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ازج لهمسائلیهسدتندکدهصددرال تالهینبدابهدرهگیدر ازشدناختبددنو
ویژگیها بدنیبهنحوسلبیبهتوضیحوتحلیلآنهامیپردازد.
واژگانكلیدي:بدن،نفس،خیا ،عاقله،تجرد .

مقدمه 
مطابقتعالیمحک ا اسالمی،وجودانسانث رهپیوند ع یقمیاندوساحتنفسوبددن
است.بهدلیلاه یتنقشوجاییاهنفسدرانسانشناسی،نقدشبددنواه یدتشدناخت
اینساحتوجود انسان،ک ترمدنظرقرارگرفتهاست؛حا آنکدهبددونچندینشدناختی،
ن یتواننفسرابهدرستیشناختوبهتبیینیمناس ازویژگیهاولواز آندستیافت .
مدعا نوشتارپیشروایناستکهصدرال تألهیندرتقریرمسائلنفس،ه وارهبهبیدان
خصوصیاتجسموشاخصهها بدنیالتفاتودقتنظرداشتهواحکا مربوطبهنفدسرا
کهدرادامهبیانخواهدشد-بابهرهگیر ازنقشوجاییاهبدنتحلیلواسدترراجن دودهاست.مؤیداینمدعاسرنخوداوستکهمدیگویدد«:نفدسانسدانیرامقدامیمعلدو در
هویتنیست...وآنچهازحقیقتنفسفه یدهاند،چیز جزلواز وجودآن،ازجهتبددن
وعوار ادراکیآننیست»(مالصدرا:1383،ج)399-398،8بندابراین،شدناختنفدسو
ویژگیها آنمستلز شناختبدنووابستهبهدرکلواز وویژگیها بدنیاست .
دراینجاشایداینپرسشقابلطرحباشدکهاصوالًچهتفاوتیمیانجسموبدنهسدت
وآیاویژگیهاییکهدرایننوشتارازنظرخواهدگذشت،ویژگدیهدا «بددن»هسدتندیدا
«جسم»وآیاهرجس یمیتواندواجداینویژگیهاباشد؟درپاسخبایدگفت:بدنندوعی
جسماستوازحیثاوصافجس انیبادییراجسا تفاوتیندارد.بدنمج دوعاعضدایی
استکهنفسازآنهابهعنوانابزارفعلخوداستفادهمیکند.بهتعبیردییربدن،اجت داعیاز
اخالطاربعهومج وعها ازاعضاستکههریکمتصد وظیفها هسدتند.تفداوتمیدان
دییرانواعجسمبابدندرایناستکهبدن،جسمطبیعیآلیدارا حیاتبالقوهاستکده
میشودواینتعلق،حیاتبالقوهآنرابهحیداتبالفعدلتبددیلمدیکندد.
متعلَّقنفسواقع 
حیاتبالقوهوسپسحیاتبالفعلداشتنبدن،آنراازجسمبودنسداقطن دیکندد؛زیدرا
رابطهمیان«جسم»و«بدن»ازحیثمنطقیرابطهمیانعا وخاصمطلقاست؛بهاینمعندا
کههربدنیجسمبهحسابمیآید؛اماهرجس یبدنمحسدوبن دیشدود؛بندابراینهدر
حک یکهدربارهجسمصادقباشدبهتبعجسم،دربارهبدننیزصادقاست.بهتعبیردییدر
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جس یکهنفس،ک ا آنمحسوبمیشودهرگونهجس ینیستومثالًن یتواننفدسرا
ک ا جسمصناعیمثلمیزوصندلیوغیرآندانست؛بلکدهنفدس،ک دا جسدمطبیعدی
است؛ولینههرجسمطبیعی؛بلکهآنقسمازجسمطبیعیکهمیتواندوسیلهتحققافعدا 
وک االتنفسباشد.پسبدنجس یاستدارا حیاتکهبرشها مرتلفآن(کهبده
عنواناندا هاواعضا ظاهر وباطنینامیدهمیشوند)،آالتوابزارهاییاستکدهنفدس
میگیرد .
درانجا کارها حیاتیازآنهاک ک 
حا براساسآنچهآمدمیگوییمویژگیهدا جسد انیطدرحشددهدرایدننوشدتار،
ویژگیها مشترکیاستکههمدرجسدمطبیعدیآلدیحدیوجدودداردوهدمدرسدایر
اجسا ؛اماچوننیاهمالصدرادرتبیینمسائلنفسمتوجهجسدمبدهطدورمطلدقنیسدت،
بلکهمت رکزبرجس یاستکهمستقی اًتحتتدبیرونظارتنفساست،لذادرعندوانیدا
متنمقالهازواژه«بدن»بهجا «جسم»استفادهشدهاست.دراینپژوهشازمیدانمباحدث
متعددنفسشناسیصدراکهتکیهبرشناختبدنبهنحومؤثر درآنهادخیلاسدتهفدت
مبحثبرگزیدهشدهونقشبدندرتبیینوتحلیلآنهادنبا میشود .
پیشینهتحقیق 
درپژوهشهاییکهپیرامونمباحثعلمالنفسانجا شدهع وماًت رکزنویسندگانبدرنقدش
محور «نفس»استواربودهوبهاه یتوجاییاه«بدن»توجهچندانینشدهاست.بهعندوان
ن ونهاستادحائر یزد درکتابسفرنفسبهمباحثینظیرتعریفنفدس،حددو نفدس،
جوهریتآن،رابطهنفسوبدن،ضرورتبقاءنفدسو...ازمنظدرابدنسدینا،سدهرورد و
مالصدراپرداختهاست.ایننوشتاربیشترمت رکزبرمحدورنفدساسدتودرآن«بددن»بده
عنوانعنصر کلید درشناختانسانموردمطالعهقرارنیرفتهاست.استادحسدنزادهدر
کتابسرحالعیونفیشرحالعیوناضافهبرمباحثفدوق،بدهمطدالبینظیدرمدزاجمعتدد ،
ذومرات بودننفسوبدن،تجردبرزخیوعقلینفسو...نیدزاشدارهدارد؛لدیکندرایدن
مباحثنیزنقشبدندرمعرفتشناسینفس،موردتوجهقرارنیرفتهاسدت.اسدتادآشدتیانی
درکتابشرحبرزادال سافرنیزمسألهنفسوبدنراتنهدادراحدوا نفدسپدسازمدر،،
معادجس انی،ابطا تناسخو...موردبررسیقرارمیدهدد.درایدننوشدتار،نشدههاخدرو 
حیاتانسانبامحوریتنفس،بیشترموردتوجهقدرارگرفتدهاسدت.غالمرضدافیاضدیدر
کتابعلمالنفسفلسفینیزبهبیانمسائلیه چونتجردنفس،بساطتنفس،تقدد نفدس
بربدنوابطا تناسخمیپردازدکهمطال اینکتابنیزبرمباحثنفساستواراست .
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مقاله«تحلیلیبرنقشبدندرابتداوانتها حیاتدنیو ازمنظرابنسدینا»(رحدیمپدور،
)32-1:1393اگرچهبهطورمستقیمبهمسائلبدنمیپردازدامااوالًمبتنیبدرآرا فلسدفی
وطبیابنسیناستوثانیاًنیرشآنوجودشناختیاستوبهجاییاهبدندرشناختنفدس
وتقریرمسائلآنن یپردازد .چنانکهمالحظهمیگرددع دهمطال مرتبطبا«بدن»درایدن
پژوهشهادرحداشاراتیکوتاهوگذرابودهومسأله«بدن»ونقشآندرشناختنفس،بده
عنوانمحورپژوهش،مدنظرقرارنیرفته است .
.1تعریفنفسبااستفادهازویژگیهايبدن 
صدرال تألهینشیراز درتعریفنفس،از«بدن»وویژگیها آناستفادهمیکند؛چدراکده
بدنعبارتازجسمطبیعیآلیاستواولینک الیکهاینجسمطبیعیبهدسدتمدیآورد
باعنوان«نفس»نا گذار شدهاست.اونفسرابده«:ک دا او جسدمطبیعدیآلدیدارا 
حیاتبالقوه»تعریفکردهاست.بهاعتقادو نفس،ک ا نرسدتینجسدمطبیعدیاسدتو
ک االتثانو اشبابهکارگیر ابزارهاییدرانجا افعدا حیداتیمثدلاحسداسوحرکدت
اراد تحققمییابند(مالصدرا:1383،ج.)14،8و درتعریفنفس،باواژه«آلد »قدوا 
نفسراارادهکردهوگفته«:مقصودازلفظآل کهدرتعریفنفسازآناستفادهشددهاسدت،
قواست؛ه چونغاذیه،نامیهومولده،درنفسنباتیوخیا ،حسوشدوقیهدرحیدوان.»...
مطابقاینسرن،آلتبهنیروها نفسوقوا جس انیاشارهدارد .
ذاتوگوهرنفس،مجردوبینیازازبدن،ابدزاروقواسدتوه انندددییدرمجدردات،
قابلتعریفحد ورس ینیست.درتعریفمذکور،نفسبهلحاظتعلدقواضدافهاشبده
بدنتعریفشدهاست؛بهبیاندییر،تعریفنفسبااستفادهازمفهومیاسدتکدهذواضدافه
بودهومبینتعلقوارتباطآنبابدناست.نفس،حیثیداتگونداگونیداردودرتعریدفآن
میتوانازتعابیرگوناگونیاستفادهکرد؛ه چون«قوه»(ازآنجهتکدهنفدس،قدوهفعدلو
انفعا دارد)«،صورت»(ازجهتتعلقنفسبهمداده)و«ک دا »(ازآنجهدتکدهطبیعدت
جنسیبافصلنفس،کاملمیشود)«.ک ا »-کهدرتعریفنفسمدورداسدتفادهقرارگرفتده
بردونوعاست:ک ا او ،کهنوعیتنوع،وابستهبهآناسدتودراثدرنبدودآن،ندوعنیدز
منتفیخواهدبودوک ا ثانیکهپسازقدوا ندوع،بدرا نفدسحاصدلمدیشدود؛مانندد
تأثیراتیکهازاشیاءمیپذیردیااثراتیکهدراشیاءمیگذارد .
مالصدرابراینباوراستکهاضافهنفس(ب اهینفس)بهبددنوتعلدقآنبدهجسدم،
ذاتینفسبودهونفس،متقو بهاینتعلقاستون یتوانآنرابدونحیثیتتعلقبهبددن
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تصورن ود.ازنظراونفسیتبرا نفسمانندابدوتبدرا پددریداکتابدتبدرا نویسدنده
نیستکهبتوانذاتووصفراازهممنفکن ود؛بلکهنفس،نحوهخاصیازوجوداسدت
وماهیتنفس،غیرازنفسیتاووتعلقآنبهبدننیست؛میراینکهدراثراست رارحرکدت
جوهر استک الی،بهعقلتبدیلشدود(مالصددرا:1383،ج.)11-10،8اضدافهنفدسبده
بدن،اضافها ماهو وعرضینیست؛بلکهنحوهوجودنفس،تعلقواضافهبهبددناسدت
واینتعلق،ازلواز وجود نفساست.ایناضافه،ماهیتنفسرادرمقولهاضدافهداخدل
ن یکند؛زیراچنینتعلقواضافها ازنحوهوجودنفس،انتزاعشددهاسدتوبدهرغدمایدن
اضافه،نفس،ازحیثماهو درمقولهجدوهرداخدلاسدت(مالصددرا:1383،ج.)305،8
ک ا او جسمطبیعیبودننفسبهلحاظتعلقآنبهبدناستوبااینکهنفس،بدنرابده
میگیرد،امداازحیدثماهیدت،جدوهر مجدرداسدت(مالصددرا،
عنوانابزار،بهاستردا  
:1383ج .)445،8
ازآنچهگذشت،نکاتزیررامیتواناسترراجن ود :
تعریفنفس«ک ا او جسمطبیعیآلی»است.قوا اینتعریف،بدهجسدمطبیعدیاستوبنابراین،بدن(جسمطبیعی)رکنیاساسیدراینتعریفبهش ارمیآید .
قید«آل »بهویژگیها بدنیه چونتغذیه،ن دو،تولیددمثدلوابدزارادراکحسدیاشارهداردکهت ا اینویژگیهابامطالعهبدنوعنایتبدهشاخصدههدا بددنیبدهدسدت
میآید .

تعاریفوتوصیفاتیکهبرا نفسآمدهازحیثتعلقوارتباطنفسبابددناسدتودرنتیجهشناختنفسومعرفیآن،درگروشناختبدناست .
.2اثباتوجودنفسبااستفادهازویژگیهايبدن 
درحک تمتعالیه،اثباتوجودنفس،ازطریقنفیوسل ویژگیها بدنیاست.یکدیاز
ویژگیها بدنایناستکهعلمبهبدنواعضاءآن،تابعوضعومحلاست.مالصددرااز
اینویژگیبدندربرهانذیلاستفادهکردهوبهوسیلهآنوجودنفسرابهاثباتمیرسداند.
اینبرهانعالوهبروجودنفس،تجردآنرانیزبهاثباتمیرساند :
اگرحیوانیبهطورمعلَّقودفعیدرهواآفریدهشودواعضا بدناونیدزکامدلباشدند؛
ولیآناعضاءازهمجدابودهونتوانندباهمدرت اسباشندواوه چنیننتواندپدیددها 
راپیرامونخودادراککند،علیرغمت امیایناحوا ،اینحیوانن یتواندازذاتخدویش
غافلباشد.پسآنچهراکهو بدانآگاهیدارد(ذات)غیرازچیز استکهبدانآگداهی
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ندارد(بدن).بنابراین،انسانغیرازبدن،هویتیبهنا نفسیداذاتداردوهویدتوذاتاو
غیدرازبدددناوسدت(مالصدددرا:1383،ج47-46،8؛مالصددرا212:1346،؛ه ددو:1375،
.)127الز بهذکراستمُبدعاینبرهدان،شدیخالدرئیسابدنسیناسدتواوآنرادراثبدات
نفسانسانیمورداستفادهقراردادهاست(.رک:ابنسینا:1375،ج)292،2مالصددراازایدن
برهانبهرهبردار کردهوآنرابهنفسحیوانیتع یمدادهاست .
صدرادرسهاستدال دییرازطریقشناختبدنومزاجوسل ویژگیها مزاجد از
برخیافعا انسان،وجودنفسرابهاثباتمیرساند.ه دراهبدودنمدزاجبددنیبداتغییدرو
انفعا ،عر بودنمزاجویکنواختیآندرافعا خدویش،ازج لدهایدنویژگدیهاسدت.
استدال او چنیناست :
ادراکحسیزمانیصورتمیپذیردکهعضواحساسکننده،واجدکیفیتیمشابهباکیفیدت
شیءمحسوسگردد؛مثالًادراکحرارتدردست،توسطپیدایشحرارتیدردستاتفداق
میافتد؛عضوالمس،تغییرکیف مییابدواینتغییرکیفیت،تغییرمزاجعضدومربدوطرابده
ه راهدارد.بنابراین،ادراککیفیتمل وس،زمانیحاصلمیشودکهمزاجعضول سکنندده
میشودکهمدرِکاینادراککیست؟درپاسخبهایدن
تغییرکردهباشد.حا اینسؤا طرح 
سؤا ،سهاحت ا قابلطرحاست:مدرِکیامزاجقبلیاست؛یامزاجفعلیویاامر اسدت
غیرازمزاج.بدیهیاستکهمزاجقبلین یتواندمدرِکباشد؛زیرامزاجقبلیبداایدنادراک
ازبینرفتهاست.استنادادراکبهمزاجفعل همجایزنیست؛زیرااینسرنبدینمعناسدت
کهمزاجفعل ،خودشراادراککند(زیراادراکحسییکشیءبدهمعندا ادراککیفیدت
جدیدمشابهباکیفیتشیءخارجیاست).حا مطابققاعده«حکماألمثا فیمدایجدوزو
فیماالیجوزواحد»الز میآیدمزاجقبلیکهمزاجاصلیعضدواسدتنیدز،ذاتخدودرا
ادراککندومزاجقبلیدراینزمینهنسبتبهمزاجفعلد ،اولدیاسدت؛چراکدههدرادراک
حسیمستلز انفعا ازخارجاستوانفعا ،باتغییدرمدزاجوعدرو یدکمدزاججدیدد
ه راهاست؛بنابرایناگرادراککننده،مزاججدیدباشد،الز میآیددشدیءازذاتخدودش
منفعلشود؛حا آنکهچنیننیست.پسمددرِکادراکحسدی،امدر غیدرازمدزاجاسدت
(مالصدرا:1383،ج .)41-40،8
دردومیناستدال بااستفادهازمغایرتافعا انسانیباویژگیها بدنیومزاجدی،برهدانی
بهشکلزیر،اقامهمیشود :
مقدمهاو :ماهیتعلموادراک،حضورمعلو نزدعالماست.بنابرایندرعلمبهیکشدیء

جاییاهبدندرنفسشناسیصدرال تألهین(بررسیهفتمبحثازعلمالنفس)


 157

غیرازعلمبهذاتخود-عالمومعلو دوچیزهستندومعلو بدرا عدالم،وجدودلغیدرهدارد.نفسحیوان،مزاجخودرادرکمیکندوبهآنعالماست؛پسمزاج،وجدودللدنفس
دارد .
مقدمهدو :مزاجکیفیتیمل وساستکهازبرآینددکیفیداتیه چدونحدرارتوبدرودت،
حاصلمیشود؛پسمزاج،عر استووجودآنلل وضوعاست.بهبیداندییدر،وجدود
فینفسهآنوجود لغیرهاستووجودلنفسهندارد .
حا اگرنفسه انمزاجباشد،الز میآیدکهمزاجوجدودلنفسدهداشدتهباشدد؛چدوندر
مقدمهاو گفتهشدمزاجوجودللنفسداردوبنابرفر ،نفدسه دانمدزاجاسدت؛پدس
مزاج،وجودلنفسهدارد.دراینحالت،عر ،وجودلنفسهخواهددداشدتوایدنخدالف
مقدمهاو است(مالصدرا:1383،ج.)42،8پسغیرازمزاج،امر بهنا نفسنیدزتحقدق
دارد .
دراستدال سو [کهاصلآندر«ال باحدثال شدرقیه»آمدده(الدراز 1411،ق:ج])232،2
مزاجبهعنوانکیفیتیعرضیبرا بدن،فاعلطبیعیمحسوبمیشود.فاعدلطبیعدیدارا 
فعلیواحدویکنواختاست؛ازطرفدییربدندارا حرکداتکیفدیوک دیگونداگون
است.اگرنفسه انمزاجباشدازآنجاکهمزاج،تنهامنشدأصددوریدکفعدلاسدت،الز 
میآیدبدن،صرفاًدارا یکنوعحرکتباشدواینخالفواقعیدتخدارجیاسدت.پدس
نفسبهعنوانمحرَّکحرکاتمتنوع،بامزاجمغایرتدارد .
دربرهان دییربراىاثباتوجودنفس،ازایننکتهاستفادهم شودکهاجسا ،آثار ثابدت
ومشترکوبهتعبیرحک ا«علی وتریة واحدة»دارندواینویژگیدربدن-ازاینحیثکده

جس انیاست-نیزمشهوداست.استدال چنیناست:مااجسامیرامشاهدهمدیکندیمکده
افعا وآثارآنهایکسانوبروتیرهواحدهنیست.ایدنویژگدیهداازجسد انیتآنهداناشدی
ن یشود؛چونافعا وآثاراجسا ازحیثجس یتشانبروتیرهواحددهاسدت.پدسایدن
ویژگیها(رشد،تغذیهون و)ازامر غیرازجس یتاینموجوداتبرمدیآیدد(ابدنسدینا،
278 : 1996؛مالصدرا:1383،ج .)7-6،4
ازمطال فوق،میتوانایننکاترابهدستآورد :
اثباتوجودنفس،بدونشناختویژگیها بدنوسل آنهاازنفدس،امکدانپدذیرنیست.دقتنظردرافعا وویژگیها انساننشانمیدهددکدهبرخدیازایدنامدور،
مبتنیبرجس انیتومادیتنیستوبالطبعمبدأییغیرازبدنداردواینمبددأنفدس
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است .

 بدنواجدخصوصیاتگوناگونیاست:علمبهبدنتابععلمبهاعضداءوجدوارحاست؛افعا بدنیبرشکلوسیاقواحدهستند؛بددنن دیتوانددمنشدأحرکدات
گوناگونباشدو...؛امابامطالعهدراحوا وآثارانسان،بهویژگیهاىدییرىهدم
دستم یابیمکهباآثارواحوا بدنیمتفاوتاستواینخود،وجدودنفدسرا
بهاثباتمیرساند .
.3اثباتتجردنفسحیوانیبااستفادهازویژگیهايبدن 
صدرالدینشیراز ،قائلبهتجردنفسحیوانیاستودستیابیبهایدندیددگاه،ازطریدق
مطالعهویژگیها جس انیوبدنیوسل آنازساحتهاوافعا حیوانیاست.بهعندوان
ن ونهبدندرحا تحو ودگرگونیاستوعلمبهبدنواعضا آن،غیرذاتدی(اکتسدابی)
استوصدراباسل ایندوویژگیبدنیازساحتنفس،تجردنفسحیوانیرابدهاثبدات
میرساند.یکیازویژگیها جسموبهتبعآنمادهبدنی-چندانکدهبیدانشدد-حرکدت،
تغییرودگرگونیآناست.و ازاینویژگیبهرهمیگیردوبهبیاناینمطلد مدیپدردازد
کهاعضا بدنحیوان،بهدلیلحرارتها ناشیازغریزه،حرکتوهوا محیط،متغیدرو
دگرگونمیگردند؛اماهویتوشرصیتآنهاچیز غیرازبددنواعضاسدتکدهدرآنهدا
ثابتمیماند(مالصدرا:1383،ج45،8؛ه و.)213-212:1346،اینثبوتوعدد تغییدر،
غیرماد بودننفسحیوانیرابهاثباتمیرساند .
ازدییرویژگیها جسموبدنایناستکدهعلدمبدهبددنواعضداءآنحصدولیو
اکتسابیاست.مالصدرادرهنیا اثباتتجردنفسحیوانی،تصریحمدیکنددکدهحیواندات
میتوانندذاتخودراادراککنندونسبتبهرخدادها پیرامونیآگداهباشدند.ایدنرفتدار،
بیانیرعلمآنهابهذاتخویشاست.هرحیوان،مدرِکذاتخوداستونسبتبدهخیدرو
میدهد.اگدرموجدود بدهاوصدافدروندی
شر کهبرا اوحاد میشود،واکنشنشان 
خویش،آگاهباشد،بهنفسخویشعلمداردواینامر،تجردرابهاثبداتمدیرسداند؛زیدرا
علمبهاعضا بدن،اکتسابیاست؛ولیعلمبهذات،دائ یاست؛بنابراین،نفسحیوانغیدر
ازبدناوست(مالصدرا212:1346،؛مالصدرا .)127-126:1375،
اثباتکبرا اینقیاسچنیناست:اگرعلمحیوانبهذاتخویشاکتسابیباشد،یدااز
طریقحسپدیدمیآیدویاازطریقفکر.قوا حسیازادراکخودنیدزنداتوانهسدتندو

جاییاهبدندرنفسشناسیصدرال تألهین(بررسیهفتمبحثازعلمالنفس)


 159

درنتیجهن یتوانندنفسراادراککنند؛بنابراین،شناختذات،ازطریقحسپدیددنیامدده
است.اگرعلمحیوانبهذات،ازطریقاستدال باشد،ایناسدتدال یدامعلدو ذاتحیدوان
است،یامعلو ذاتیباالترازاو.اگرعلدم،معلدو ذاتدیبداالترازحیدوانباشدد(مفارقدات
عقلی)دسترسیبهچنینعلتینام کناستواگرعلم،معلدو ذاتحیدوانباشدد(وذات
اوداراىویژگ هاىبدنباشدد)،درنهایدتبدهدورخواهددانجامیدد؛پدسمعلدو ذاتاو
(مالصدرا:1383،ج)46-45،8وفاقدویژگیها ماد وبدنیاست .
دریکنیاهکلیبهمطال مذکور،نکاتزیرقابلاسترراجاست :
اثباتتجردنفسحیوانی،بااستفادهازشناختبدنامکانپذیراست.بدامطالعدهاحوا وآثارنفسحیوانیدرآدمیمیتواندریافتکهامور چدونعلدمدائ دی
نسبتبهذات،یاثبوتوعدد تغییدردرهویدتحیدوان،بداویژگدیهدا بددنی
مطابقتومشابهتندارندوبهمدداعضاءوجوارححاصدلنشددهاندد؛بندابراین،
نفسحیوانیمجرداست،نهماد  .
مقدماتبراهیناثباتتجردنفسحیوانی،مبتندیبدرویژگدیهدا بددنومدادهبدنیاست .
.4اثباتتجردخیالبااستفادهازویژگیهايبدن 
قنفدیویژگدیهدا بددنوقدوا 
استدال ها مالصدرابرا اثباتتجدردخیدا ،ازطرید 
جس انیازاینقوهاست.یکیازویژگیها مادهبددنی،تغییرپدذیر ودگرگدونیاسدت.
برهانیکهدرادامهمیآیدنشانمیدهدکهمالصدرادراثباتتجدردخیدا بدهایدنویژگدی
بدنتوجهداشتهاست :
اعضا بدنانسانباتغذیه،دگرگونمیشوندوتغییرمییابندد.اگدرقدوهخیدا مداد 
میکندودگرگونمدیشدود
باشد،عضو کهدربدن،محلارتسا صورخیالیاست،تغییر 
گشتهاند،بهدلیلدگرگدونیمحدل،تغییدرمدییابنددوچندانکده
وصور کهدرآنترسیم 
برواهیمآنصور،بدونتغییرباقیب انند،بایدمجدداًدستبهتریلبزنیم؛حا آنکدهصدور
خیالیمادرت ا ع رپایدارندواگردستروشفراموشدیشدوندنیدز،درشدرایطیخداص
میتوانندبدونتریلمجددبهخاطربازگردند؛بندابراینمحدلتریدل،قدوهاىمجدرداسدت
(مالصدرا:1383،ج .)272-271،8
مادهبدنیمانندهرجسمدییرانقسا پذیروفاقددبسداطتاسدت.مالصددرااز
جسمو 
اینویژگیبدنبرا اثباتتجردخیدا بهدرهمدیجویدد.اجدزاءیدکپدیددهمداد ،قابدل
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پدیدهماد رامیتوانازجهتویژگیهاواعرا تقسدیمن دود.بدهعندوان
انقسا اندوهر 
مثا میتوانیکشیءواحدرادرنظرگرفتکهقس تیازآنسفیدیداسدردوقسد تیاز
قوهخیا ،ن یتواننسبتبهیکشیءمتریل،دوحالتداشدت
آنسیاهیاگر باشد.امادر 
ومثالًهمبهآنآگاهوهمازآنناآگاهبود.اینتفاوتثابتمدیکنددکدهتردیالت،تقسدیم
ناپذیرندوبنابراین،محلتریالت(نفس)نیز،بایدتقسیمناپذیروغیرماد باشد(مالصددرا،
:1383ج .)522-521،3
جسموبهتبعآنمادهبدنیدارا وضعومقداراست.اینویژگدیبددننیدزدراثبدات
تجردخیا موردتوجهمالصدراقرارگرفتدهاسدت.مطدابقنظدراوانطبداعصدورتمجدرد
قوهماد محا است؛بنابراین،محلاینصورتهانیدزبایدد
(غیرقابلاشارهحسی)دریک 
صورتها خیالیماد باشندهنیامیکهانسان،موجدودبسدیاربزرگدیرا

مجردباشد.اگر
تصورمیکنداینموجودبسیاربزر،،ن یتوانددرجاییاهماد کدوچکی(ه چدونمغدز)
میتوانددهدرچیدز
منطبعگردد؛حا آنکهنفسانسانیعار ازمقدارووضعاستوانسان 
بزرگیرابدونبدروزچندینمشدکلیتصدورکندد(مالصددرا:1383،ج515-514،3؛ج،8
  .)270-269
ه چنینانسانمیتواندصورتهاییراتصورکندکهمیدانددوجدودخدارجیندارندد؛
صورتهااعضاءبدننیست؛زیدرااعضداء

ولیالبتهموجودبهوجودذهنیهستند.محلاین
تهدا معددو فاقددمقدداروانددازهاندد.
اندازهمشرصیدارندوایدنصدور 
بدن،مقدارو 
بنابراین،بایدمحلاینصورنیز،مجردباشد(مالصدرا:1383،ج .)516-515،3
قوهخیا ماد باشد،بایددارا ک یتواندازهباشدواگدرشدیهیمداد راتصدور
اگر 
کنیم،چوندارا ک یتومقداراست،مستلز ایناستکدهدومقدداردرمحدلومدادها 
قوهخیا ،ن یتواندماد باشد(مالصدرا:1383،ج .)270،8
واحدحلو کنند.بنابراین ،
ویژگیدییرجسمایناستکهن یتواندمحلاجت اعضدانباشد.هنیدامیکدهانسدان
بهتضادبیندومفهو حکممیکند،پیشازحکمبهتضاد،آندومفهو راتصدورمدیکندد
قوهخیا است.اگدرایدنصدورتهدامداد باشدند،
(مظفر)10:1373،ومحلاینتصور ،
مستلز ایناستکهدرمکانوزمانواحد مجت دعگردندد؛حدا آنکدهاجت داعضددین
محا است.بنابراین،محلتحققایندومفهو ،ن یتوانددمدادهباشدد.درقاعدده«الضددان
الیجت عان»شرطتضاد،موضوعمنفعلماد استوبنابراین،چنینتضاد درمحلمجدرد
تحققن ییابد(مالصدرا:1383،ج520-519،3؛ه دو209:1346،؛به نیدار.)809:1349،
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پدیدهها کوچکتریلکردشداهد اسدت
پدیدهها بزر،رابعدیاه راه 
میتوان 
اینکه 
قوهخیا ،مجرداست(مالصدرا:1383،ج352،8؛ه و .)491-490:1381،
براینکه 
میتوانایننکاترااستنباطکرد :
مطابقآنچهذکرشد ،
درحک تصدرایی،اثباتتجردخیا ،بهمددشناختبددنوسدل ویژگدیهدا میپیوندد .
جس انیازقوهخیا بهوقوع 
تغیر،انقسا پذیر ،عد بساطت،واجدوضعومقداربودنو...ازویژگیهدا بددناستودرصورتسل اینویژگیهاازقوهخیدا ،مدیتدوانتجدردآنرابدهاثبدات
رسانید .
براهیناثباتتجردخیا ،بهنحو تدوینشدهانددکدهمقدمدهاو آنهدادربردارنددهویژگیها بدنیاست .
.5اثباتتجردقوهعاقلهبااستفادهازویژگیهايبدن 
مالصدرابامددازشناختویژگیها بدن،درض نچندبرهدان،تجدردقدوهعاقلدهرابده
اثباتمیرساند.تناهیافعا بدنی،نیازمند بدنبهابزاروآالتماد جهدتانجدا افعدا 
خود،مکانمندبودنقوا بدنیونیزضعفوناتوانیبدندراثرخستیی،کهولدتسدنو
تکرارافعا ،ازج لهویژگیهاییهستندکهدراثباتتجردقوهعاقلهموردتوجدهمالصددرا
قرارگرفتهاست.یکیازویژگیها هرجس یازج لهبدنانسانایناستکدهافعدا آن
متناهیاست؛درحالیکهنفدسانسدانمدیتوانددادراکداتنامتنداهیداشدتهومبددأافعدا 
نامتناهیباشد؛بهعنوانمثا ،میتواندمرات نامتناهیاعدادراتعقلن ایدد.قدوا جسد انی
قادربهانجا افعا نامتناهینیستند؛بنابراین،نفسانسانیکهقادربرافعدا نامتنداهیاسدت،
جسموجس انینیست(مالصدرا:1383،ج334-333،8؛ ه و .)494:1381،
بدندرافعا خوده وارهمحتاجابزارماد استوبدونآنقادربهانجدا هدی فعلدی
مین ایدد.نفدسدرانجدا 
نیست؛لکننفسصورعل یهخویشرابدونهی ابزار ادراک 
اینگونهافعا ،ازبدنبینیازاستوهرگاهچیز درفعلیازافعا خدود،ازبددنبدینیداز
باشد،ذاتاًنیزازآنبینیازخواهدبود.مالصدرابهپیرو ازابنسینامعتقدداسدتاگدرقدوه
عاقلهماد وجس انیباشدبایدافعا خودراازطریقابزاربدنیاش(کهبنابرفدر ،مغدز
قوهعاقلهازسدهادراکنداتوانمدیگدردد:اوالًازادراک
است)انجا دهدودراینصورت ،
خویشناتوانمیشود؛زیراهی ابزاربدنیقادربهادراکخدویشنیسدت؛حدا آنکدهقدوه
عاقلهخودراادراکمیکند.ثانیاًن یتواندابزارخود(یعندیمغدز)راادراککندد؛زیدراهدر
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ادراک،نیازمندابزاراستوادراکابزارنیز،مستلز وجودابزاردییر است.ثالثاًن دیتواندد
بهتعقلخویش،علمداشتهباشد؛زیرااعضاءبدنعلمبهادراکخودندارند.ایدندرحدالی
میکندد.بندابراین،
قوهعاقلههمخودرا،همابزارخودراوهمتعقلخودراادراک 
استکه 
قوهعاقله،جسمیاجس انینیسدت(ابدنسدینا:1375،ج275،3؛ه دو193-192: 1996،؛

مالصدرا:1383،ج .)348-347،8
قوهعاقلهدرمحلیماد (مانندمغز)باشددوبرواهددمحدلخدودرا
بهباورصدرااگر 
ادراککند،یاحضورصورتخارجیآنمحلکافیاست؛یاآنکهادراکآنمحلبهوسدیله
صورتمعقولیغیرازآنصورتخارجیاست.درحالتاو الز استکهنفسه دواره
محلجس انیراتعقلکند.درحالتدو ،نفسمحلانطباعآنصورتواسطهاسدتودر
نتیجهیکمحل،بایددریکزمان،دوصورتهدمسدانرامنطبدعکندد(صدورتاصدلیو
صورتواسطها کهبرا ادراکمحلالز است).پدسفدر تعقدلمحدلمداد بدرا 
نفس،م تنعاست(مالصدرا:1383،ج339-338،8؛ه و .)217-216:1346،
بدنوعضوجس انیدراثرخستییوکهولت،ونیزدراثرتکدراریدکفعدل،ه دواره
دچارخستییوضعفمیشودوقادرنیستفعلخودرامانندقبلانجدا دهدد.اگدرقدوه
عاقلهجس انیباشددرکهنسالیدچارضعفخواهدشد؛اماعاقلهدره هافرادکهنسدا ،
دچارضعفن یگردد؛بنابراین،اینقوهجس انینیست.البتدهقدوهعاقلدهبرخدیافدراددر
میشودواینامرناشیازاختالالتبدنیآنهاسدت؛زیدرابدا
کهنسالیدچارپیر وضعف 
بروزاختال درقوا بدنیاشتغا نفسبهتدبیرورفعمشکل،باعدثمدیشدودکدهتوجده
اصلینفسبهایناختالالتمعطوفشدهوازکاراصلیخودبازماند.یافتنتنهدایدکنفدر
عاقلهاودرپیر دچدارضدعفنیردیددهبدرا مدتقنبدودنایدنبرهدان،کدافیاسدت
که 
(مالصدرا:1383،ج345-344،8؛ه و .)487:1381،
قوا بدنیدراثرتکرارافعا خود،ناتوانمیشوندوبسیاراتفداقمدیافتددکدهپدساز
انجا فعلیضعیف،قادربهانجا فعلیدشوارترنیستند.قدوا جسد انیتغییدرمدیکننددو
تحلیلمییابندواینناتوانیازانجا یکفعل،بهدلیلاثر استکهفعدلپیشدینازخدود
بهجا گذاشتهاست؛امانسبتقوا غیرجس انیبهه هاشیاء،یکساناستومحددودیت
قوهعاقلهم کننیستجس انیباشد؛زیرامیتواندبهتعقدل
اجسا ،درقوا مجردنیست .
معقوالتمتعددبپدردازدویدامعقدوالتقدو راپدسازمعقدوالتضدعیف،درکن ایدد
(مالصدرا:1383،ج .)351-350،8
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جسموبهتبعآنمادهبدنیدارا وضعومقداراسدت.برهداندییدر کدهصددرابدر
اساساینویژگیبدنیبهآناستنادمیکندبااسدتفادهازایدنویژگدیودرراسدتا تبیدین
مفاهیمکلیاست :
نفسانسانقادربهادراککلیاتاست.مفاهیمکلیقابدلصددقبدرکثیدرینهسدتندو
الزمهاینویژگی،تجرداینمفاهیمازعوار مشرصهاست.ازطرفیمفاهیمکلدیوجدود

دارندوچونوجودآنهان یتوانددرخارجباشد،ناگزیربایددرذهنموجدودباشدند.اگدر
ذهن،جسمیاجس انیباشد،بایدصورمجردبهسب محدلخدود،مشرصداتجسد انی
ه چونوضعوشکلداشتهباشندوچوناینصور،فاقدچنینمشرصاتیهستند،نداگزیر
بایدذهن،مجردوغیرمداد باشدد(مالصددرا:1383،ج329،8؛ه دو.)209-208:1346،
بهبیاندییر،مفاهیمکلیبیناشراصوافراد،مشترکاندوبنابراین،ن یتواننددارا شدکل
ووضعیخاصباشندوبرایناساس،محلآنهانیزن یتواندیکیازاعضدا جسدمباشدد؛
زیرادراینصورتدارا وضعوشکلمعینخواهندشد.پسبایددمحدلآنهداجدوهر 
مجردباشدکهه اننفساست .
قوهعاقله،صورمادیاترابهطورکلیوبدونهی قیدوشرطیازمدادهوعدوار آن،

تجریدمیکند.بهتعبیردییر،اینقوهدرمادیداتبددوندخالدتمداده،صدورتیرامعقدو 
قوهجس انیبرواهدع لیانجا دهدد،ع دلآن
میگرداند.ایندرحالیاستکهاگریک 
مداخلهمادهاستوفعلشدارا وضع،مقداروجهتخواهدبدودودییدرماحصدلآن،

با
قوهعاقله،تنهاصورکلیراادراکمیکند؛بندابراینقدوها 
حالیکه 
کلیومطلقنیست؛در 
کهبتواندکلیراتعقلکند،مجردازمادهاست(مالصدرا .)524:1386،
ازدییرویژگیها جسمومادهبددنیقابدلانقسدا بدودنآناسدت.ایدنخصوصدیت
جس انینیزدراثباتتجردقوهعاقلهمدنظرمالصدرابودهواوباتکیهبدره دینویژگد 
برهان بهاینمض وناقامهمیکند:انسانمدیتوانددصدورمعقدو راادراککنددودرایدن
ادراک،صورباویژگیها مداد خدوددرنفدسحلدو ن دییابندد؛بلکدهازآنهداتجریدد
میشوند.صورعقلیدارا ویژگیها ماد مانندکموکیدفنیسدتند؛ازایدنروقابلیدت
تقسیمندارند.پس،صورتها عقلین یتوانندددرخدارجموجدودباشدند؛بلکدهبایدددر
شیهیغیرمداد تحقدقیابنددکدهه داننفدسمجدرداسدت(ابدنسدینا192-190:1996،؛
مالصدرا .)476-475،1381،
ازآنچهگذشت،ایننکاترامیتوانبهدستآورد :
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براهیناثباتتجردقوهعاقله،برشناختبددنوویژگدیهدا جسد انیآن،اسدتوارشدهاست؛بدینصورتکهتجردقوهعاقلهازطریقسل ونفیویژگیهدا بددنیو
بهتعبیردییر،جس انینبودنافعا وحاالتاینقوهبهاثباتمیرسد .
متناهیبودنافعا بدنی،نیازمند بدنبهابزارمداد ،ضدعفوخسدتیی،کهولدت،واجدک یتبودن،انقسا پذیر و...ازویژگیها جسمومادهبددنیهسدتند،کدهدر
براهیناثباتتجردقوهعاقله،ایدنویژگدیهداسدل شددهوبددینطریدق،مادیدتو
جس انیتقوهعاقلهنفیمیشودوتجردآنبهاثباتمیرسد .
براهیناثباتتجردقوهعاقلهبرخصوصیتیازخصوصیاتجسد انیوبددنیمبتندیاستوباسل اینخصوصیتازقوهعاقله،جس انینبودن(تجرد)آنبهاثباتمدی-
رسد .
.6اثباتحادثبودننفسبااستفادهازویژگیهايبدن 
مالصدرادراثباتحاد بودننفس(ب اهینفس)ونفیقد آنازاوصدافجسدموبددن
بهرهمیگیرد.نیازمند بهآالتوابزارمداد ،قدوهواسدتعدادداشدتنواسدتحالهوانفعدا 
پذیرفتن،ازویژگیها بدنیاستکهمالصدرادراثباتحدو نفس،بهاینخصوصدیات
اهت ا داشتهاست.و دربرهانی-کهبراساسنیازمندد بدهآالتوقدوا بددنیاسدتوار
شدهاست-باذکردودلیلبهاثباتحدو نفسمیپردازد :
دلیلاو :اگرنفسجوهر مجردوقدیمباشد،باید دبدهلحداظذات،کامدلباشدد؛بده
نحو کهنقصوقصوربرآنعار نیردد؛حا آنکهاگرکاملوغیرقاصدربدود،محتداج
آالتوقوا نبداتیوحیدوانینبدود(مالصددرا:1383،ج.)385،8نیدازبدهآالتوقدوا 
جس انیداللتبراینداردکهنفس،جوهرمجردقدیمنیست .
دلیلدو :اگرنفسحاد نباشدقدیماستولذابایدمجدردباشددوهرچدهمجدرداز
مادهوعوار آناست،عر غری بدانالحقن دیگدردد؛زیدراعدرو هدرعدار 
غری ،محتاجبهقوهواستعداداستوایناستعداد،چیدز جدزهیدوالومدادهنیسدت.در
چیز کهمانندنفسانسانیبهحس ذاتمجرداست،بهفر حداد نبدودننفدسالز 
میآیدکهنفسمقترنباهیوالباشدواینخالففر اولیهاست(مالصددرا321:1346،؛
ه و .)510:1381،
تعددوتکثریافتنوقوهواستعدادداشتن،ازویژگیها جسموبددناسدت.صددرا 
شیراز دربرهاندییر کهمبتنیبراینویژگیهاستمیگویداگرنفسقدیمباشد،بایدد
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نوعآنمنحصردرفردباشدون یتوانددارا تکثرافدرا د باشدد؛زیدراانقسدا وتکثدراز
خواصاجسا ماد وجسد انیاتاسدت.چیدز کدهدارا اسدتعدادوحرکدتوانفعدا 
نیست،بایدنوعشمنحصردریکفردباشددرصورتیکهنفدوسانسدانیدرایدنجهدان،
متکثرهستند.پسمحا استکهنفوسجزئیحتیبتوانندقبلازبدنموجدودشدوند؛چده
رسدبهاینکهقدیمباشند(مالصدرا:1383،ج .)386-385،8
ازدییرویژگیها بدناستحاله،حرکتوفعلوانفعا استومالصددرابدراسداس
اینخصوصیاتحدو نفسرابهاثباتمیرساند.و دربرهدانیمدیگویدد:اگدرنفدس،
مجردوقدیمبود،فاقدحرکتبود؛حا آنکهنفسدارا حرکتواستحالهاست؛بندابراین
نفسحاد است(مالصدرا:1383،ج.)385،8ه چندیننفدسبددونبددن،فاقددفعدلو
انفعا است؛اگرنفسقبلازبدنموجودباشدتعطیلنفسازتصرفوتدبیربددنحاصدل
میشود؛حا آنکهتعطیلنفسوخلقموجود معطلتوسدطمبداد عالیدهمحدا اسدت؛
بنابراین،نفسحاد است(مالصدرا:1383،ج .)386،8
ازمطال فوقبهایننکاتمیتوانرسید :
نیازمند نفسبهآالتوقوا ماد ،اسداساسدتدال مالصددرابدرحددو نفدساست.نفسدرمسیراستک الیخوده وارهبهاعضداء،ابدزارمداد وقدوا بددنینیازمندد
استوقد نفس،مستلز تجردتا وبینیاز کاملآنازاعضاءوابزاربدنیاست .
تکثروتعددنفوسازویژگیهاییاستکهمعطوفبدهجسدموجسد انیاتاسدت.نوعانسانی،ماهیتمشترکدرافرادانساناستواینتکثروتعدددنفدوس،بددونحضدور
بدن،قابلتوجیهنیست؛زیراقد نفس،مستلز مبرابودنآنازجسمونتیجتاًندوعمنحصدر
درفردبودنوجودانسانیخواهدبود .
.7اثباتحدوثجسمانیوبقاءروحانینفس،بااستفادهازویژگیهايبدن 
نظریهحدو جس انیوبقاءروحانینفس،برپایهاصل«حرکتجوهر »اسدتوارشددهو
حرکتجوهر ،امر متعلقبهعالممادهاست؛بنابراین،هرچهحرکتجوهر وتدأثیرآن
درتکاملنفس،بیشترموردمداقهقرارگیرداه یتوجاییداهجسدمومدادهبددنیدرایدن
خصوصروشنترخواهدشد.بهباورمالصدرا،نفدسدرابتددا پیددایشخدود،جدوهر 
مییابدوسدیرتکداملیخدودرا
حرکتجوهر استک ا  

استجس انیوماد ؛امادراثر
ازطریقوصو بهمرات برتروکاملتروجودادامهمیدهددتداسدرانجا بدهمرتبدهتجدرد
رسیده،دارا ویژگیها موجودمجردعقلدیمدیگدردد(مالصددرا:1383،ج.)11-10،8
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نفسوجوداستقاللیخودرادرفرایندتکاملجوهر بهدستمیآوردوقبدلازآن،عدین
وجودرابطیواضافیاستوازاینحیث،هی تفداوتیبداصدورتندوعیطبیعدینددارد
(مالصدرا:1383،ج11،8و .)439
مبدأتکوننفس،مادهجس انیاسدت؛امدامداده،ایدناسدتعدادراداردکدهدردامدنخدود،
موجود پرورشدهدکهباماوراءطبیعت،همافقباشد.بدهتعبیدردییدر،بدینطبیعدتو
ماوراءطبیعتدیواروحائلیوجودندارد.هی مدانعینیسدتکدهیدکموجدودمداد ،در
تبدیلبدهموجدود غیرمداد گدردد.مدادهدرسدیرتحدولیو
مراحلترقیوتکاملخود ،
تکاملیخود،عالوهبرسهبعدجس انیواضافهبربعددزمدانی-کدهمقددارحرکدتذاتدی
جوهر است-درجهتجدید بسطمییابد.اینجهتجدید،مسدتقلازجهداتدییدر
است(مطهر :1374،ج .)35-34،13
مالصدرادربیانکیفیتتعلقنفسبهبدن،روشنمیکندکهازنظدراوتعلدقنفدسبده
بدن،تعلقبهحس وجودوتشرصاست؛امافقدطدرحددو ندهدربقداءوایدنبددان
سب استکهنفسدرابتدا تکوینوحدو ،حکمطبایعماد راداردوماننددآنهدابده
مادهنیازمنداست؛البتهنهیکمادهخاصومحدودومتعین؛بلکهمادها مدبهم(غیدرمتعین
وتبد پذیر)کهدائ اًدرحا تبد واستحالهاست(مالصدرا:1383،ج .)380-379،8
نفسمجرد،سابقهجس انیوماد دارد.وظیفهصورتمعددنینطفدهپدسازانعقدادو
استقراردررحممادر،حفظمزاجوآمادهساختنآنبرا مراحلرشدوک دا اسدت.ایدن
صورتتازمانیکهاستعدادپذیرشنفسنباتیحاصلآیدباقیخواهددبدود.نفدسنبداتی
پسازحدو ،منشأصدورافعالینظیرتنفس،رشد،تغذیهوتولیدمثلمیگردد.بدهتددری 
زمینهبرا تحققنفسحیوانیفراهممیشودوباحدو آنآثداروافعدا جدیدد مانندد
حرکتواحساسازجنینظاهرمیگردد.اینسیرتکاملیادامهمییابدتااینکدهجندینبده
اولینمرات نفسانسانیگا نهد(مالصدرا:1383،ج .)52-51،8
دراندیشهصدرانفسانسانازبستر جس انیحاد میشود؛نهاینکهنفسمسدتقلو
مجردازبدنحاد گرددودربدنجا گیرد.بدنباحرکدتجدوهر تددریجیخدوداز
آخرینمرات جس انیگذشتهبهاولینمرات روحانیداخلمدیشدود«:صدورتانسدانی،
پایانمعانیجس انیوآغازمعانیروحانیاستوبهه ینخاطربرخیآنرانردبانعدالم
امرنا نهادهاند»(مالصدرا)95:1346،؛«نفدسدرهنیدا حددو ،نهایدتصدورمداد و
سرآغازصورادراکیاستووجودآندراینحالدت،پایدانقشدورجسد انیواو لبدوب
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روحانیاست»(مالصدار .)331:1346،
دربحثاستک ا جوهر روشنمیشودکهچیونهنفدسانسدانیمدیتواندددربسدتر
مادهزاییدهشودوتامرزتجردعقالنیپیشرود.بهبداورصددرا،نفدوسکیندونتیدرعدالم
عقلوکینونتیدرعالمطبیعتدارندوکینونتنفسدرایدنعدالموآنعدالم،منافداتیبدا
یکدییرندارد.اگرچهنفسدرکینونتعقلی،پداکوپیراسدتهازندواقصوغیرمحتجد از
ک االتعقلینوعخوداست؛لیکنخیراتفراوانیوجدوددارنددکدهبدرا نفدستحقدق
ن ییابند؛میرباهبوطبهبدنواستفادهازآالتواوقاتواستعدادهاییکهصدرفاًبدهمددد
بدنحاصلمیگردد(مالصدرا:1383،ج .)406،8
صدرامعتقداستانسانبراساساستک ا جوهر ،بهقدواوادراکداتناشدیازافعدا 
قوادستمییابد.حصو اینقواوادراکات،دراثرسعهوجود نفساسدتواگدرنفدس
هنیا حدو ،مجردبود،بایدت امیاینهارابالفعلدارامیبود.حک ا پدیشازمالصددرا،
برا نفس،تغییرواستک ا عرضیقائلبودند؛زیرانفسبهباورآنهدامجدرداسدتوامدر
مجرد،هی دگرگونیذاتیوجوهر ران یپذیرد؛پدسبایددپدذیرفتکدهنفدسدریدک
فرایندتکاملی،ازطریقه راهیبااعرا بیرونی،تکاملمییابدد.امدامالصددرابدانظریده
حرکتجوهر اشتداد ،فعلیتوتحصلوجود د بهد ِنفسدربستربددنراترسدیم
میکندواینتکاملوتغییرراجوهر میداند(مالصدرا:1383،ج .)38-37،8
باتوجهبهمطال مذکور،میتوانایننکاترادریافت :
لآنمبتندیبدردواصدل«جسامامنیة
-براساسمبانیمالصدرا،حدو نفدسوتکامد 

احلامدوث»و«حرکتجوهر اشتداد »نفساستکههردوازابداعاتاینفیلسدوف
بهش ارمیرود.نفسدرآغدازحددو ،جسد انیاسدت؛ولدیمدیتواندددرفرایندد
استک الیخویش،باحرکتجوهر اشتداد بهشدکوفاییذاتدیرسدیدهوتدامرتبده
عقالنیتمحضپیشبرود .
حدو جس انینفسدراندیشهصدرابراساسحرکتجوهر تبیدینمدیگدردد.اینحرکتجوهر ازبدوتولدتالحظهمدر،ومفارقدتنفدسازبددنمداد ادامده
دارد.مطابقنظریه«جسامنیة احلامدوث»نفدسدربسدتربددنمداد شدکلمدیگیدردو
حدو آنبدونوجودمادهبدنیکهمستعدایجادنفسباشدامکانپذیرنیست.
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نتیجه 
-1تعریفحک اازنفس،براساسشاخصهها بدنیارائهشدهاسدت.نظدربدرک دا 
او بودنبرا «جسمطبیعی»،اشارهبه«آلی»بدودنقدوا بددنیونیدزتأکیددبدرحیثیدت
تدبیر واضافینفسبرا بدن،ازمقوماتتعریفحک ا-خصوصداًمالصددرا-ازنفدس
بهش ارمیرود.اضافهنفسبهبدن،ازجهتک ا بودننفسبدرا بددناسدتوحیثیدت
تدبیر نفسنسبتبهبدن،ازمقوماتنفسبوده،نفسیتنفسبهواسطهتعلقواضدافهآن
بهبدنشناساییمیگردد.بهتعبیردییر،ماهیتنفس،چیز جزمتعلقبودنبهبدننیست .
-2علمانسانبهاعضاءوجوارحخویشونیزحرکاتگوناگونیکدهانسدانبدهتددبیر
نفسانجا میدهد،باتوجهبهاینکهازعهدهبدنبهتنهاییساختهنیست،وجودامر مجدرد
بهنا نفسرابهاثباتمیرساند.بهبیاندییر،اثباتوجودنفس،بهمددسل ویژگدیهدا 
بدنیامکانپذیراست.براهینیکهبهاثباتوجودنفس،تجردنفسحیدوانی،تجدردخیدا و
تجردنفسانسانیمیپردازنددنیدز،واجددمقدمدهیدامقددماتیمبتندیبدرشدناختبددنو
شاخصهها جس انیهستند .

-3اثباتتجردنفسحیوانیازطریقسل شاخصهها بدنی،امکانپدذیراسدت.عدد 
تغییرودگرگونیدربرخیساحتها وجودحیوانوعلمغیراکتسدابیحیدواننسدبتبده
برخیاحوا خود،ویژگیهاییمغایرباویژگیها بدنیهسدتندکدهازطریدقسدل آنهدا
میتوانتجردنفسحیوانیرابهاثباترسانید.تجردخیا درحک تمتعالیهنیدز،ازطریدق

سل مادیتوجس انیتدراینقوهقابلاثباتاست.انقسا ،ترکی وواجدک یتبدودن،
ه هازویژگیها بدنیهستندکهباسل آنهاازساحتخیا ،میتوانتجدردآنرااثبدات
ن ود.مقدمهآغازیندربراهیناثباتتجردقوهعاقلهنیز،براساسویژگیها بددنیاسدت.
بهعبارتدییر،اثباتتجردنفسناطقه،ازطریقنفیجس انیبودناینقوه،بهاثبداتمدی-
رسد.تناهیافعا ،نیازمند بهابزار،ابتالبهضعف،خستییوکهولدتو...ه یدیازایدن
ویژگیها بدنیهستندکهدراثباتتجردعاقله،بهنحوسلبیمورداستفادهقرارمیگیرند .
-4حدو نفسدراندیشهصدراازطریقاثباتنیازمندد بدهاعضداوقدوا بددنبده
اثباتمیرسد؛چراکهالزمهقد نفس،بینیاز آنازبدناست.تعددوتکثرنفوسانسدانی
بهمددشاخصها جس انیوه چنینحیثیتتدبیر نفسبرا بدنازمسدتنداتاثبدات
حدو نفساست.ه انگونهکهدرتعریدفنفدسبیدانگردیدد،حیثیدتنفدس،حیثیدت
تدبیر استونفسب اهینفس،مساوقبامدبربودنبرا بدناست.اگدرنفدسحداد 
نباشد،ازامر کهمقو نفسیتآناست،عار خواهدبود.بنابراین،قوا نفسدیتنفدسبده
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تدبیربدنومالزمتباآناستواینامر،حدو آنرابهاثباتمیرسداند.بدراسداسدو
اصل«جسامنیة احلدوث»و«حرکتجوهر »،بدنشرطالز درحدو نفدسوعلدتآن

بهش ارمیرود.بدونبدنوفارغازحرکتجوهر نفس-کهبهمددمالزمدتآنبدابددن
رخمیدهد-تکاملنفسقابلتبییننیست.ازآنجاکهحرکتجوهر وتبد ودگرگدونی
جوهر،درعالممادهبهوقوعمیپیوندد،نقشبدندراینفرایندانکارناپذیرخواهددبدود.بده
تعبیردییر،بدونبدنوحرکتجوهر درآن،هرگزن یتوانحددو نفدسوتکامدلو
اشتدادوجود آنراتوضیحداد .
-5مطابقآنچهگذشتآشکارمیگرددکهمالصددرادرتبیدینمسدائلنفدس«،بددن»و
احوا واحکا آنراموردتوجهقراردادهونفدسشناسدیاوبدرپایدهبددنشناسدیاسدتوار
گردیدهاست؛لیکنسهمبدنوکارکردآندرمباحثطرحشدهبایکدییرمتفداوتاسدت.
مالصدرادرچهارعنوان«اثباتوجودنفس»«،اثباتتجدردنفدسحیدوانی»«،اثبداتتجدرد
خیا »و«اثباتتجردقوهعاقله»بهنحدوسدلبیازبددنواحکدا آناسدتفادهکدردهاسدت.
استفادهازبدندراینچهارمبحثبریکمکانیز مشترکاستوارشدهوآناینکهدرع دو 
اینبرهانهاحداقلیکیازمقدمات،بهبیانویژگیها بددنازآنحیدثکدهجسد انیو
ماد است،میپردازدوسپسباسل مادیتوجسد انیتازوجدودانسدان،ویژگدیهدا 
نفسیاقوا آن(خیا وعاقله)تعیینودرنتیجه،وجودنفسوتجردآنبهاثباتمیرسدد.
بنابراین،ذکرمشرصاتبدنبهعنوانمقدمها کلید دراینبراهینمشهوداست.بداتوجده
بهاینکهبسیار ازاحکا نفسه چونتجردران یتدوانبدهصدورتایجدابیبدرا نفدس
اثباتکردشناختماازایناحکا ،پیدروشدناختبددنوازطریدقسدل مادیدتونفدی
جس انیتازنفسخواهدبود؛بهعنوانن ونهعلمانسانبهاعضاءوجوارحخدویشونیدز
حرکاتگوناگونیکهانسانبهتدبیرنفسانجا میدهدباتوجهبهاینکهازعهددهبددنبده-
تنهاییساختهنیستوجودامر مجردبهنا نفسرابهاثباتمیرساند؛انقسدا ،ترکید و
واجدک یتبودن،ه هازویژگیها بددنیهسدتندکدهبداسدل آنهداازسداحتخیدا ،
میتوانتجردآنرااثباتن ودونیدزتنداهیافعدا ،نیازمندد بدهابدزار،ابدتالبدهضدعف،

خستیی،کهولتو...ه ییازاینویژگیها بدنیهستندکهدراثبداتتجدردعاقلده،بده
نحوسلبیمورداستفادهقرارمیگیرند .
بهخالفچهارمسألهمذکور،دردوعنوان«تعریفنفس»و«اثبداتحددو جسد انی
نفس»بدننقشیایجابیدارد.ن ودبدندرتعریفنفدسبداتعبیدر«جسدمآلدیذوحیدات»
استکهرکنیاساسیدراینتعریفرس یبهشد ارمدیآیدد.درمطالعدهپیرامدونوجدود
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انسانی«،بدن»اولینچیز استکهن ودپیدامیکندوباادراکحسدیقابدلکشدفاسدت
استونفس،نرستینک الیاستکهایدنجسدمآلدیدارا حیدات،بدهدسدتمدیآورد.
جسامنیة احلدوثبودننفسنیزبهمددنظریه«حرکتجوهر »بهاثباتمیرسددومح دل

ایننظریهعالممادهوجس انیاتبودهون دودآندروجدودانسدانی«،بددن»اسدت.بددین
طریقمیتوانبرا نفسانسانیمسیر استک الیتصورن ودکهازغایتمادیتبهنهایدت
تجردواصلشودواینامرجزبهک کبدنماد امکانپذیرنیسدت.ازآنجداکدهحرکدت
جوهر وتبد ودگرگونیجوهر،درعالممادهبهوقدوعمدیپیونددد،نقدشبددندرایدن
فرایندانکارناپذیرخواهدبود.بهتعبیردییر،بدونبدنوحرکتجوهر درآن،ن دیتدوان
حدو نفسوتکاملواشتدادوجود آنراتوضیحداد .
میکنددوگداه
درعنوان«اثباتحدو نفس»مالصدراگاهبهنحوسلبیازبدناستفاده 
بهنحوایجابی؛بهاینصدورتکدهگداهبدااسدتفادهازویژگدیحرکدت،فعدلوانفعدا و
بهرهگیر ازخصوصیتتکثردربدنهاوسپسسل آنازسداحتنفدس،حددو آنرا

بهاثباتمیرساندوگاهبهنحو ایجابیباتوجهبهنیازمند نفسبهآالتوقدوا مداد ،
استدال خودرابرحدو نفسپیریدز مدیکندد؛بدهایدنصدورتکدهنفدسدرمسدیر
استک الیخوده وارهبهاعضاء،ابزارماد وقوا بدنینیازمنداستوقد نفس،مسدتلز 
تجردتا وبینیاز کاملازاعضاءوابزاربدنیاسدت.صددرال تألهینبدرخالفپیشدینیان،
عرو هیأتهاازیکامرماد بریکامرمجردران یپذیرد.ت ایز کهنفسبدهدسدت
میآوردبهدلیلعرو هیأتهداازطدرفمدادهبددنینیسدت؛بلکدهذاتنفدسدربسدتر
نسانهدرفدردانسدانیمبدد بدهندوعی
حرکتجوهر بامعیتبدن،دگرگونشدهوبدی 
منحصربهفردمیگردد.تفاوترویکردمالصدرادرهفتمبحثطرحشدهدراینمقالدهرا
میتواندرجدو زیرن ایشداد :

1
2
3

عنوانمسأله
تعریفنفس 
اثباتوجودنفس 
اثباتتجردنفسحیوانی 

نقشبدندرتبیینمسأله
ایجابی 
سلبی 
سلبی 

4
5
6
7

اثباتتجردخیا 
اثباتتجردقوه عاقله 
اثباتحدو نفس 
اثباتحدو جس انینفس 

سلبی 
سلبی 
سلبیوایجابی 
ایجابی 
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