثباتمیرساند.
اینبرهان عالوهبروجودنفس ،تجردآنرانیابهاثباتمیرساند :
بهطورمعلَّقودفعیدرهواآفریدهشودواعضایبدناونیاکاملباشند؛
اگر حیوانی 
پدیدهای
ولیآناعضاءازهمجدابودهونتوانندباهمدرتماسباشندواوهمچنیننتواند 
نمی تواندازذاتخویش
علیرغم تمامیایناحوال،اینحیوان 
راپیرامونخودادراککند ،
غافلباشد .پسآنچهراکهویبدانآگاهیدارد(ذات)غیرازچیایاستکهبدانآگاهی

051


جاویدانخرد،شماره،99بهاروتابستان 0931

ندارد(بدن).بنابراین،انسان غیرازبدن،هویتیبهنامنفسیاذاتداردوهویتوذاتاو
غیرازبدناوست(مالصدرا41- 41،3 :0939،؛مالصدرا101:0941،؛همو.)011:0915،الزمبه
ذکراستمُبدعاینبرهان،شیخالرئیسابنسیناستواوآنرادراثباتنفسانسانیمورد
استفادهقراردادهاست(رک:ابنسینا.)131،1 :0915،مالصدراازاینبرهانبهرهبرداریکرده
وآنرابهنفسحیوانی تعمیمدادهاست .
صدرادرسهاستدالل دیگرازطریقشناختبدنوماا وسلب ویژگیهایمااجىاز
برخی افعال انسان ،وجود نفسرابهاثباتمیرساند.همراهبودنماا بیدنیبیا تغیییرو
انفعال  ،عرضبودنماا و یکنواختیآندرافعالخویش،ازجملهایینویژگییهاسیت.
استداللاولچنیناست :
ادراکحسیزمانیصورتمیپذیردکه عضواحساسکننده،واجدکیفیتیمشابهباکیفیت
شیءمحسوس گردد؛مثالًادراکحرارتدردست،توسطپیدایشحرارتیدردستاتفاق
میافتد؛ عضوالمس ،تغییرکیفىمییابدواین تغییرکیفیت ،تغییرماا  عضومربوطرابه
همراهدارد.بنابراین،ادراککیفیتملموس،زمانیحاصلمیشودکهماا  عضولمسکننده
میشودکهمدرِکاینادراککیست؟درپاسخ بهاین
تغییرکردهباشد.حالاینسؤالطرح 
سؤال،سهاحتمالقابلطرحاست:مدرِک یاماا قبلیاست؛یاماا فعلی ویاامریاست
غیرازماا .بدیهیاستکهماا قبلینمی تواندمدرِکباشد؛زیراماا قبلیبااینادراک
ازبینرفتهاست.استنادادراکبهماا فعلىهمجایانیست؛زیرااینسخنبدینمعناست
که ماا فعلى ،خودشراادراککند(زیراادراکحسییکشیءبهمعنایادراککیفیت
جدید مشابه باکیفیتشیءخارجیاست).حالمطابققاعده«حکماألمثالفیمایجوزو
فی ماالیجوزواحد»الزممیآیدماا قبلیکهماا اصلی عضواستنییا،ذاتخیودرا
ادراک کند وماا قبلیدراینزمینهنسبتبهماا فعلى،اولیاست؛چراکیههیرادراک
حسی مستلامانفعالازخار استوانفعال،با تغییرماا و عیروضییکمیاا جدیید
همراه است؛ بنابراین اگرادراککننده،ماا جدیدباشد،الزممیآیدشیءازذاتخودش
منفعل شود؛ حالآنکهچنیننیست.پسمدرِکادراکحسی،امیری غییرازمیاا اسیت
(مالصدرا .)40- 41،3 :0939،
دردومیناستداللبااستفادهازمغایرتافعالانسانیباویژگیهایبدنیومااجی،برهانی
بهشکلزیر،اقامهمیشود :
مقدمهاول:ماهیتعلموادراک،حضورمعلومناد عالماست.بنابرایندر علمبهیکشیء

جایگاهبدندرنفسشناسیصدرالمتألهین (بررسیهفتمبحثازعلمالنفس)


 051

 غیر از  علم بهذاتخود -عالمومعلومدوچیاهستندومعلومبرای عالم،وجودلغیرهدارد.نفسحیوان،ماا خودرادرکمیکندوبهآنعالماست؛پسماا ،وجودللنفس
دارد .
مقدمه دوم:ماا کیفیتی ملموس استکهازبرآیندکیفیاتیهمچونحیرارتوبیرودت،
حاصل میشود؛ پس ماا   ،عرض استووجودآنللموضوعاست.بهبیاندیگر،وجود
فینفسهآنوجودیلغیرهاستووجودلنفسهندارد .
حال اگر نفس همان ماا باشد،الزممیآیدکهماا وجودلنفسهداشتهباشید؛چیوندر
مقدمه اول گفتهشدماا وجودللنفسداردوبنابرفرض،نفسهمانمیاا اسیت؛پیس
ماا  ،وجود لنفسه دارد.دراینحالت ،عرض،وجودلنفسهخواهدداشتواینخیالف
مقدمهاولاست(مالصدرا.)41،3 :0939،پسغیرازماا ،امریبهنامنفسنیا تحققدارد .
دراستداللسوم[کهاصلآندر«المباحثالمشرقیه»آمده(الرازی0400،ق])191،1 :ماا 
به عنوانکیفیتی عرضیبرایبدن،فاعلطبیعیمحسوبمیشود.فاعلطبیعیدارایفعلی
واحد و یکنواخت است؛ ازطرفدیگربدندارایحرکاتکیفیوکمی گوناگوناسیت.
اگر نفس همان ماا باشد ازآنجاکهماا ،تنهامنشأصدوریکفعلاست،الزممیآیید
بدن ،صرفاً دارای یک نوع حرکتباشدواینخالفواقعیتخارجیاست.پسنفسبه
عنوانمحرَّکحرکاتمتنوع،باماا مغایرتدارد .
دربرهانىدیگربراىاثباتوجودنفس،ازایننکتهاستفادهمىشودکهاجسام،آثاریثابت
ومشترکوبه تعبیرحکما«علی وتریة واحدة»دارندواینویژگیدربدن -ازاینحیثکه

جسمانی است -نیا مشهوداست.استداللچنیناست:مااجسامیرامشاهدهمیکنیمکیه
افعال وآثار آنهایکسان وبر وتیرهواحدهنیست.اینویژگیهاازجسیمانیتآنهیاناشیی
جسمیتشانبروتیرهواحدهاست.پیسایین

نمیشود؛ چون افعال وآثاراجسامازحیث
ویژگیها(رشد  ،تغذیه ونمو)ازامری غیرازجسمیتاینموجوداتبرمیآید (ابینسیینا،
0331م113:؛مالصدرا .)1- 1،4 :0939،
ازمطالبفوق،می توانایننکاترابهدستآورد :
اثبات وجود نفس،بدونشناختویژگیهایبدنوسلبآنهاازنفس،امکانپیذیرنیست.دقتنظردر افعال و ویژگیهای انساننشانمیدهدکهبرخیازایینامیور،
مبتنیبرجسمانیتومادیتنیستوبالطبعمبد أیی غیرازبدنداردواینمبدأنفس
است .
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 بدنواجدخصوصیات گوناگونیاست:علمبهبدن تابع علمبهاعضاءوجوارحاست؛ افعال بدنی بر شکلوسیاقواحدهستند؛بدننمی توانیدمنشیأحرکیات
گوناگونباشدو...؛امابامطالعهدراحوالوآثارانسان،بهویژگیهاىدیگرىهم
دست مىیابیم که با آثارواحوالبدنیمتفاوتاستواینخود،وجودنفسرا
بهاثباتمیرساند .
 .3اثباتتجرد نفس حیوانی با استفاده از ویژگیهای بدن 
صدرالدین شیرازی،قائلبه تجردنفسحیوانیاستودستیابیبهایندیدگاه،ازطریق
مطالعهویژگیهایجسمانیوبدنیوسلب آنازساحتهاوافعالحیوانیاست.به عنوان
نمونهبدندرحال  تحولودگرگونیاستوعلمبهبدنواعضایآن ،غیرذاتی(اکتسابی)
استوصدراباسلب ایندوویژگیبدنیازساحتنفس ،تجردنفسحیوانیرابهاثبات
میرساند.یکی از ویژگیهایجسموبه تبعآنمادهبدنی -چنانکهبییانشید -حرکیت،
تغییر ودگرگونیآناست.ویازاینویژگیبهرهمی گیردوبهبیاناینمطلبمیپردازد
حرارتهایناشیاز غریاه،حرکتوهوایمحیط،متغیرو

کهاعضایبدنحیوان،بهدلیل
دگرگون می گردند؛ اما هویت و شخصیتآنهاچیایغیرازبدنواعضاستکهدرآنهیا
میماند(مالصدرا45،3 :0939،؛همو.)109- 101:0941،اینثبوتوعدم تغییر ،غیرمادی
ثابت 
بودننفسحیوانیرابهاثباتمیرساند .
از دیگر ویژگیهای جسم و بدنایناستکه علمبیهبیدنواعضیاءآنحصیولیو
اکتسابی است.مالصدرا درهنگاماثبات تجردنفسحیوانی ،تصریحمیکندکهحیوانیات
می توانند ذاتخودراادراککنندونسبتبهرخدادهایپیرامونیآگاهباشند.اینرفتیار،
بیانگر علمآنهابهذاتخویشاست.هرحیوان،مدرِکذاتخوداستونسبتبهخیرو
میدهد.اگرموجودیبهاوصیافدرونیی
میشود،واکنشنشان 
شری که برایاوحادث 
میرساند؛زییرا
خویش ،آگاه باشد،بهنفسخویش علمداردواینامر ،تجردرابهاثبات 
علمبهاعضایبدن،اکتسابیاست؛ولیعلمبهذات،دائمیاست؛بنابراین،نفسحیوانغیر
ازبدناوست(مالصدرا101:0941،؛مالصدرا .)011- 011:0915،
اثباتکبرایاینقیاسچنیناست:اگر علمحیوانبهذاتخویشاکتسابیباشد،یااز
طریق حس پدید میآیدویاازطریقفکر.قوایحسیازادراکخودنیاناتوانهستندو
نمی توانندنفسراادراککنند؛بنابراین،شناختذات،ازطریقحسپدیدنیامده
درنتیجه 
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است.اگر  علم حیوان به ذات ،ازطریقاستداللباشد،ایناستداللیامعلولذاتحییوان
است ،یا معلول ذاتی باالتر ازاو.اگر علم،معلولذاتیبیاالترازحییوانباشید(مفارقیات
عقلی)دسترسی به چنین علتیناممکناستواگر علم،معلولذاتحیوانباشید(وذات
او داراى ویژگىهاى بدن باشد) ،درنهایتبهدورخواهیدانجامیید؛پیسمعلیولذاتاو
(مالصدرا)41- 45،3 :0939،وفاقدویژگیهایمادیوبدنیاست .
دریکنگاهکلیبهمطالبمذکور،نکاتزیرقابلاستخرا است :
اثبات  تجردنفسحیوانی،بااستفادهازشناختبدنامکانپذیراست.بامطالعهاحوال وآثارنفسحیوانیدرآدمیمی تواندریافتکهاموریچون علمدائمیی
نسبت به ذات ،یا ثبوتوعدم تغییردرهویتحییوان،بیاویژگییهیایبیدنی
مطابقت ومشابهت ندارند وبهمدداعضاءوجوارححاصلنشدهاند؛بنیابراین،
نفسحیوانیمجرداست،نهمادی .
مقدمات براهین اثبات تجردنفسحیوانی،مبتنیبرویژگیهیایبیدنومیادهبدنیاست .
 .4اثباتتجرد خیال بااستفاده از ویژگیهای بدن 
استداللهایمالصدرابرای اثبات  تجرد خیال ،ازطریق نفییویژگییهیایبیدنوقیوای
جسمانی ازاینقوهاست.یکیازویژگیهایمادهبدنی ،تغییرپذیریودگرگیونیاسیت.
برهانی که در ادامه میآیدنشانمیدهدکهمالصدرادراثبات تجردخیالبهاینویژگیی
بدن توجهداشتهاست :
قوهخییالمیادی
مییابند.اگر 
میشوندو تغییر 
اعضای بدن انسانبا تغذیه،دگرگون 
میشود
میکندودگرگون 
باشد ،عضویکهدربدن،محلارتسامصورخیالیاست ،تغییر 
مییابنیدوچنیانکیه
گشتهاند،بهدلیلدگرگونیمحل ،تغییر 
و صوری که در آن  ترسیم 
حالآنکهصور
بخواهیمآنصور،بدون تغییرباقیبمانند،بایدمجدداًدستبه تخیلبانیم؛ 
خیالی ما در تمام عمرپایدارندواگردستخوشفراموشیشوندنییا،درشیرایطیخیاص
می توانند بدون  تخیل مجددبهخاطربازگردند؛بنابراینمحل تخیل،قوهاىمجیرداسیت
(مالصدرا .)111- 110،3 :0939،
مادهبدنیمانندهرجسمدیگرانقسامپذیروفاقدبساطتاسیت.مالصیدرااز
جسم و  
این ویژگی بدن برای اثبات تجردخیالبهرهمیجویید.اجیااءییکپدییدهمیادی،قابیل
عنوان

ویژگیهاواعراض تقسیمنمود .
به

میتوانازجهت
پدیدهمادیرا 
انقساماند و هر  
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مثال می توان یکشیءواحدرادرنظرگرفتکهقسمتیازآنسفیدیاسردوقسیمتیاز
نمی تواننسبتبهیکشیءمتخیل،دوحالتداشت
قوهخیال ،
آنسیاهیاگرمباشد.امادر 
میکندکه تخییالت ،تقسییم
ومثالً همبهآنآگاهوهمازآنناآگاهبود.این تفاوتثابت 
ناپذیرندوبنابراین،محل تخیالت(نفس)نیا،باید تقسیمناپذیرو غیرمادیباشد (مالصدرا،
 .)511- 510،9 :0939
جسم و به  تبعآنمادهبدنیدارایوضعومقداراست.اینویژگیبدننیادراثبیات
تجرد خیال مورد توجهمالصدراقرار گرفتهاست.مطابقنظیراوانطبیاعصیورتمجیرد
صورتهانیاباید

قوهمادیمحالاست؛بنابراین،محلاین
( غیرقابلاشارهحسی)دریک 
صورتهایخیالیمادیباشندهنگامیکهانسان،موجودبسیاربارگیرا

مجرد باشد.اگر
تصورمیکند این موجود بسیاربار،،نمی توانددرجایگاهمادیکوچکی(همچونمغا)
می تواندهرچیا
حالآنکهنفسانسانی عاریازمقدارووضعاستوانسان 
منطبع  گردد؛ 
بارگیرابدونبروزچنینمشکلی تصورکند(مالصدرا505- 504،9 :0939،؛  .)111- 113،3
همچنینانسان می تواند صورتهایی را تصورکندکهمیداندوجودخارجیندارنید؛
صورتهااعضاءبدننیست؛زیرااعضاء

ولیالبتهموجودبهوجودذهنیهستند.محلاین
صورتهایمعیدومفاقیدمقیداروانیدازهانید.

اندازه مشخصیدارندواین
بدن ،مقدار و  
بنابراین،بایدمحلاینصورنیا،مجردباشد(مالصدرا .)501- 505،9 :0939،
قوه خیالمادیباشد،بایددارایکمیتواندازهباشدواگرشیهیمادیرا تصیور
اگر  
کنیم ،چون دارایکمیتومقداراست،مستلامایناستکهدومقداردرمحلومیادهای
نمی تواندمادیباشد(مالصدرا .)111،3 :0939،
قوهخیال ،
واحدحلولکنند.بنابراین ،
هنگامیکهانسان

ویژگی دیگر جسم این استکهنمی تواندمحلاجتماعضدانباشد.
میکند
میکند،پیشازحکمبه تضاد،آندومفهومرا تصور 
به  تضاد بین دو مفهومحکم 
صورتهامادیباشند،مستلام

قوهخیالاست.اگراین
(مظفر)01:0919،ومحلاین تصور ،
ایناستکهدرمکانوزمانواحدیمجتمع گردند؛حالآنکهاجتماعضدینمحالاست.
نمی تواندمادهباشد.درقاعیده«الضیدانالیجتمعیان»
بنابراین ،محل  تحققایندومفهوم ،
شرط  تضاد ،موضوعمنفعل مادیاستوبنابراین،چنین تضادیدرمحیلمجیرد تحقیق
می تیوان
نمییابد(مالصدرا511- 503،9  :0939،؛همو113:0941،؛بهمنیار.)313:0943،اینکه  
قوه
پدیدههایکوچک تخیلکردشاهدیاستبراینکه 
پدیدههای بار ،را بعد یاهمراه 
خیال،مجرداست(مالصدرا951،3 :0939،؛همو .)430- 431:0930،
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می توانایننکاترااستنباطکرد :
مطابقآنچهذکرشد ،
در حکمت صدرایی ،اثبات  تجردخیال،بهمددشناختبدنوسلبویژگییهیایمیپیوندد .
جسمانیازقوهخیالبهوقوع 
 تغیر،انقسامپذیری ،عدمبساطت،واجدوضعومقداربودنو...ازویژگیهایبدناست ودرصورتسلباینویژگیهاازقوهخیال،می تیوان تجیردآنرابیهاثبیات
رسانید .
براهین اثبات  تجردخیال،بهنحوی تدوینشدهاندکهمقدمهاولآنهیادربردارنیدهویژگیهایبدنیاست .
 .5اثباتتجرد قوه عاقلهبا استفاده از ویژگیهای بدن 
مالصدرابا مدد از شناختویژگیهایبدن،درضمنچندبرهان ،تجردقوه عاقلیهرابیه
اثبات میرساند .تناهی افعال بدنی،نیازمندیبدنبهابااروآالتمادیجهتانجامافعیال
خود ،مکانمندبودنقوایبدنیونیاضعفوناتوانیبدندراثرخستگی،کهولتسنو
تکرارافعال،ازجملهویژگیهاییهستندکهدراثبات تجردقوه عاقلهمورد توجهمالصدرا
قرار گرفتهاست.یکیازویژگیهایهرجسمیازجملهبدنانسانایناستکهافعالآن
می توانیدادراکیاتنامتنیاهیداشیتهومبیدأافعیال
متناهی است؛ در حالیکهنفسانسان 
می تواندمراتبنامتناهیاعدادرا تعقلنماید.قوایجسمانی
به عنوانمثال ،
نامتناهیباشد؛ 
قادر بهانجام افعالنامتناهینیستند؛بنابراین،نفسانسانیکهقادربرافعالنامتناهیاست،
جسموجسمانینیست(مالصدرا994- 999،3 :0939،؛همو .)434:0930،
بدن در افعال خود هموارهمحتا اباارمادیاستوبدونآنقادربهانجامهیچفعلی
مینماید.نفسدرانجام
علمیهخویشرابدونهیچابااریادراک 
نیست؛ لکننفس صور  
بینیازاستوهرگاهچیایدرفعلیازافعالخود،ازبدنبیینییاز
این گونه افعال ،ازبدن 
ابنسینامعتقداستاگرقیوه
بینیازخواهدبود.مالصدرابهپیرویاز 
باشد ،ذاتاً نیا ازآن 
عاقلهمادیوجسمانیباشدبایدافعالخودراازطریقابااربدنیاش(کهبنابرفرض،مغا
قوه عاقلهازسهادراکناتوانمیگیردد:اوالًازادراک
است) انجامدهد ودراینصورت ،
خویش ناتوانمیشود؛زیراهیچابااربدنیقادربهادراکخویشنیست؛حالآنکیهقیوه
عاقله خود را ادراک میکند.ثانیاًنمی توانداباارخود(یعنیمغا)راادراککند؛زییراهیر
نمی تواند
ادراک،نیازمندابااراستوادراکاباارنیا،مستلاموجودابااردیگریاست.ثالثاً 
بهتعقلخویش ،علمداشتهباشد؛زیرااعضاءبدن علمبهادراکخودندارند.ایندرحالی
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میکند.بنابراین،
قوه عاقلههمخودرا،هماباارخودراوهم تعقلخودراادراک 
استکه 
قوه  عاقله ،جسمیاجسمانینیست (ابنسینا115،9 :0915،؛همو0331،م039- 031:؛مالصدرا،

 .)943- 941،3 :0939
قوه عاقلهدرمحلیمادی(مانندمغا)باشدوبخواهدمحلخیودرا
به باور صدرا اگر 
وسیله

ادراککند،یاحضورصورتخارجی آنمحلکافیاست؛یاآنکهادراکآنمحل 
به
صورتمعقولی غیرازآنصورتخارجیاست.درحالتاولالزماستکهنفسهمواره
محلجسمانیرا تعقلکند.درحالتدوم،نفسمحلانطباعآنصورتواسطهاستودر
همسانرامنطبعکنید(صیورتاصیلیو
نتیجه یک محل ،باید در یکزمان،دوصورت 
صورتواسطهای که برای ادراک محلالزماست).پسفرض تعقیلمحیلمیادیبیرای
نفس،ممتنعاست(مالصدرا993- 993،3 :0939،؛همو .)101- 101:0941،
بدن و  عضو جسمانی دراثرخستگیوکهولت،ونیادراثر تکراریکفعل،همیواره
میشودوقادرنیستفعلخودرامانندقبلانجامدهد.اگیرقیوه
دچار خستگی وضعف 
کهنسالی دچارضعفخواهدشد؛اما عاقلهدرهمهافرادکهنسال،
عاقلهجسمانیباشددر 
عاقلهبرخییافیراددر
قوه 
دچار ضعف نمی گردد؛ بنابراین ،اینقوهجسمانینیست.البته 
میشودواینامرناشیازاختالالتبدنیآنهاست؛زیرابیا
کهنسالی دچارپیریوضعف 
میشودکیه توجیه
بروز اختالل درقوایبدنیاشتغالنفسبه تدبیرورفعمشکل،باعث 
اصلی نفس به این اختالالت معطوفشدهوازکاراصلیخودبازماند.یافتن تنهایکنفر
عاقلهاودرپیریدچارضعفنگردیدهبرایمتقنبودناینبرهان،کافیاست (مالصدرا،
که 
945- 944،3 :0939؛همو .)431:0930،
میافتدکیهپیساز
میشوندوبسیاراتفاق 
قوای بدنی در اثر تکرارافعالخود،ناتوان 
انجام فعلیضعیف،قادربهانجامفعلیدشوارترنیستند.قوایجسمانی تغیییرمییکننیدو
تحلیل مییابندواینناتوانیازانجامیکفعل،بهدلیلاثریاستکهفعلپیشینازخود
همهاشیاء،یکساناستومحدودیت
بهجای گذاشتهاست؛امانسبتقوای غیرجسمانیبه 

می تواندبه تعقل
قوه عاقلهممکننیستجسمانیباشد؛زیرا 
اجسام،درقوایمجردنیست .
معقوالت متعدد بپردازد وییامعقیوالتقیویراپیسازمعقیوالتضیعیف،درکنمایید
(مالصدرا .)950- 951،3 :0939،
جسم و به  تبع آن مادهبدنیدارایوضعومقداراست.برهاندیگریکیهصیدرابیر
میکندبااستفادهازاینویژگییودرراسیتای تبییین
اساس اینویژگیبدنیبهآناستناد 
مفاهیمکلیاست :
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نفس انسانقادربهادراککلیاتاست.مفاهیمکلیقابلصدقبیرکثییرینهسیتندو
الزمهاینویژگی ،تجرداینمفاهیماز عوارضمشخصهاست.ازطرفیمفاهیمکلیوجود

نمی توانددرخار باشد،ناگایربایددرذهنموجودباشند.اگیر
دارند وچونوجودآنها 
ذهن ،جسم یا جسمانیباشد،بایدصورمجردبهسببمحلخود،مشخصیاتجسیمانی
همچونوضعوشکلداشتهباشندوچوناینصور،فاقدچنینمشخصاتیهستند،ناگایر
باید ذهن ،مجرد و  غیرمادیباشد(مالصدرا913،3 :0939،؛همو.)113- 113:0941،بیهبییان
نمی تواننیددارایشیکلو
مشترکاندوبنابراین ،

دیگر ،مفاهیم کلیبیناشخاصوافراد،
نمی تواندیکیازاعضایجسمباشد؛زیرا
وضعیخاصباشندوبرایناساس،محلآنهانیا 
در این صورت دارای وضع وشکلمعینخواهندشد.پسبایدمحلآنهاجوهریمجرد
باشدکههماننفساست .
بهطورکلیوبدونهیچقیدوشرطیازمادهو عوارضآن،
قوه عاقله،صورمادیاترا 

تجرید میکند.به  تعبیردیگر،اینقوهدرمادیاتبدوندخالتمیاده،صیورتیرامعقیول
قوهجسمانیبخواهد عملیانجامدهد ،عملآن
می گرداند.ایندرحالیاستکهاگریک 

مداخله مادهاستوفعلشدارایوضع،مقداروجهتخواهدبودودیگرماحصلآن،

با 
قوهای
میکند؛بنابراین 
قوه عاقله ،تنهاصورکلیراادراک 
حالی که 
کلیومطلقنیست؛در 
کهبتواندکلیرا تعقلکند،مجردازمادهاست(مالصدرا .)514:0931،
از دیگرویژگیهایجسمومادهبدنیقابلانقسیامبیودنآناسیت.ایینخصوصییت
جسمانی نیا در اثبات تجردقوه عاقلهمدنظرمالصدرابودهواوبا تکیهبرهمینویژگى
می تواندصورمعقولراادراککنیدودرایین
برهانى به این مضمون اقامه میکند:انسان 
ویژگیهایمادیخوددرنفیسحلیولنمیییابنید؛بلکیهازآنهیا تجریید

ادراک ،صور با
ویژگیهایمادیمانندکموکیفنیستند؛ازایینروقابلییت

میشوند.صور عقلیدارای
نمی تواننددرخار موجیودباشیند؛بلکیهباییددر
صورتهای عقلی 

تقسیم ندارند.پس،
شیهی  غیرمادی  تحقق یابندکههماننفسمجرداست (ابینسیینا031- 031:0331،؛مالصیدرا،
 .)411- 415،0930
ازآنچهگذشت،ایننکاترامی توانبهدستآورد :
براهین اثبات  تجردقوه عاقله،برشناختبدنوویژگیهایجسیمانیآن،اسیتوارشدهاست؛بدینصورتکه تجردقوه عاقلهازطریقسلبونفیویژگیهایبدنیو
به تعبیردیگر،جسمانینبودنافعالوحاالتاینقوهبهاثباتمیرسد .
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متناهی بودن افعال بدنی،نیازمندیبدنبهاباارمادی،ضعفوخستگی،کهولیت،واجد کمیت بودن ،انقسامپذیری و...از ویژگیهایجسمومادهبدنیهستند،کهدر
براهین اثبات  تجرد قوه  عاقله،اینویژگیهاسیلبشیدهوبیدینطرییق،مادییتو
جسمانیتقوه عاقلهنفیمیشودو تجردآنبهاثباتمیرسد .
براهیناثبات تجردقوه عاقلهبرخصوصیتیازخصوصیاتجسمانیوبدنیمبتنیاستوباسلب اینخصوصیتازقوه عاقله،جسمانینبودن( تجرد)آنبهاثباتمی -
رسد  .
 .6اثباتحادث بودن نفس بااستفاده از ویژگیهای بدن 
مالصدرا در اثبات حادثبودننفس(بماهینفس)و نفی قدمآنازاوصافجسموبیدن
بهره می گیرد.نیازمندی به آالتواباارمادی،قوهواستعدادداشیتنواسیتحالهوانفعیال
پذیرفتن،ازویژگیهایبدنیاستکهمالصدرادراثباتحدوثنفس،بهاینخصوصیات
اهتمام داشته است.وی دربرهانی -کهبراساسنیازمندیبهآالتوقوایبیدنیاسیتوار
شدهاست -باذکردودلیلبهاثباتحدوثنفسمیپردازد :
دلیل اول:اگر نفس جوهری مجردوقدیمباشد،بایدبهلحاظذات،کامیلباشید؛بیه
نحویکهنقصوقصوربرآنعارضنگردد؛حالآنکهاگرکاملو غیرقاصربود،محتا 
آالتوقواینباتیوحیوانینبود(مالصدرا.)935،3 :0939،نیازبهآالتوقوایجسمانی
داللتبراینداردکهنفس،جوهرمجردقدیمنیست .
دلیل دوم:اگر نفس حادث نباشدقدیماستولذابایدمجردباشدوهرچیهمجیرداز
ماده و عوارضآناست ،عرض غریببدانالحقنمی گردد؛زییرا عیروضهیرعیارض
غریب ،محتا بهقوهواستعداداستوایناستعداد،چیایجاهیوالومیادهنیسیت.در
چیای که مانند نفسانسانیبهحسبذاتمجرداست،بهفرضحادثنبودننفسالزم
میآید که نفس مقترنباهیوالباشدواینخالففرضاولیهاسیت (مالصیدرا910:0941،؛
همو .)501:0930،
تعدد و  تکثر یافتن و قوهواستعدادداشتن،ازویژگیهایجسموبدناست.صدرای
شیرازیدربرهاندیگریکهمبتنیبراینویژگیهاستمی گویداگرنفسقدیمباشد،باید
نوع آن منحصر درفردباشدونمی توانددارای تکثرافرادیباشد؛زیراانقسیاموتکثیراز
خواص اجسام مادیوجسمانیاتاست.چییایکیهدارایاسیتعدادوحرکیتوانفعیال
نیست ،باید نوعش منحصر دریکفردباشددرصورتیکهنفوسانسانیدراینجهیان،
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متکثر  هستند.پسمحالاستکهنفوسجائیحتیبتوانندقبلازبدنموجودشوند؛چه
رسد بهاینکهقدیمباشند(مالصدرا .)931- 935،3 :0939،
از دیگر ویژگیهای بدناستحاله،حرکتوفعلوانفعالاستومالصدرابراسیاس
این خصوصیاتحدوثنفسرابهاثباتمیرساند.ویدربرهانیمی گویید:اگیرنفیس،
مجردوقدیمبود،فاقدحرکتبود؛حالآنکهنفسدارایحرکتواستحالهاست؛بنابراین
نفس حادث است(مالصدرا .)935،3 :0939،همچنین نفس بدونبدن،فاقدفعلوانفعیال
است؛ اگر نفسقبلازبدنموجودباشد تعطیلنفسازتصرفو تدبیربدنحاصلمیی -
شود؛ حال آنکه  تعطیل نفس وخلقموجودیمعطل توسیطمبیادی عالییهمحیالاسیت؛
بنابراین،نفسحادثاست(مالصدرا .)931،3 :0939،
ازمطالبفوقبهایننکاتمی توانرسید :
نیازمندی نفس به آالت وقوایمادی،اساساستداللمالصیدرابیرحیدوثنفیساست.نفس در مسیر استکمالیخودهموارهبهاعضاء،اباارمادیوقیوایبیدنینیازمنید
استوقدمنفس،مستلام تجردتاموبینیازیکاملآنازاعضاءوابااربدنیاست .
 تکثر و تعددنفوس ازویژگیهاییاستکهمعطوفبهجسموجسیمانیاتاسیت.نوع انسانی ،ماهیت مشترک درافرادانساناستواین تکثرو تعددنفوس،بدونحضور
بدن،قابل توجیهنیست؛زیراقدمنفس،مستلاممبرابودنآنازجسمونتیجتاًنوعمنحصر
درفردبودنوجودانسانیخواهدبود .
 .1اثباتحدوث جسمانی و بقاء روحانی نفس ،بااستفاده از ویژگیهای بدن 
نظریهحدوثجسمانیوبقاءروحانینفس،برپایهاصل«حرکتجوهری»استوارشدهو
حرکتجوهری،امریمتعلقبه عالممادهاست؛بنابراین،هرچهحرکتجوهریوتأثیرآن
در  تکامل نفس،بیشترموردمداقهقرار گیرداهمیتوجایگاهجسمومادهبیدنیدرایین
خصوص روشنتر خواهدشد.به باور مالصدرا،نفسدرابتدایپیدایشخیود،جیوهری
مییابدوسیر تکاملیخودرا
حرکتجوهریاستکمال 

است جسمانی و مادی؛ اما دراثر
میدهدتاسرانجامبهمرتبیه تجیرد
کاملتروجودادامه 
از طریق وصول بهمراتببرترو 
رسیده ،دارای ویژگیهای موجود مجرد  عقلیمی گردد(مالصدرا.)00- 01،3 :0939،نفس
وجوداستقاللیخودرادرفرایند تکاملجوهریبهدستمیآوردوقبلازآن ،عینوجود
رابطی واضافیاستوازاینحیث ،هیچ تفاوتیباصورتنوعیطبیعیندارد (مالصیدرا،
00،3 :0939و .)493
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مبدأ تکون نفس ،مادهجسمانیاست؛اماماده،اییناسیتعدادراداردکیهدردامینخیود،
موجودی پرورش دهدکهباماوراءطبیعت،همافقباشد.به تعبیردیگیر،بیینطبیعیتو
ماوراء طبیعت دیوار و حائلیوجودندارد.هیچمانعینیستکهییکموجیودمیادی،در
تبدیلبهموجودی غیرمادی گیردد.میادهدرسییر تحیولیو

مراحل ترقی و تکاملخود،
تکاملی خود  ،عالوه بر سهبعدجسمانیواضافهبربعدزمانی -کهمقیدارحرکیتذاتیی
مییابد.اینجهتجدید،مستقلازجهاتدیگیر
جوهری است -درجهتجدیدیبسط 
است(مطهری .)95- 94،09 :0914،
مالصدرادربیان کیفیت تعلق نفس به بدن،روشنمیکندکهازنظراو تعلقنفسبیه
بدن  ،تعلق به حسب وجود و تشخصاست؛امافقطدرحدوثنهدربقیاءوایینبیدان
سبب است که نفس در ابتدای تکوینوحدوث،حکمطبایعمادیراداردومانندآنهابه
مادهنیازمنداست؛البتهنهیکمادهخاصومحدودومتعین؛بلکهمادهایمبهم( غیرمتعین
وتبدلپذیر)کهدائماًدرحال تبدلواستحالهاست(مالصدرا .)931- 913،3 :0939،
نفس مجرد،سابقهجسمانیومادیدارد.وظیفهصورتمعدنینطفهپیسازانعقیادو
استقرار در رحم مادر ،حفظماا وآمادهساختنآنبرایمراحلرشدوکمالاست.ایین
صورت تا زمانیکهاستعدادپذیرشنفسنباتیحاصلآیدباقیخواهدبود.نفیسنبیاتی
پسازحدوث،منشأصدورافعالینظیر تنفس،رشد ،تغذیهو تولیدمثلمی گردد.بهتدریج
زمینه برای  تحققنفسحیوانیفراهممیشودوباحدوثآنآثاروافعالجدییدیماننید
حرکت و احساس از جنین ظاهرمی گردد.اینسیر تکاملیادامهمییابدتااینکهجنینبه
اولینمراتبنفسانسانیگامنهد(مالصدرا .)51- 50،3 :0939،
دراندیشهصدرانفسانسانازبستریجسمانیحادثمیشود؛نهاینکهنفسمستقلو
مجرد از بدن حادث گرددودربدنجای گیرد.بدنباحرکتجوهری تیدریجیخیوداز
آخرین مراتب جسمانی  گذشته به اولینمراتبروحانیداخلمیشود«:صورتانسیانی،
پایان معانی جسمانیوآغازمعانیروحانیاستوبههمینخاطربرخیآنرانردبانعالم
امرنامنهادهاند»(مالصدرا)35:0941،؛«نفسدرهنگامحدوث،نهایتصورمادیوسرآغاز
صور ادراکی است و وجودآندراینحالت،پایانقشورجسمانیواوللبیوبروحیانی
است»(مالصدار .)990:0941،
در بحث استکمال جوهریروشن میشودکهچگونهنفسانسانیمی توانیددربسیتر
ماده زاییده شودوتامرز تجرد عقالنیپیشرود.بهباورصدرا،نفوسکینیونتیدرعیالم
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عقل و کینونتی درعالمطبیعتدارندوکینونتنفسدراینعالموآنعیالم،منافیاتیبیا
یکدیگر ندارد.اگرچه نفسدرکینونت عقلی،پاکوپیراستهازنواقصو غیرمحتجیباز
کماالت  عقلی نوع خود است؛لیکنخیراتفراوانیوجوددارندکیهبیراینفیس تحقیق
نمییابند؛ مگرباهبوطبهبدنواستفادهازآالتواوقاتواستعدادهاییکهصرفاًبهمدد

بدنحاصلمی گردد(مالصدرا .)411،3 :0939،
صدرا معتقد استانسان بر اساس استکمالجوهری،بهقواوادراکاتناشیازافعیال
قوادست مییابد.حصول این قواوادراکات ،در اثرسعهوجودینفساستواگرنفس
هنگامحدوث،مجردبود،باید تمامیاینهارابالفعلدارامیبود.حکمایپیشازمالصدرا،
برای نفس  ،تغییر و استکمال  عرضیقائلبودند؛زیرانفسبهباورآنهامجرداستوامیر
مجرد ،هیچ دگرگونی ذاتیوجوهریرانمیپذیرد؛پسبایدپذیرفتکیهنفیسدرییک
فرایند  تکاملی ،ازطریقهمراهیبااعراضبیرونی ،تکاملمییابد.امامالصدرابیانظرییه
حرکتجوهریاشتدادی،فعلیتو تحصلوجودیدمبهدمِنفسدربستربدنرا ترسیم
میکندواین تکاملو تغییرراجوهریمیداند(مالصدرا .)93- 91،3 :0939،
با توجهبهمطالبمذکور،می توانایننکاترادریافت :

-بر اساس مبانیمالصدرا،حدوثنفسو تکاملآنمبتنییبیردواصیل«جسامنیة

احلدوث»و«حرکتجوهریاشتدادی»نفساستکههردوازابداعاتاینفیلسوف
به شمار میرود.نفس درآغازحیدوث،جسیمانیاسیت؛ولییمیی توانیددرفراینید
استکمالی خویش ،با حرکت جوهری اشتدادیبهشکوفاییذاتیرسیدهوتیامرتبیه
عقالنیتمحضپیشبرود .
حدوث جسمانی نفسدراندیشهصدرابراساسحرکتجوهری تبیینمی گیردد.این حرکت جوهری از بدوتولدتالحظهمر،ومفارقتنفسازبیدنمیادیادامیه

دارد.مطابق نظریه«جسنیة احلدوث»نفسدربسیتربیدنمیادیشیکلمیی گییردو
حدوثآنبدونوجودمادهبدنیکهمستعدایجادنفسباشدامکانپذیرنیست.

نتیجه 
 .0تعریفحکما ازنفس،براساسشاخصههایبدنیارائهشدهاست.نظربرکمالاول
بودنبرای«جسمطبیعی»،اشارهبه«آلی»بودنقوایبدنیونیا تأکیدبرحیثیت تدبیریو
اضافینفسبرایبدن،ازمقوماتتعریفحکما -خصوصاًمالصدرا -ازنفسبهشمارمی -
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رود.اضافهنفسبهبدن،ازجهتکمالبودننفسبرایبدناستوحیثیت تدبیرینفس
نسبت به بدن ،ازمقوماتنفسبوده،نفسیتنفسبهواسطهتعلیقواضیافهآنبیهبیدن
شناساییمی گردد.به تعبیردیگر،ماهیتنفس،چیایجامتعلقبودنبهبدننیست .
  .1علم انسان به اعضاءوجوارحخویشونیاحرکات گوناگونیکهانسانبه تیدبیر
نفسانجاممیدهد،با توجهبهاینکهاز عهدهبدنبه تنهاییساختهنیست،وجودامریمجرد
بهنامنفسرابهاثباتمیرساند.بهبیاندیگر،اثباتوجودنفس،بهمددسلبویژگیهای
بدنیامکانپذیراست.براهینیکهبهاثباتوجودنفس ،تجردنفسحیوانی ،تجردخیالو
تجرد نفسانسانیمیپردازندنیا،واجیدمقدمیهییامقیدماتیمبتنییبیرشیناختبیدنو
شاخصههایجسمانی هستند .

 .9اثبات  تجرد نفس حیوانی ازطریقسلبشاخصههایبدنی،امکانپذیراست.عیدم
تغییر و دگرگونی در برخی ساحتهایوجودحیوانو علم غیراکتسابیحیواننسبتبه
برخی احوال خود ،ویژگیهایی مغایر باویژگیهایبدنی هستندکهازطریقسیلبآنهیا
میتوان تجردنفسحیوانیرابهاثباترسانید .تجردخیالدرحکمتمتعالیهنیا،ازطریق

سلب مادیتوجسمانیتدراینقوهقابلاثباتاست.انقسام،ترکیبوواجدکمیتبودن،
همهازویژگیهایبدنیهستندکهباسلبآنهاازساحتخیال،می توان تجردآنرااثبات
نمود.مقدمهآغازیندربراهیناثبات تجردقوه عاقلهنیا،براساسویژگیهایبدنیاست.
به عبارتدیگر،اثبات تجردنفسناطقه،ازطریقنفیجسمانیبودناینقوه،بهاثباتمی -
رسد .تناهی افعال ،نیازمندی به اباار ،ابتالبهضعف،خستگیوکهولتو...همگیازاین
ویژگیهایبدنیهستندکهدراثبات تجرد عاقله،بهنحوسلبیمورداستفادهقرارمی گیرند .
.4حدوثنفسدراندیشهصدراازطریقاثباتنیازمندیبهاعضاوقوایبدنبهاثبات
میرسد؛ چراکه الزمهقدمنفس،بینیازیآنازبدناست .تعددوتکثرنفوسانسیانیبیه
مدد شاخصهایجسمانیوهمچنینحیثیت تدبیرینفسبرایبدنازمسیتنداتاثبیات
حدوث نفس است.همان گونه کهدرتعریفنفسبییان گردیید،حیثییتنفیس،حیثییت
تدبیری است ونفسبماهینفس،مساوقبامدبربودنبرایبدناست.اگرنفسحیادث
نباشد،ازامریکهمقومنفسیتآناست ،عاریخواهدبود.بنابراین،قوامنفسیتنفسبه
تدبیر بدن ومالزمتباآناستواینامر،حدوثآنرابهاثباتمیرساند.براسیاسدو
اصل«جسنیة احلدوث»و«حرکت جوهری» ،بدنشرطالزمدرحدوثنفسوعلتآن

بهشمار میرود.بدون بدن وفارغازحرکتجوهرینفس -کهبهمددمالزمتآنبابیدن
رخمیدهد  -تکاملنفسقابل تبییننیست.ازآنجاکهحرکتجوهریو تبدلودگرگونی
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جوهر،در عالم مادهبهوقوعمیپیوندد،نقشبدندراینفرایندانکارناپذیرخواهدبود.به
تعبیر دیگر ،بدون بدن و حرکتجوهریدرآن،هرگانمی توانحدوثنفسو تکاملو
اشتدادوجودیآنرا توضیحداد .
.5مطابق آنچه گذشت آشکار می گردد کهمالصدرادر تبیینمسیائلنفیس«،بیدن»و
احوال و احکام آن رامورد توجهقراردادهونفسشناسیاوبرپاییهبیدنشناسییاسیتوار
گردیده است؛ لیکن سهم بدنوکارکردآندرمباحثطرحشدهبایکدیگرمتفاوتاست.
مالصدرا در چهار عنوان«اثباتوجودنفس»«،اثبات تجردنفسحیوانی»«،اثبیات تجیرد
خیال»و«اثبات  تجرد قوه  عاقله»به نحو سلبیازبدنواحکیامآناسیتفادهکیردهاسیت.
استفادهازبدندراینچهارمبحثبریکمکانیاممشترکاستوارشدهوآناینکهدر عموم
این برهانها حداقلیکیازمقدمات،بهبیانویژگیهایبدنازآنحیثکیهجسیمانیو
مادی است ،میپردازد و سپسباسلبمادیتوجسمانیتازوجودانسان،ویژگییهیای
نفسیاقوایآن(خیال و عاقله) تعیینودرنتیجه،وجودنفسو تجردآنبهاثباتمیرسد.
به عنوانمقدمهایکلیدیدراینبراهینمشهوداست.با توجه
بنابراین،ذکرمشخصاتبدن 
بهصورتایجیابیبیراینفیس
به اینکهبسیاریازاحکامنفسهمچون تجردرانمی توان 
اثبات کرد شناخت ما ازایناحکام،پیروشناختبیدنوازطرییقسیلبمادییتونفیی
جسمانیتازنفسخواهدبود؛به عنواننمونه علمانسانبهاعضاءوجوارحخویشونیا
حرکات گوناگونیکهانسانبه تدبیرنفسانجاممیدهدبا توجهبهاینکهاز عهدهبدنبه -
تنهاییساختهنیستوجودامریمجردبهنامنفسرابهاثباتمیرساند؛انقسام،ترکیبو
واجد کمیتبودن،همهازویژگیهایبدنیهستندکیهبیاسیلبآنهیاازسیاحتخییال،
می توان  تجرد آن را اثباتنمودونیا تناهیافعال،نیازمندیبیهابیاار،ابیتالبیهضیعف،
خستگی ،کهولت و...همگی از این ویژگیهایبدنی هستندکهدراثبات تجرد عاقله،بیه
نحوسلبیمورداستفادهقرارمی گیرند .
به خالف چهار مسأله مذکور ،دردو عنوان«تعریفنفس»و«اثباتحدوثجسمانی
نفس»بدن نقشیایجابیدارد.نمودبدندرتعریفنفسبا تعبییر«جسیمآلییذوحییات»
است که رکنی اساسی دراینتعریفرسمیبهشمارمیآیید.درمطالعیهپیرامیونوجیود
انسانی«،بدن»اولین چیای است کهنمودپیدامیکندوباادراکحسیقابلکشفاسیت
است و نفس،نخستینکمالیاستکهاینجسیمآلییدارایحییات،بیهدسیتمییآورد.
جسنیة احلدوثبودننفسنیابهمددنظریه«حرکتجوهری»بهاثباتمیرسدومحمل

این نظریه  عالم ماده و جسمانیاتبودهونمودآندروجودانسانی«،بیدن»اسیت.بیدین
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طریقمی توانبراینفسانسانیمسیریاستکمالی تصورنمودکهازغایتمادیتبهنهایت
تجرد واصل شود و اینامرجابهکمکبدنمادیامکانپذیرنیست.ازآنجاکهحرکیت
جوهری و  تبدل ودگرگونیجوهر،درعالممادهبهوقوعمیپیوندد،نقیشبیدندرایین
فرایندانکارناپذیرخواهدبود.به تعبیردیگر،بدونبدنوحرکتجوهریدرآن،نمیتوان
حدوثنفسو تکاملواشتدادوجودیآنرا توضیحداد .
میکندوگاه
در عنوان«اثباتحدوثنفس»مالصدراگاهبهنحوسلبیازبدناستفاده 
به نحو ایجابی؛ بهاینصورتکهگیاهبیااسیتفادهازویژگییحرکیت،فعیلوانفعیالو
بهره گیری از خصوصیت تکثردربدنهاوسپسسلبآنازساحتنفس،حیدوثآنرا
بهاثباتمیرساند و گاهبهنحویایجابیبا توجهبهنیازمندینفسبهآالتوقوایمادی،
استداللخود را بر حدوثنفسپیریایمیکنید؛بیهایینصیورتکیهنفیسدرمسییر
استکمالی خودهموارهبهاعضاء،اباارمادیوقوایبدنینیازمنداستوقدمنفس،مستلام
تجرد تام و بینیازی کامل ازاعضاءوابااربدنیاست.صدرالمتألهینبرخالفپیشیینیان،
نمیپذیرد .تمایایکهنفسبهدست
عروضهیأتهاازیکامرمادیبریکامرمجردرا 
میآورد به دلیل  عروض هیأتهاازطرفمادهبیدنینیسیت؛بلکیهذاتنفیسدربسیتر
نسانهرفردانسانیمبیدلبیهنیوعی
حرکت جوهری با معیتبدن،دگرگونشدهوبدی 
می گردد.تفاوترویکردمالصدرادرهفتمبحثطرحشدهدراینمقالهرا
منحصربهفرد 
میتواندرجدولزیرنمایشداد :



منابع 
-

اثباتتجردخیال 
اثباتتجردقوهیعاقله 
اثباتحدوث نفس 
اثباتحدوثجسمانی نفس 

سلبی 
سلبی 
سلبیوایجابی 
ایجابی 



0
1
9
4
5
1
1

عنوانمسأله
تعریف نفس 
اثباتوجود نفس 
اثباتتجرد نفسحیوانی 

نقشبدندرتبیینمسأله
ایجابی 
سلبی 
سلبی 








آشتیانی،سیدجاللالدین،شرحبر زادالمسافر،قم،بوستانکتاب .0930،
ابنسینا،حسینبنعبداهلل،االشاراتوالتنبیهات ،قم،نشرالبالغه .0915،
ییییییییییی ،طبیعیاتالشفاء(النفس) ،حققهوقدملهعبیدالرحمنبیدوی،القیاهره،دارالنهضیه

 010

جایگاهبدندرنفسشناسیصدرالمتألهین (بررسیهفتمبحثازعلمالنفس)

العربیه0331،م .
 الرازی،فخرالدین،المباحثالمشرقیه،قم،مکتبهبیدار0400،ق . بهمنیاربنالمرزبان،التحصیل  ،تصحیحوتعلیقمرتضیمطهری،دانشکدهالهیاتومعارفاسالمیدانشگاهتهران .0943،
 حائرییادی،مهدی،سفرنفس،بهکوششعبداهللنصری،تهران،نقشجهان .0931، حسنزادهآملی،حسن،سرحالعیونفیشرحالعیون،قم،بوستانکتاب .0931، رحیمپور،فروغالسادات،تحلیلیبرنقشبدندرابتداوانتهایحیاتدنیویازمنظرابنسیینا،شیراز،اندیشهدینی،شماره،59ص .0939،91- 0
 فیاضی،غالمرضا،علمالنفسفلسفی،تحققوتدوینمحمدتقییوسفی،قم،موسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی .0933،
 مطهری،مرتضی،مجموعهآثار،جلد،09تهران،صدرا .0914، مالصدراالشیرازی،محمدبنابراهیم،احلکمه املتعالةه فی االسفار العقلةه االربعه،تصیحیحوتحقییقومقدمهمقصودمحمدی،تهران،بنیادحکمتاسالمیصدرا .0939،
 ییییییییییی،الشواهد الربوبة فی املناهج السلوکة ،باحواشیحا مالهیادیسیباواری،تصیحیحوتعلیقومقدمهسیدجاللالدینآشتیانی،دانشگاهمشهد .0941،
 ییییییییییی،المبداوالمعاد،1 ،تصحیحوتحقیقومقدمهمحمودذبیحیوجعفیرشیانظری،تهران،بنیادحکمتاسالمیصدرا .0930،
 ییییییییییی،مجموعهرسائلفلسفیصدرالمتالهین،تحقیقوتصحیححامیدنیاجیاصیفهانی،تهران،حکمت .0915،
 ییییییییییی،مفاتیحالغیب،تصحیح،تحقیقومقدمهنجفقلیحبیبی،تهران،بنیادحکمتاسالمیصدرا  .0931،








