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لهینأصدرالمتشناسینفسدربدنجایگاه

(النفسعلمازمبحثهفتبررسی)
پوررحیمالساداتفروغ

یاریانمجید

کیدهچ
ونفسالشعاعتحتبدن،بامرتبطمسائلغالباً،فلسفیشناسیانسانمباحثدر

موردزیادیحدتاانسان،هویتترسیمدربدننقشوشدهواقعآنمسائل
انسانوجودیحقیقتشناختونفسمعرفتشکبیاست.گرفتهقرارغفلت
ترینضروریازیکیآن،لوازموآثاروبدنشناختکهاستمقدماتینیازمند

اندیشیهدرفلسیفیشناسییانسانونفسشناخت،نوشتارایندراست.آنه
بدنهایویژگیاست.گرفتهقرارتوجهموردبدنمحوریتبالهین،أصدرالمت
دارند؛دخالتنفساحکامواوصافشناختدرایجابینحوبهگاهجسمانی
 جسامنیة اثبیاتدریانفستعریفدرهاویژگیاینازاستفادهنحوهمانند

نفسشناختدرسلبینحوبهبدنهایویژگیبرخیامانفس؛بودناحلدوث
تناهیوپذیریانقساموضع،کمیت،دارایبدنیمادهمثالعنوانبهمؤثرند،
بیدنیمیاا گیردد؛میآنعارضخستگیوکهولتضعف،واستافعال

نیازمندخود،افعالانجامدرواستهمراهدگرگونیوتغییروانفعالباهمواره
وحصولینیا،آنافعالوبدنبهعلمعالوهبهاست؛جسمانیآالتواباار
وجودیهایساحتبرخیازهاویژگیاینسلببااست.محلووضعتابع
مسیائلیپرداخت.نفسمسائلازبسیاریتبیینوتحلیلبهتوانمیانسان

هستندمسائلیجملهازعاقلهقوهوخیالقوهتجرد،نفسوجوداثباتهمچون
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سلبینحوبهنیبدهایویژگیوبدنشناختازگیریبهرهباصدرالمتالهینکه
 پردازد.میآنهاتحلیلوتوضیحهب

.تجردعاقله،خیال،نفس،بدن،:هاکلیدواژه

مقدمه
بدنونفسساحتدومیانعمیقپیوندیثمرهانسانوجوداسالمی،حکمایتعالیممطابق
شیناختاهمییتوبدننقششناسی،انساندرنفسجایگاهونقشاهمیتدلیلبه.است
شیناختی،چنینبدونآنکهحالاست؛گرفتهقرارمدنظرکمترانسان،وجودیساحتاین
.یافتدستنآلوازموهاویژگیازمناسبتبیینیبهوشناختدرستیبهرانفستواننمی

بیانبههموارهنفس،مسائلتقریردرلهینأصدرالمتکهاستاینروپیشنوشتارمدعای
رانفسبهمربوطاحکاموداشتهنظردقتوالتفاتبدنیهایشاخصهوجسمخصوصیات

نمودهاستخرا وتحلیلبدنجایگاهونقشازگیریبهرهبا-خواهدشدبیانادامهدرکه-
درمعلیوممقیامیراانسیانینفیس»:گویدمیکهاوستخودسخنمدعااینمؤید.است
بدنجهتازآن،وجودلوازمجاایچیاند،فهمیدهنفسحقیقتازآنچهو...نیستهویت

ونفیسشیناختبنیابراین،.(933-3،933 :0939مالصیدرا،)«نیستآنادراکیعوارضو
.استبدنیهایویژگیولوازمدرکبهوابستهوبدنشناختمستلامآنهایویژگی
هستبدنوجسممیانتفاوتیچهاصوالًکهباشدطرحقابلپرسشاینشایداینجادر

ییاهسیتند«بدن»هایویژگیگذشت،خواهدنظرازنوشتارایندرکههاییویژگیآیاو
نوعیبدن:گفتبایدپاسخدرباشد؟هاویژگیاینواجدتواندمیجسمیهرآیاو«جسم»

اعضاییمجموعبدن.نداردتفاوتیاجسامدیگرباجسمانیاوصافحیثازواستجسم
ازاجتماعیبدن،دیگرتعبیربه.کندمیاستفادهخودفعلاباارعنوانبهآنهاازنفسکهاست
میانتفاوت.هستندایوظیفهمتصدییکهرکهاعضاستازایمجموعهواربعهاخالط
کهاستبالقوهحیاتدارایآلیطبیعیجسمبدن،کهاستایندربدنباجسمانواعدیگر
.کنیدمییتبدیلبالفعلحیاتبهراآنبالقوهحیاتتعلق،اینوشودمیواقعنفسمتعل َّق
زییراکنید؛نمییساقطبودنجسمازراآنبدن،داشتنبالفعلحیاتسپسوبالقوهحیات
معنااینبهاست؛مطلقخاصوعاممیانرابطهمنطقیحیثاز«بدن»و«جسم»میانرابطه
هیربنیابراینشود؛نمیمحسوبدنبجسمیهراماآید؛میحساببهجسمبدنیهرکه

دیگرتعبیربه.استصادقنیابدندربارهجسم،تبعبهباشدصادقجسمدربارهکهحکمی
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رانفستواننمیمثالًونیستجسمیهرگونهشودمیمحسوبآنکمالنفس،کهجسمی
طبیعییجسیمکمیالنفس،بلکهدانست؛آنغیروصندلیومیامثلصناعیجسمکمال
افعالتحققوسیلهتواندمیکهطبیعیجسمازقسمآنبلکهطبیعی؛جسمهرنهولیاست؛

بهکه)آنمختلفهایبخشکهحیاتدارایاستجسمیبدنپس.باشدنفسکماالتو
نفسکهاستاباارهاییوآالت،(شوندمینامیدهباطنیوظاهریاعضایوهااندامعنوان
.گیردمیکمکآنهاازحیاتیکارهایانجامدر

نوشیتار،اییندرشیدهطیرحجسمانیهایویژگیگوییممیآمدآنچهاساسبرحال
سیایردرهیموداردوجیودحیی آلییطبیعیجسمدرهمکهاستمشترکیهایویژگی
نیسیت،مطلیقطوربهجسممتوجهنفسمسائلتبییندرمالصدرانگاهچونامااجسام؛
یاعنواندرلذااست،نفسنظارتوتدبیرتحتمستقیماًکهاستجسمیبرمتمرکابلکه
مباحثمیانازپژوهشایندر.استشدهاستفاده«جسم»جایبه«بدن»واژهازمقالهمتن

هفتاستدخیلآنهادرمؤثرینحوبهبدنشناختبرتکیهکهصدراشناسینفسمتعدد
.شودمیدنبالآنهاتحلیلوبیینتدربدننقشوشدهبرگایدهمبحث

تحقیقپیشینه
نقشبرنویسندگانتمرکاعموماًشدهانجامالنفسعلممباحثپیرامونکههاییپژوهشدر

عنوانبه.استنشدهچندانیتوجه«بدن»جایگاهواهمیتبهوبودهاستوار«نفس»محوری
نفس،حدوثنفس،تعریفنظیرمباحثیبهنفسسفرکتابدریادیحائریاستادنمونه

وسیهروردیسیینا،ابینمنظراز...ونفسبقاءضرورتبدن،ونفسرابطهآن،جوهریت
بیه«بیدن»آندرواستنفسمحوربرمتمرکابیشترنوشتاراین.استپرداختهمالصدرا
درزادهحسنتاداس.استنگرفتهقرارمطالعهموردانسانشناختدرکلیدیعنصریعنوان
معتیدل،میاا نظییرمطالبیبهفوق،مباحثبراضافهالعیونشرحفیالعیونسرحکتاب

اییندرلییکندارد؛اشارهنیا...ونفسعقلیوبرزخیتجردبدن،ونفسبودنذومراتب
آشتیانیاستاد.استنگرفتهقرارتوجهموردنفس،شناسیمعرفتدربدننقشنیامباحث

میر،،ازپیسنفیساحوالدرتنهارابدنونفسمسألهنیازادالمسافربرشرحکتابدر
اخیروینشیههنوشیتار،ایندر.دهدمیقراربررسیمورد...وتناسخابطالجسمانی،معاد
درفیاضییغالمرضیا.استگرفتهقرارتوجهموردبیشترنفس،محوریتباانسانحیات
نفستقدمنفس،بساطتنفس،تجردهمچونمسائلیبیانبهنیافلسفیالنفسمعلکتاب
.استاستوارنفسمباحثبرنیاکتاباینمطالبکهپردازدمیتناسخابطالوبدنبر
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پیور،رحیم)«سیناابنمنظرازدنیویحیاتانتهایوابتدادربدننقشبرتحلیلی»مقاله

وفلسفیآرایبرمبتنیاوالًاماپردازدمیبدنمسائلبهمستقیمطوربهاگرچه(0939:0-91
ونفسشناختدربدنجایگاهبهواستوجودشناختیآننگرشثانیاًوسیناستابنطبی
ایندر«بدن»بامرتبطمطالبعمدهگرددمیمالحظهچنانکه .پردازدنمیآنمسائلتقریر

بهنفس،شناختدرآننقشو«بدن»مسألهوبودهگذراوکوتاهتیاشاراحددرهاپژوهش
.استقرارنگرفتهنظرمدپژوهش،محورعنوان

بدنهایویژگیازاستفادهبانفستعریف.7
کهچراکند؛میاستفادهآنهایویژگیو«بدن»ازنفس،تعریفدرشیرازیصدرالمتألهین

آوردمیدستبهطبیعیجسماینکهکمالیاولینواستآلیطبیعیجسمازعبارتبدن
دارایآلییطبیعییجسیماولکمال»:بهرانفساو.استشدهگذارینام«نفس»عنوانبا

واسیتطبیعییجسمنخستینکمالنفس،ویاعتقادبه.استکردهعریفت«بالقوهحیات
حرکیتواحسیاسمثلحیاتیافعالانجامدراباارهاییکارگیریبهبااشثانویکماالت
نفسقوای«آلى»واژهبانفس،تعریفدروی(.3،04 :0939مالصدرا،)یابندمیتحققارادی

اسیت،شیدهاسیتفادهآنازنفیستعرییفدرکهآلىلفظازمقصود»:گفتهوکردهارادهرا
....«حیواندرشوقیهوحس،خیالونباتینفسدرمولده،ونامیهغاذیه،همچونقواست؛
.دارداشارهجسمانیقوایونفسنیروهایبهلتآ،سخناینمطابق

مجیردات،دیگیرهمانندوقواستوابااربدن،ازنیازبیومجردنفس،گوهروذات
بهاشاضافهوتعلقلحاظبهنفسمذکور،تعریفدر.نیسترسمیوحدیتعریفقابل
ذواضافهکهاستمفهومیازاستفادهبانفستعریفدیگر،بیانبهاست؛شدهتعریفبدن
آنتعریفدروداردگوناگونیحیثیاتنفس،.استبدنباآنارتباطوتعلقمبینوبوده
وفعلقوهنفس،کهجهتآناز)«قوه»همچون؛کرداستفادهگوناگونیتعابیرازتوانمی

طبیعیتکیهجهیتآناز)«کمال»و(مادهبهنفستعلقجهتاز)«صورت»،(داردانفعال
قرارگرفتهاستفادهموردنفستعریفدرکه-«کمال»(.شودمیکاملنفس،فصلباجنسی

نییانوعآن،نبوداثردرواستآنبهوابستهنوع،نوعیتکه،اولکمال:استنوعدوبر
ماننیدشیود؛مییحاصیلنفیسبراینوع،قوامازپسکهثانیکمالوبودخواهدمنتفی

.گذاردمیاشیاءدرکهاثراتییاپذیردمیاشیاءازکهثیراتیأت
جسیم،بیهآنتعلقوبدنبه(نفسبماهی)نفساضافهکهاستباوراینبرمالصدرا

بدنبهتعلقحیثیتبدونراآنتواننمیواستتعلقاینبهمتقومنفس،وبودهنفسذاتی
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نویسیندهبیرایکتابیتیاپدربرایتابو مانندنفسبرایتنفسی اونظراز.نمودتصور
استوجودازخاصینحوهنفس،بلکهنمود؛منفکهمازراوصفوذاتبتوانکهنیست

حرکتمراراستاثردراینکهمگرنیست؛بدنبهآنتعلقواونفسیتازغیرنفس،ماهیتو
بیدن،بیهنفساضافه(.00-3،01 :0939مالصدرا،)شودتبدیلعقلبهاستکمالی،جوهری
اینواستبدنبهاضافهوتعلقنفس،وجودنحوهبلکهنیست؛عرضیوماهویایاضافه
-نمیداخلاضافهمقولهدررانفسماهیتاضافه،این.استنفسوجودیلوازمازتعلق،

اضافه،اینرغمبهواستشدهانتااعنفس،وجودنحوهازایاضافهوتعلقچنینزیراکند؛
اولکمال(.3،915 :0939مالصدرا،)استداخلجوهرمقولهدرماهویحیثازنفس،
عنیوانبیهرابدننفس،اینکهباواستبدنبهآنتعلقلحاظبهنفسبودنطبیعیجسم
،3 :0939مالصیدرا،)استمجردجوهریماهیت،حیثازاما،گیردمیاستخدامبهاباار،
445.)

:نموداستخرا توانمیرازیرنکاتگذشت،آنچهاز
طبیعییجسمبهتعریف،اینقوام.است«آلیطبیعیجسماولکمال»نفستعریف-
.آیدمیشماربهتعریفایندراساسیرکنی(طبیعیجسم)بدنبنابراین،واست
حسییادراکاباارومثلتولیدنمو،تغذیه،همچونبدنیهایویژگیبه«آلى»قید-
دسیتبیهبیدنیهیایشاخصهبهعنایتوبدنمطالعهباهاویژگیاینتمامکهدارداشاره
.آیدمی

واستبدنبانفسارتباطوتعلقحیثازآمدهنفسبرایکهتوصیفاتیوتعاریف-
.استبدنشناختگرودرآن،معرفیونفسشناختنتیجهدر

بدنهایویژگیازاستفادهبانفسوجوداثبات.2
ازیکی.استبدنیهایویژگیسلبونفیطریقازنفس،وجوداثباتمتعالیه،حکمتدر

ازمالصدرا.استمحلووضعتابعآن،اعضاءوبدنبهعلمکهاستاینبدنهایویژگی
.رساندمیاثباتبهرانفسوجودآنوسیلهبهوکردهاستفادهذیلبرهاندربدنویژگیاین
:رساندمیاثباتبهنیاراآنتجردنفس،وجودبرعالوهبرهاناین

باشند؛کاملنیااوبدناعضایوشودآفریدههوادردفعیومعلَّقطوربهحیوانیاگر
ایپدیدهنتواندهمچنیناووباشندتماسدرهمبانتوانندوبودهجداهمازاعضاءآنولی
خویشذاتازتواندنمیحیوانایناحوال،اینتمامیرغمعلیکند،ادراکخودپیرامونرا

آگاهیبدانکهاستچیایازغیر(ذات)داردآگاهیبدانویکهراآنچهپس.باشدغافل
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اوذاتوهویتوداردذاتیانفسنامبههویتی،بدنازغیرانسانبنابراین،(.بدن)ندارد
بهالزم(.0915:011همو،؛0941:101مالصدرا،؛41-3،41 :0939مالصدرا،)اوستبدنازغیر
موردانسانینفساثباتدرراآناووستسیناابنالرئیسشیخبرهان،اینمُبدعاستذکر

کردهبرداریبهرهبرهاناینازمالصدرا.(1،131 :0915سینا،ابن:رک)استدادهقراراستفاده
.استدادهتعمیمحیوانینفسبهراآنو

ازمااجىهایویژگیسلبوماا وبدنشناختطریقازدیگراستداللسهدرصدرا
وتغیییربیابیدنیماا بودنهمراه.رساندمیاثباتبهرانفسوجودانسان،افعالبرخی
.هاسیتویژگییایینجملهازخویش،افعالدرآنیکنواختیوماا بودنعرضانفعال،
:استچنیناولاستدالل
کیفیتبامشابهکیفیتیواجدکننده،احساسعضوکهپذیردمیصورتزمانیحسیادراک
اتفاقدستدرحرارتیپیدایشتوسطدست،درحرارتادراکمثالًگردد؛محسوسشیء
بهرامربوطعضوماا تغییرکیفیت،تغییراینویابدمیکیفىیرتغیالمس،عضوافتد؛می

کنندهلمسعضوماا کهشودمیحاصلزمانیملموس،کیفیتادراکبنابراین،.داردهمراه
اینبهپاسخدرکیست؟ادراکاینمدرِککهشودمیطرحالؤساینحال.باشدکردهتغییر
استامرییاوفعلیماا یااست؛قبلیماا یارِکمد:استطرحقابلاحتمالسهال،ؤس

ادراکاینباقبلیماا زیراباشد؛مدرِکتواندنمیقبلیماا کهاستبدیهی.ماا ازغیر
معناستبدینسخناینزیرانیست؛جایاهمفعلىماا بهادراکاستناد.استرفتهبیناز
کیفیتادراکمعنایبهشیءیکحسیدراکازیرا)کندادراکراخودشفعلى،ماا که

ویجوزمافیمثالاألحکم»قاعدهمطابقحال(.استخارجیشیءکیفیتبامشابهجدید
راخیودذاتنییا،استعضواصلیماا کهقبلیماا آیدمیالزم«واحدالیجوزمافی

ادراکهیرچراکیهاست؛اولیفعلى،ماا بهنسبتزمینهایندرقبلیماا وکندادراک
جدییدمیاا ییکعیروضوماا تغییرباانفعال،واستخار ازانفعالمستلامحسی
خودشذاتازشیءآیدمیالزمباشد،جدیدماا کننده،ادراکاگربنابرایناست؛همراه
اسیتمیاا ازغییرامیریحسی،ادراکمدرِکپس.نیستچنینآنکهحالشود؛منفعل

(.40-3،41 :0939مالصدرا،)
برهانیمااجی،وبدنیهایویژگیباانسانیافعالمغایرتازاستفادهبااستداللدومیندر
:شودمیاقامهزیر،شکلبه

شیءیکبهعلمدربنابراین.استعالمنادمعلومحضورادراک،وعلمماهیت:اولمقدمه
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لغیرهوجودعالم،برایمعلوموهستندچیادومعلوموعالم-خودذاتبهعلمازغیر-
للنفسوجودماا ،پساست؛عالمآنبهوکندمیدرکراخودماا حیوان،نفس.دارد
.دارد
بیرودت،وحیرارتهمچونکیفیاتییندآبرازکهاستملموسکیفیتیماا :دوممقدمه
وجوددیگر،بیانبه.استللموضوعآنوجودواستعرضماا ،پس؛شودمیحاصل

.نداردلنفسهوجودواستلغیرهوجودیآننفسهفی
درچیونباشید؛داشتهلنفسهوجودماا کهآیدمیالزمباشد،ماا هماننفساگرحال
پیس؛اسیتمیاا هماننفسفرض،بنابروداردللنفسوجودماا شدگفتهاولمقدمه
خیالفاینوداشتخواهدلنفسهوجودعرض،حالت،ایندر.داردلنفسهوجودماا ،
.داردتحققنیانفسنامبهامریماا ،ازغیرپس.(3،41 :0939مالصدرا،)استاولمقدمه
ماا [(1،191 :ق0400الرازی،)آمده«المشرقیهالمباحث»درآناصلکه]سوماستداللدر
فعلیدارایطبیعیفاعل.شودمیمحسوبطبیعیفاعلبدن،برایعرضیکیفیتیعنوانبه

.اسیتگوناگونکم یوکیفیحرکاتدارایبدندیگرطرفاز؛استیکنواختوواحد
آییدمیالزماست،فعلیکصدورمنشأتنهاماا ،کهآنجاازباشدماا هماننفساگر
بهنفسپس.استخارجیواقعیتخالفاینوباشدحرکتنوعیکدارایصرفاًبدن،
.داردمغایرتماا بامتنوع،حرکاترَّکمحعنوان
ثابتآثاریاجسام،کهشودمىاستفادهنکتهاینازنفس،وجوداثباتبراىدیگربرهانىدر
کهحیثایناز-بدندرویژگیاینودارند«واحدة وتریة علی»حکماتعبیربهومشترکو

کیهکنیممیمشاهدهرامیاجساما:استچنیناستدالل.استمشهودنیا-استجسمانی
ناشییآنهیاجسیمانیتازهاویژگیاین.نیستواحدهوتیرهبرویکسانآنهاآثاروافعال
ایینپیس.استواحدهوتیرهبرشانجسمیتحیثازاجسامآثاروافعالچونشود؛نمی

سیینا،ابین)آیدیبرمموجوداتاینجسمیتازغیرامریاز(نمووتغذیه،رشد)هاویژگی
(.1-4،1 :0939مالصدرا،؛113:م0331
:آورددستبهرانکاتاینتوانمیفوق،مطالباز

پیذیرامکاننفس،ازآنهاسلبوبدنهایویژگیشناختبدوننفس،وجوداثبات-
،میوراایینازبرخیکهدهدمینشانانسانهایویژگیوافعالدرنظردقت.نیست
نفسمبدأاینوداردبدنازغیریأیمبدبالطبعونیستمادیتوجسمانیتبرمبتنی
.است
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جوارحواعضاءبهعلمتابعبدنبهعلم:استگوناگونیخصوصیاتواجدبدن -

حرکیاتمنشیأتوانیدنمیبدنهستند؛واحدسیاقوشکلبربدنیافعالاست؛
همدیگرىهاىویژگیبهانسان،آثارواحوالدرمطالعهبااما؛...وباشدگوناگون
رانفسوجودخود،اینواستمتفاوتبدنیاحوالوآثارباکهیابیممىدست
.رساندمیاثباتبه

بدنهایویژگیازاستفادهباحیوانینفستجرداثبات.3
طریقازدیدگاه،اینبهیابیدستواستحیوانینفستجردبهقائلشیرازی،صدرالدین

عنوانبه.استحیوانیافعالوهاساحتازآنسلبوبدنیوجسمانیهایویژگیمطالعه
(اکتسابی)غیرذاتیآن،اعضایوبدنبهعلمواستدگرگونیوتحولحالدربدننمونه
اثباتبهراحیوانینفستجردنفس،ساحتازبدنیویژگیدواینسلبباصدراواست
حرکیت،-شیدبییانکهچنان-بدنیمادهآنتبعبهوجسمهایژگیویازیکی.رساندمی

پردازدمیمطلباینبیانبهوگیردمیبهرهویژگیاینازوی.استآندگرگونیوتغییر
ومتغیرمحیط،هوایوحرکتغریاه،ازناشیهایحرارتدلیلبهحیوان،بدناعضایکه

آنهیادرکهاعضاستوبدنازغیرچیایآنهاشخصیتوهویتاماگردند؛میدگرگون
غیرمادیتغییر،عدموثبوتاین.(109-0941:101همو،؛3،45 :0939مالصدرا،)ماندمیثابت
.رساندمیاثباتبهراحیوانینفسبودن
وحصیولیآناعضیاءوبیدنبیهعلمکهاستاینبدنوجسمهایویژگیدیگراز

حیوانیاتکهکندمیتصریححیوانی،نفستجرداثباتهنگامدرمالصدرا.استاکتسابی
رفتیار،این.باشندآگاهپیرامونیرخدادهایبهنسبتوکنندادراکراخودذاتتوانندمی

وخیربهنسبتواستدخوذاتمدرِکحیوان،هر.استخویشذاتبهآنهاعلمبیانگر
درونییاوصیافبهموجودیاگر.دهدمینشانواکنششود،میحادثاوبرایکهشری

زییرارساند؛میاثباتبهراتجردامر،اینوداردعلمخویشنفسبهباشد،آگاهخویش،
غیرحیواننفسبنابراین،است؛دائمیذات،بهعلمولیاست؛اکتسابیبدن،اعضایبهعلم
(.011-0915:011مالصدرا،؛0941:101مالصدرا،)اوستبدناز

ازیاباشد،اکتسابیخویشذاتبهحیوانعلماگر:استچنینقیاساینکبرایاثبات
وهستندناتواننیاخودادراکازحسیقوای.فکرطریقازیاوآیدمیپدیدحسطریق
نیامدهپدیدحسطریقازذات،شناختبنابراین،کنند؛ادراکرانفستوانندنمینتیجهدر
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حییوانذاتمعلولیااستداللاینباشد،استداللطریقازذات،بهانحیوعلماگر.است
مفارقیات)باشیدحییوانازبیاالترذاتیمعلولعلم،اگر.اوازباالترذاتیمعلولیااست،
ذاتو)باشیدحیوانذاتمعلولعلم،اگرواستناممکنعلتیچنینبهدسترسی(عقلی
اوذاتمعلیولپیسانجامیید؛خواهیددوربههایتدرن،(باشدبدنهاىویژگىداراىاو
.استبدنیومادیهایویژگیفاقدو(41-3،45 :0939مالصدرا،)

:استاستخرا قابلزیرنکاتمذکور،مطالببهکلینگاهیکدر
مطالعهبا.استپذیرامکانبدنشناختازاستفادهباحیوانی،نفستجرداثبات-

دائمییعلمچونیرمواکهدریافتتوانمیآدمیدرحیوانینفسآثارواحوال
بیدنیهیایویژگییبیاحییوان،هویتدرتغییرعدموثبوتیاذات،بهنسبت
،بنیابراین؛ندانشدهحاصلجوارحواعضاءمددبهودنندارمشابهتومطابقت
.مادینهاست،مجردحیوانینفس
میادهوبیدنهیایویژگیبرمبتنیحیوانی،نفستجردثباتابراهینمقدمات-

.استبدنی

بدنهایویژگیازاستفادهباخیالتجرداثبات.4
قیوایوبیدنهیایویژگیینفییطریقازخیال،تجرداثباتبرایمالصدراهایاستدالل
.اسیتدگرگیونیورپذیریتغییبدنی،مادههایویژگیازیکی.استقوهاینازجسمانی
ویژگییاینبهخیالتجرداثباتدرمالصدراکهدهدمینشانآیدمیادامهدرکهیبرهان
:استداشتهتوجهبدن
میادیخییالقوهاگر.یابندمیتغییروشوندمیدگرگونتغذیه،باانسانبدناعضای
شودمیدگرگونودکنمیتغییراست،خیالیصورارتساممحلبدن،درکهعضویباشد،

کیهچنیانودنییابمیتغییرمحل،دگرگونیدلیلبه،نداگشتهترسیمآندرکهصوریو
صورآنکهحالبانیم؛تخیلبهدستمجدداًبایدد،نبمانباقیتغییربدونصور،آنبخواهیم
خیاصشیرایطیدرنییا،دنشوفراموشیدستخوشاگروندپایدارعمرتمامدرماخیالی
اسیتمجیرداىقوهتخیل،محلبنابرایند؛نبازگردخاطربهمجددتخیلبدوندنتوانمی
(.111-3،110 :0939مالصدرا،)

ازمالصیدرا.اسیتبساطتفاقدوپذیرانقسامدیگرجسمهرمانندبدنیمادهوجسم
قابیلمیادی،پدییدهییکءاجیاا.جوییدمیبهرهخیالتجرداثباتبرایبدنویژگیاین

عنوانبه.نمودتقسیماعراضوهاویژگیجهتازتوانمیرامادیپدیدههرواندانقسام
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ازقسیمتیوسردیاسفیدآنازقسمتیکهگرفتنظردرراواحدشیءیکتوانمیمثال
داشتحالتدو،تخیلمشیءیکبهنسبتتواننمیخیال،قوهدراما.باشدگرمیاسیاهآن
تقسییمتخییالت،کهکندمیثابتتفاوتاین.ودبناآگاهآنازهموآگاهآنبههممثالًو

مالصدرا،)باشدغیرمادیوناپذیرتقسیمبایدنیا،(نفس)تخیالتمحلبنابراین،وناپذیرند
0939: 9،510-511.)

اثبیاتدرنیابدنویژگیاین.استمقدارووضعدارایبدنیمادهآنتبعبهوجسم
مجیردصیورتانطبیاعاونظیرمطابق.استگرفتهقرارمالصدراتوجهموردخیالتجرد

بایدنیاهاصورتاینمحلبنابراین،؛استمحالمادیقوهیکدر(حسیاشارهغیرقابل)
رارگیبابسیارموجودانسان،کههنگامیدنباشمادیخیالیهایصورتاگر.باشدمجرد
(مغاهمچون)کوچکیمادیجایگاهدرتواندنمیبار،،بسیارموجوداینکندمیتصور
چیاهرتواندمیانسانواستوضعومقدارازعاریانسانینفسآنکهحالگردد؛منطبع
(.111-3،113 ؛505-9،504 :0939مالصدرا،)کندتصورمشکلیچنینبروزبدونرابارگی

ندارنید؛خارجیوجودداندمیکهکندتصورراهاییصورتتواندمیانسانهمچنین
اعضاءزیرانیست؛بدنءاعضاهاصورتاینمحل.هستندذهنیوجودبهموجودالبتهولی
.نیداانیدازهومقیدارفاقیدمعیدومهایصورتاینودندارمشخصیاندازهومقداربدن،

(.501-9،505 :0939مالصدرا،)باشدمجردنیا،صوراینمحلبایدبنابراین،
تصیوررامادیشیهیاگروباشداندازهوکمیتدارایبایدباشد،مادیخیالقوهاگر
ایمیادهومحلدرمقداردوکهاستاینمستلاماست،مقداروکمیتدارایچونکنیم،
(.3،111 :0939مالصدرا،)باشدمادیتواندنمیخیال،قوهبنابراین،.کنندحلولواحد

انسانکههنگامی.باشدضداناجتماعمحلتواندنمیکهاستاینجسمدیگرویژگی
کندمیتصوررامفهومدوآنتضاد،بهحکمازپیشکند،میحکممفهومدوبینتضادبه
مستلامد،نباشمادیهاصورتایناگر.استخیالقوهتصور،اینمحلو(0919:01مظفر،)

.استمحالضدیناجتماعآنکهحالد؛گردنمجتمعواحدیزمانومکاندرکهاستاین
«الیجتمعیانالضیدان»قاعیدهدر.باشدمادهتواندنمیمفهوم،دواینتحققمحلبنابراین،
تحقیقمجیردمحیلدرتضادیچنینبنابراین،واستمادیمنفعلموضوعتضاد،شرط
تیوانمیکهاین(.0943:313بهمنیار،؛0941:113همو،؛511-9،503 :0939را،مالصد)یابدنمی
قوهاینکهبراستشاهدیردکتخیلکوچکهایپدیدههمراهیابعدرابار،هایپدیده
(.430-0930:431همو،؛3،951 :0939مالصدرا،)استمجردخیال،
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:کرداستنباطرانکاتاینتوانمیشد،ذکرآنچهمطابق
هیایویژگییسلبوبدنشناختمددبهخیال،تجرداثباتصدرایی،حکمتدر-

.پیونددمیوقوعبهخیالقوهازجسمانی
بدنهایویژگیاز...وبودنمقدارووضعواجدبساطت،عدمپذیری،انقسامتغی ر،-

اثبیاتبیهراآنتجیردتیوانمیخیال،قوهازهاویژگیاینسلبصورتدرواست
.رسانید

دربردارنیدهآنهیااولمقدمهکهاندشدهتدویننحویبهخیال،تجرداثباتبراهین-
.استبدنیهایویژگی

بدنهایویژگیازاستفادهباعاقلهقوهتجرداثبات.5
بیهراعاقلیهقوهتجردبرهان،چندضمندربدن،هایویژگیشناختازمددباصدرامال

افعیالانجامجهتمادیآالتوابااربهبدننیازمندیبدنی،افعالتناهی.رساندمیاثبات
وسنکهولتخستگی،اثردربدنناتوانیوضعفنیاوبدنیقوایبودنمندمکانخود،
رامالصدتوجهموردعاقلهقوهتجرداثباتدرکههستندهاییویژگیجملهازافعال،تکرار
آنافعالکهاستاینانسانبدنجملهازیجسمهرهایویژگیازیکی.استگرفتهقرار

افعیالمبیدأوداشیتهنامتنیاهیادراکیاتتوانیدمیانساننفسکهحالیدر؛استمتناهی
جسمانیقوای.نمایدتعقلرااعدادنامتناهیمراتبتواندمیمثال،عنوانبه؛باشدنامتناهی

است،نامتناهیافعالبرقادرکهانسانینفسبنابراین،نیستند؛نامتناهیافعالانجامبهقادر
(.0930:434همو،؛994-3،999 :0939مالصدرا،)نیستجسمانیوجسم

فعلیهیچانجامبهقادرآنبدونواستمادیاباارمحتا هموارهخودافعالدربدن
انجامدرنفس.نمایدمیادراکابااریهیچبدونراخویشعلمیهصورنفسلکن؛نیست
نییازبییبدنازخود،افعالازفعلیدرچیایهرگاهواستنیازبیبدنازافعال،گونهاین

قیوهاگراستمعتقدسیناابنازپیرویبهمالصدرا.بودخواهدنیازبیآنازنیاذاتاًباشد،
مغابرفرض،بناکه)اشبدنیاباارطریقازراخودافعالبایداشدبجسمانیومادیعاقله
ادراکازاوالً:دگیردمیناتوانادراکسهازعاقلهقوهصورت،ایندرودهدانجام(است

قیوهآنکیهحالنیست؛خویشادراکبهقادربدنیاباارهیچزیراد؛شومیناتوانخویش
رهیزییراکند؛ادراکرا(مغایعنی)خوداباارتواندنمیثانیاً.کندمیادراکراخودعاقله
تواندنمیثالثاً.استدیگریابااروجودمستلامنیا،اباارادراکواستاباارنیازمندادراک،

حالیدراین.ندارندخودادراکبهعلمبدناعضاءزیراباشد؛داشتهعلمخویش،تعقلبه
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بنابراین،.کندمیادراکراخودتعقلهموراخوداباارهمرا،خودهمعاقلهقوهکهاست
مالصدرا،؛039-031:م0331،همو؛9،115 :0915سینا،ابن)نیستجسمانییاجسمعاقله،قوه
0939: 3،941-943.)
راخیودمحلبخواهدوباشد(مغامانند)مادیمحلیدرعاقلهقوهاگرصدراباوربه
وسیلهبهمحلآنادراکآنکهیااست؛کافیمحلآنخارجیصورتحضوریا،کندادراک
هموارهنفسکهاستالزماولحالتدر.استخارجیصورتآنازغیریمعقولصورت
درواستواسطهصورتآنانطباعمحلنفسدوم،حالتدر.کندتعقلراجسمانیمحل
واصیلیصیورت)کنیدمنطبعراسانهمصورتدوزمان،یکدربایدمحل،یکنتیجه

بیرایمیادیمحیلتعقیلفرضپس(.استالزممحلادراکبرایکهیاواسطهصورت
(.101-0941:101همو،؛993-3،993 :0939مالصدرا،)استممتنع،نفس

همیوارهفعل،یکتکراراثردرنیاوکهولت،وخستگیاثردرجسمانیعضووبدن
قیوهاگیر.دهدانجامقبلمانندراخودفعلنیستقادروشودمیضعفوخستگیدچار
سال،کهنافرادهمهدرعاقلهاماشد؛خواهدضعفدچارسالیکهندرباشدجسمانیعاقله
درافیرادبرخییعاقلهقوهالبته.نیستجسمانیقوهاینبنابراین،؛گرددنمیضعفدچار
بیازیراآنهاست؛بدنیاختالالتازناشیامراینوشودمیضعفوپیریدچارسالیکهن
توجیهکیهشودمیباعثمشکل،رفعوتدبیربهنفساشتغالبدنیقوایدراختاللبروز
نفریکتنهایافتن.بازماندخوداصلیکارازوشدهمعطوفاختالالتاینبهنفساصلی
مالصدرا،)استکافیبرهان،ایندنبومتقنبراینگردیدهضعفدچارپیریدراوعاقلهکه

(.0930:431همو،؛3،944-945 :0939
ازپیسکیهافتدمیاتفاقبسیارودنشومیناتوانخود،افعالتکراراثردربدنیقوای
ودنیکنمییتغیییرجسمانیقوای.نیستنددشوارترفعلیانجامبهقادرضعیف،فعلیانجام
خودازپیشینفعلکهاستاثریدلیلبهفعل،یکانجامازناتوانیاینودنیابمیتحلیل

محدودیتواستیکساناشیاء،همهبهغیرجسمانیقواینسبتاما؛استگذاشتهجایبه
تعقلبهتواندمیزیراباشد؛جسمانینیستممکنعاقلهقوه.نیستمجردقوایدراجسام،
نماییددرکضیعیف،معقیوالتازپیسراقیویمعقیوالتییاوبپردازدمتعددمعقوالت

(.950-3،951 :0939مالصدرا،)
بیرصیدراکیهدیگریبرهان.استمقدارووضعدارایبدنیمادهآنتبعبهوجسم
تبییینراسیتایدروویژگییاینازاستفادهباکندمیاستنادآنبهبدنیویژگیایناساس
:استکلیمفاهیم
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وهسیتندکثییرینبیرصدققابلکلیمفاهیم.استکلیاتادراکبهقادرانساننفس
وجودکلیمفاهیمطرفیاز.استمشخصهعوارضازمفاهیماینتجردویژگی،اینالزمه
اگیر.دنباشموجودذهندربایدناگایرباشد،خار درتواندنمیهاآنوجودچونودندار

جسیمانیمشخصیاتخود،محلسبببهمجردصوربایدد،باشجسمانییاجسمذهن،
ناگایر،هستندمشخصاتیچنینفاقدصور،اینچونودنباشداشتهشکلووضعهمچون

بییانبیه(.113-0941:113همو،؛3،913 :0939مالصدرا،)باشدغیرمادیومجردذهن،باید
وشیکلدارایدنیتواننمیبنابراین،واندمشترکافراد،واشخاصبینکلیمفاهیمدیگر،

زیراباشد؛جسماعضایازیکیتواندنمینیاهاآنمحلاساس،براینودنباشخاصوضعی
مجردجوهریهاآنمحلبایدپس.شددنخواهمعینشکلووضعدارایصورتایندر

.استنفسهمانکهباشد
آن،عوارضومادهازشرطیوقیدهیچبدونوطورکلیبهرامادیاتصورعاقله،قوه
معقیولراصیورتیمیاده،دخالتبدونمادیاتدرقوهایندیگر،تعبیربه.کندمیتجرید
آنعملدهد،انجامعملیبخواهدجسمانیقوهیکاگرکهاستحالیدراین.گرداندمی
آن،ماحصلیگردوبودخواهدجهتومقداروضع،دارایفعلشواستمادهمداخلهبا

ایقوهبنابراینکند؛میادراکراکلیصورتنهاعاقله،قوهکهحالیدرنیست؛مطلقوکلی
(.0931:514مالصدرا،)استمادهازمجردکند،تعقلراکلیبتواندکه

خصوصییتایین.اسیتآنبیودنانقسیامقابلبدنیمادهوجسمهایویژگیدیگراز
ویژگىهمینبرتکیهبااووبودهمالصدرانظرمدعاقلهقوهتجردتاثبادرنیاجسمانی
اییندروکنیدادراکرامعقولصورتواندمیانسان:کندمیاقامهمضموناینبهبرهانى
تجرییدآنهیاازبلکیهیابنید؛نمییحلیولنفیسدرخودمادیهایویژگیباصورادراک،
قابلییتروایینازنیستند؛کیفوکممانندمادیهایویژگیدارایعقلیصور.شوندمی

درباییدبلکیهباشیند؛موجیودخار دردنتواننمیعقلیهایصورت،پس.ندارندتقسیم
مالصیدرا،؛031-0331:031سیینا،ابین)استمجردنفسهمانکهیابندتحققغیرمادیشیهی
0930،415-411.)
:آورددستبهتوانمیرانکاتاینگذشت،آنچهاز
اسیتوارآن،جسیمانیهایویژگیوبدنشناختبرعاقله،قوهتجرداثباتبراهین-

وبدنیهایویژگینفیوسلبطریقازعاقلهقوهتجردکهصورتبدین؛استشده
.رسدمیاثباتبهقوهاینحاالتوافعالنبودنجسمانیدیگر،تعبیربه
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کهولیت،خستگی،وضعفمادی،ابااربهبدنمندینیازبدنی،افعالبودنمتناهی-
درکه،هستندبدنیمادهوجسمهایویژگیاز...وپذیریانقسامبودن،کمیتواجد
ومادییتطرییق،بیدینوشیدهسیلبهاویژگیاینعاقله،قوهتجرداثباتبراهین

.رسدمیاثباتبهآنتجردوشودمینفیعاقلهقوهجسمانیت
مبتنیبدنیوجسمانیخصوصیاتازخصوصیتیبرعاقلهقوهتجرداثباتینبراه-

-میاثباتبهآن(تجرد)نبودنجسمانیعاقله،قوهازخصوصیتاینسلبباواست

.رسد

بدنهایویژگیازاستفادهبانفسبودندثحااثبات.6
بیدنوجسماوصافازآنقدمنفیو(نفسبماهی)نفسبودندثاحاثباتدرمالصدرا

انفعیالواسیتحالهوداشیتناستعدادوقوهمادی،ابااروآالتبهنیازمندی.گیردمیبهره
خصوصیاتاینبهنفس،حدوثاثباتدرمالصدراکهاستبدنیهایویژگیازپذیرفتن،
اسیتواربیدنیایقووآالتبهنیازمندیاساسبرکه-برهانیدروی.استداشتهاهتمام
:پردازدمینفسحدوثاثباتبهدلیلدوذکربا-استشده

بیهباشید؛کامیلذات،لحاظبهبایدباشد،قدیمومجردجوهرینفساگر:اولدلیل
محتا بود،غیرقاصروکاملاگرآنکهحالنگردد؛عارضآنبرقصورونقصکهنحوی
جسمانییقواوآالتبهنیاز(.3،935 :0939را،مالصد)نبودحیوانیونباتیقوایوآالت
.نیستقدیممجردجوهر،نفسکهدارداینبرداللت

ازمجیردهرچیهوباشدمجردبایدلذاواستقدیمنباشدحادثنفساگر:دومدلیل
عیارضهیرعیروضزییراگردد؛نمیالحقبدانغریبعرضاست،آنعوارضوماده
در.نیسیتمیادهوهیوالجاچیایاستعداد،اینواستاستعدادوهقوبهمحتا ،ریبغ

الزمنفسنبودنحادثفرضبهاست،مجردذاتحسببهانسانینفسمانندکهچیای
؛0941:910مالصیدرا،)اسیتاولیهفرضفخالاینوباشدهیوالبامقترننفسکهآیدمی
(.0930:501همو،

صدرای.استبدنوجسمهایویژگیاز،داشتناستعدادوقوهویافتنتکثروتعدد
بایدباشد،قدیمنفساگرگویدمیهاستویژگیاینبرمبتنیکهدیگریبرهاندرشیرازی

ازتکثیروانقسیامزیراباشد؛یافرادتکثردارایتواندنمیوباشدفرددرمنحصرآننوع
انفعیالوحرکیتواسیتعداددارایکیهچییای.استجسمانیاتومادیاجسامخواص
جهیان،ایندرانسانینفوسکهصورتیدرباشدفردیکدرمنحصرنوعشبایدنیست،
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چه؛شوندموجودبدنازقبلبتوانندحتیجائینفوسکهاستمحالپس.هستندمتکثر
(.931-3،935 :0939مالصدرا،)باشندقدیمکهاینبهرسد
اسیاسبرمالصدراواستانفعالوفعلوحرکتاستحاله،بدنیهاویژگیدیگراز
نفیس،اگیر:گوییدمیبرهانیدروی.رساندمیاثباتبهرانفسحدوثخصوصیاتاین

بنابرایناست؛استحالهوحرکتداراینفسکهآنحالبود؛حرکتفاقدبود،قدیمومجرد
انفعیالوفعلفاقدبدن،بدوننفسهمچنین(.3،935 :0939مالصدرا،)استحادثنفس
-مییحاصلبدنتدبیروتصرفازنفستعطیلباشدموجودبدنازقبلنفساگراست؛

اسیت؛محیالعالییهمبیادیتوسیطمعطلموجودیخلقونفستعطیلآنکهحالشود؛
(.3،931 :0939مالصدرا،)استحادثنفسبنابراین،
:رسیدتوانمینکاتاینبهفوقمطالباز
نفیسحیدوثبیرمالصیدرااستداللاساس،مادییقواوآالتبهنفسنیازمندی-
نیازمنیدبیدنیقیوایومادیابااراعضاء،بههموارهخوداستکمالیمسیردرنفس.است
.استبدنیاباارواعضاءازآنکاملنیازیبیوتامتجردمستلامنفس،قدمواست
.اسیتجسیمانیاتوجسمبهمعطوفکهاستهاییویژگیازنفوستعددوتکثر-
حضوربدوننفوس،تعددوتکثراینواستانسانافراددرمشترکماهیتانسانی،نوع
منحصرنوعنتیجتاًوجسمازآنبودنمبرامستلامنفس،قدمزیرانیست؛توجیهقابلبدن،
.بودخواهدانسانیوجودبودنفرددر

بدنهایویژگیازاستفادهبا،نفسروحانیبقاءوجسمانیحدوثباتاث.1
وشدهاستوار«جوهریحرکت»اصلپایهبرنفس،روحانیبقاءوجسمانیحدوثنظریه
آنثیرأتوجوهریحرکتهرچهبنابراین،؛استمادهعالمبهمتعلقامریجوهری،حرکت

اییندربیدنیمادهوجسمجایگاهواهمیتگیردقرارمداقهموردبیشترنفس،تکاملدر
جیوهریخیود،پیدایشابتدایدرنفسمالصدرا،باوربه.خواهدشدترروشنخصوص

راخودتکاملیسیرویابدمیاستکمالجوهریحرکتاثردرامامادی؛وجسمانیاست
تجیردمرتبیهبهامسرانجتادهدمیادامهوجودترکاملوبرترمراتببهوصولطریقاز

نفس(.00-3،01 :0939مالصدرا،)گرددمیعقلیمجردموجودهایویژگیدارایرسیده،
وجودعینآن،ازقبلوآوردمیدستبهجوهریتکاملفراینددرراخوداستقاللیوجود
مالصیدرا،)نداردطبیعینوعیصورتباتفاوتیهیچحیث،اینازواستاضافیورابطی
(.493و3،00 :0939
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خیود،دامیندرکیهداردرااسیتعدادایینماده،اما؛استجسمانیمادهنفس،تکو نمبدأ
وطبیعیتبییندیگیر،تعبیربه.باشدافقهمطبیعت،ءماوراباکهدهدپرورشموجودی

درمیادی،موجیودییککهنیستمانعیهیچ.نداردوجودحائلیودیوارطبیعتءماورا
وتحیولیسییردرمیاده.گیرددغیرمادیموجودیبهتبدیلخود،تکاملوترقیمراحل
ذاتییحرکیتمقیدارکه-زمانیبعدبراضافهوجسمانیبعدسهبرعالوهخود،تکاملی
دیگیرجهاتازمستقلجدید،جهتاین.یابدمیبسطجدیدیجهتدر-استجوهری
(.95-09،94 :0914مطهری،)است

بیهنفستعلقاونظرازکهکندمیروشن،بدنبهنفستعلقکیفیتبیاندرمالصدرا
بیدانایینوبقیاءدرنهحدوثدرفقطامااست؛تشخصووجودحسببهتعلق،بدن
بهآنهامانندوداردرامادیطبایعحکمحدوث،وتکوینابتدایدرنفسکهاستسبب
غیرمتعین)مبهمایمادهبلکهمتعین؛ومحدودوخاصمادهیکنهالبته؛استنیازمندماده
(.931-3،913 :0939مالصدرا،)استاستحالهوتبدلحالدردائماًکه(پذیرتبدلو

وانعقیادازپیسنطفهمعدنیصورتوظیفه.داردمادیوجسمانیسابقه،مجردنفس
ایین.استکمالورشدمراحلبرایآنساختنآمادهوماا حفظ،مادررحمدراستقرار
نبیاتینفیس.بودخواهدباقیآیدحاصلنباتینفسپذیرشاستعدادکهزمانیتاصورت
تدریجبه.گرددمیمثلتولیدوتغذیهرشد،تنفس،نظیرلیافعاصدورمنشأ،حدوثازپس
ماننیدجدییدیافعالوآثارآنحدوثباوشودمیفراهمحیوانینفستحققبرایزمینه

بهجنیناینکهتایابدمیادامهتکاملیسیراین.گرددمیظاهرجنینازاحساسوحرکت
(.51-3،50 :0939مالصدرا،)نهدگامانسانینفسمراتباولین
ومستقلنفساینکهنهشود؛میحادثجسمانیبستریازانساننفسصدرااندیشهدر
ازخیودتیدریجیجوهریحرکتبابدن.گیردجایبدندروگرددحادثبدنازدمجر

انسیانی،صورت»:شودمیداخلروحانیمراتباولینبهگذشتهجسمانیمراتبآخرین
عالمنردبانراآنبرخیخاطرهمینبهواستروحانیمعانیآغازوجسمانیمعانیپایان
سرآغازومادیصورنهایتحدوث،هنگامدرنفس»؛(0941:35مالصدرا،)«اندنهادهنامامر

روحیانیلبیوباولوجسمانیقشورپایانحالت،ایندرآنوجودواستادراکیصور
(.0941:990مالصدار،)«است
بسیتردرتوانیدمیانسانینفسچگونهکهشودمیروشنجوهریاستکمالبحثدر
عیالمدرکینیونتینفوس،صدرارباوبه.رودپیشعقالنیتجردمرزتاوشودزاییدهماده
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بیامنافیاتی،عیالمآنوعالمایندرنفسکینونتودارندطبیعتعالمدرکینونتیوعقل
ازغیرمحتجیبونواقصازپیراستهوپاک،عقلیکینونتدرنفساگرچه.نداردیکدیگر
تحقیقنفیسبیرایکیهدارنددوجوفراوانیخیراتلیکناست؛خودنوععقلیکماالت
مددبهصرفاًکههاییاستعدادواوقاتوآالتازاستفادهوبدنبههبوطبامگر؛یابندنمی
(.3،411 :0939مالصدرا،)گرددمیحاصلبدن

افعیالازناشیادراکاتوقوابهجوهری،استکمالاساسبرانساناستمعتقدصدرا
نفساگرواستنفسوجودیسعهاثردرادراکات،وقوااینحصول.یابدمیدستقوا

مالصدرا،ازپیشحکمای.بودمیدارابالفعلراهااینیتمامبایدبود،مجردحدوث،هنگام
امیرواستمجردآنهاباوربهنفسزیرا؛بودندقائلعرضیاستکمالوتغییر،نفسبرای
ییکدرنفیسکیهپذیرفتبایدپس؛پذیردینمراجوهریوذاتیدگرگونیهیچمجرد،
نظرییهبیامالصدرااما.یابدمیتکاملبیرونی،اعراضباهمراهیطریقازتکاملی،فرایند
ترسیمرابدنبستردرنفسدمِبهدموجودیتحصلوفعلیتاشتدادی،جوهریحرکت

(.93-3،91 :0939مالصدرا،)داندمیجوهریراتغییروتکاملاینوکندمی
:دریافترانکاتاینتوانمیمذکور،مطالببهتوجهبا
 جسامنیة »اصیلدوبیرمبتنییآنتکاملونفسحدوثمالصدرا،مبانیاساسبر-

فیلسوفاینابداعاتازدوهرکهاستنفس«اشتدادیجوهریحرکت»و«احلدوث

فراینیددرتوانیدمییلییو؛اسیتجسیمانیحیدوث،آغازدرنفس.رودمیشماربه
مرتبیهتیاورسیدهذاتیشکوفاییبهاشتدادیجوهریحرکتباخویش،استکمالی
.رودبپیشمحضعقالنیت

.گیرددمیتبیینجوهریحرکتاساسبرصدرااندیشهدرنفسجسمانیحدوث-
ادامیهمیادیبیدنازنفسمفارقتومر،لحظهتاتولدبدوازجوهریحرکتاین
وگییردمییشیکلمیادیبیدنبسیتردرنفس«احلدوث جسنیة »نظریهمطابق.دارد

 .نیستپذیرامکانباشدنفسایجادمستعدکهبدنیمادهوجودبدونآنحدوث

نتیجه
اولکمالبرنظر.استشدهارائهبدنیهایشاخصهاساسبرنفس،ازحکماتعریف.0
وتدبیریحیثیتبرتأکیدنیاوبدنیقوایبودن«آلی»بهاشاره،«طبیعیجسم»برایبودن
-میشماربهنفساز-مالصدراخصوصاً-حکماتعریفمقوماتازبدن،براینفساضافی
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نفستدبیریحیثیتواستبدنبراینفسبودنکمالجهتازبدن،بهنفساضافه.رود
بیدنبیهآناضیافهوقتعلیواسطهبهنفسنفسیتبوده،نفسمقوماتازبدن،بهنسبت

.نیستبدنبهبودنمتعلقجاچیاینفس،ماهیتدیگر،تعبیربه.گرددمیشناسایی
تیدبیربهانسانکهگوناگونیحرکاتنیاوخویشجوارحواعضاءبهانسانعلم.1
مجردامریوجودنیست،ساختهتنهاییبهبدنعهدهازاینکهبهتوجهبادهد،میانجامنفس

هایویژگیسلبمددبهنفس،وجوداثباتدیگر،بیانبه.رساندمیاثباتبهرانفسنامهب
وخیالتجردحیوانی،نفستجرد،نفسوجوداثباتبهکهبراهینی.استپذیرامکانبدنی
وبیدنشیناختبیرمبتنییمقیدماتیییامقدمیهواجیدنیا،پردازندمیانسانینفستجرد

.هستندجسمانیهایشاخصه
عیدم.استپذیرامکانبدنی،هایشاخصهسلبطریقازحیوانینفستجرداثبات.9
بهنسبتحیوانغیراکتسابیعلموحیوانوجودهایساحتبرخیدردگرگونیوتغییر
آنهیاسیلبطریقازکههستندبدنیهایویژگیابمغایرهاییویژگیخود،احوالبرخی
طریقازنیا،متعالیهحکمتدرخیالتجرد.رسانیداثباتبهراحیوانینفستجردتوانمی

بودن،کمیتواجدوترکیبانقسام،.استاثباتقابلقوهایندرجسمانیتومادیتسلب
اثباتراآنتجردتوانمیخیال،ساحتازآنهاسلبباکههستندبدنیهایویژگیازهمه
.استبدنیهایویژگیاساسبرنیا،عاقلهقوهتجرداثباتبراهیندرآغازینمقدمه.نمود
-میاثباتبهقوه،اینبودنجسمانینفیطریقازناطقه،نفستجرداثباتدیگر،عبارتبه

اینازهمگی...وکهولتوخستگیضعف،بهابتالاباار،بهنیازمندیافعال،تناهی.رسد
.گیرندمیقراراستفادهموردسلبینحوبهعاقله،تجرداثباتدرکههستندبدنیهایویژگی
اثباتبهبدنقوایواعضابهنیازمندیاثباتطریقازصدرااندیشهدرنفسحدوث.4
بیهانسیانینفوستکثروتعدد.استبدنازآننیازیبینفس،قدمالزمهچراکهرسد؛می
اثبیاتمسیتنداتازبدنبراینفستدبیریحیثیتهمچنینوجسمانیهایشاخصمدد

حیثییتنفیس،حیثییتگردیید،بییاننفستعریفدرکهگونههمان.استنفسحدوث
حیادثنفساگر.استبدنبرایبودنمدبربامساوقنفس،هیبمانفسواستتدبیری
بهنفسنفسیتقوامبنابراین،.بودخواهدعاریاست،آنسیتنفمقومکهامریازنباشد،
دواسیاسبر.رساندمیاثباتبهراآنحدوثامر،اینواستآنبامالزمتوبدنتدبیر
آنعلتونفسحدوثدرالزمشرطبدن،«جوهریحرکت»و«احلدوث جسنیة »اصل
بیدنباآنمالزمتمددبهکه-نفسجوهریحرکتازفارغوبدنبدون.رودمیشماربه
دگرگونیوتبدلوجوهریحرکتکهآنجااز.نیستتبیینقابلنفستکامل-دهدمیرخ
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به.بودخواهدانکارناپذیرفرایندایندربدننقشپیوندد،میوقوعبهمادهعالمدرجوهر،
وتکاملونفسحدوثتواننمیهرگاآن،درریجوهحرکتوبدنبدوندیگر،تعبیر
.دادتوضیحراآنوجودیاشتداد
و«بیدن»نفیس،مسیائلتبییندرمالصدراکهگرددمیآشکارگذشتآنچهمطابق.5
اسیتوارشناسییبیدنپاییهبراوشناسینفسودادهقرارتوجهموردراآناحکامواحوال
.استمتفاوتیکدیگرباشدهطرحمباحثدرآنکارکردوبدنسهملیکناست؛گردیده
تجیرداثبیات»،«حیوانینفستجرداثبات»،«نفسوجوداثبات»عنوانچهاردرمالصدرا
.اسیتکیردهاسیتفادهآناحکیاموبدنازسلبینحوبه«عاقلهقوهتجرداثبات»و«خیال

عمومدراینکهآنوشدهاستوارکمشترمکانیامیکبرمبحثچهارایندربدنازاستفاده
وجسیمانیکیهحیثآنازبدنهایویژگیبیانبهمقدمات،ازیکیحداقلهابرهاناین
هیایویژگییانسان،وجودازجسمانیتومادیتسلبباسپسوپردازدمیاست،مادی
رسد.میاتاثببهآنتجردونفسوجوددرنتیجه،وتعیینعاقله(و)خیالآنقواییانفس

توجهبااست.مشهودبراهینایندرکلیدیایمقدمهعنوانبهبدنمشخصاتذکربنابراین،
نفیسبیرایایجیابیصورتبهتواننمیراتجردهمچوننفساحکامازبسیاریاینکهبه

نفییومادییتسیلبطرییقازوبیدنشناختپیرواحکام،اینازماشناختکرداثبات
نیاوخویشجوارحواعضاءبهانسانعلمنمونهعنوانبهبود؛خواهدسنفازجسمانیت
-بهبدنعهدهازاینکهبهتوجهبادهدمیانجامنفستدبیربهانسانکهگوناگونیحرکات
وترکیبانقسام،رساند؛میاثباتبهرانفسنامبهمجردامریوجودنیستساختهتنهایی
خییال،سیاحتازآنهیاسیلببیاکیههستندبدنیهایویژگیازهمهبودن،کمی تواجد
ضیعف،بیهابیتالابیاار،بیهنیازمندیافعال،تناهینیاونموداثباتراآنتجردتوانمی

بیهعاقله،تجرداثباتدرکههستندبدنیهایویژگیاینازهمگی...وکهولتخستگی،
.گیرندمیقراراستفادهموردسلبینحو
جسمانیحدوثاثبات»و«نفستعریف»عنواندودرمذکور،مسألهچهارخالفبه
«ذوحییاتآلییجسیم»تعبییربانفستعریفدربدننمود.داردایجابینقشیبدن«نفس
وجیودپیرامیونمطالعیهدر.آییدمیشماربهرسمیتعریفایندراساسیرکنیکهاست

اسیتکشفقابلحسیادراکباوکندمیپیدادنموکهاستچیایاولین«بدن»انسانی،
.آوردمییدسیتبیهحییات،دارایآلییجسیماینکهاستکمالینخستیننفس،واست

محملورسدمیاثباتبه«جوهریحرکت»نظریهمددبهنیانفسبودناحلدوث جسنیة 
بیدین.اسیت«نبید»انسانی،وجوددرآننمودوبودهجسمانیاتومادهعالمنظریهاین
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نهایتبهمادیتغایتازکهنمودتصوراستکمالیمسیریانسانینفسبرایتوانمیطریق
حرکیتکهازآنجا.نیستپذیرامکانمادیبدنکمکبهجاامراینوشودواصلتجرد

اییندربیدننقیشپیوندد،میوقوعبهمادهعالمدرجوهر،دگرگونیوتبدلوجوهری
تواننمیآن،درجوهریحرکتوبدنبدوندیگر،تعبیربه.بودخواهدانکارناپذیرفرایند
.دادتوضیحراآنوجودیاشتدادوتکاملونفسحدوث
گاهوکندمیاستفادهبدنازسلبینحوبهگاهمالصدرا«نفسحدوثاثبات»عنواندر

وانفعیالوفعیلحرکیت،یویژگیازاسیتفادهبیاگیاهکهصورتاینبهایجابی؛نحوبه
راآنحیدوثنفس،ساحتازآنسلبسپسوهابدندرتکثرخصوصیتازگیریبهره
،مادییقواوآالتبهنفسنیازمندیبهتوجهباایجابینحویبهگاهورساندمیاثباتبه

مسییردرنفیسکیهصیورتایینبیهکنید؛میریایپینفسحدوثبرراخوداستدالل
مستلامنفس،قدمواستنیازمندبدنیقوایومادیابااراعضاء،بههموارهخودیاستکمال
پیشیینیان،برخالفصدرالمتألهین.استبدنیاباارواعضاءازکاملنیازیبیوتامتجرد

دستبهنفسکهتمایای.پذیردنمیرامجردامریکبرمادیامریکازهاهیأتعروض
بسیتردرنفیسذاتبلکیهنیسیت؛بیدنیمادهطرفازهاهیأتعروضدلیلبهآوردمی

نیوعیبیهمبیدلانسانیفردهرساننیبدوشدهدگرگونبدن،معیتباجوهریحرکت
رامقالهایندرشدهطرحمبحثهفتدرمالصدرارویکردتفاوت.گرددمیفردبهمنحصر

:دادنمایشزیرجدولدرتوانمی
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آشتیانی،سیدجالل - .0930،قم،بوستانکتاب،زادالمسافرشرحبرالدین،
بنسینا،حسینابن - .0915قم،نشرالبالغه،االشاراتوالتنبیهات،عبداهلل،
-  حققهوقدملهعبیدالرحمنبیدوی،القیاهره،دارالنهضیهطبیعیاتالشفاء)النفس(،ییییییییییی،
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 م.0331العربیه،
قم،مکتبهبیالمباحثالمشرقیه،الرازی،فخرالدین، - ق.0400دار،
بهمنیاربن - تصحیحوتعلیقمرتضیمطهری،دانشکدهالهیاتومعارفاسالمیالتحصیل،المرزبان،

 .0943دانشگاهتهران،
.0931،بهکوششعبداهللنصری،تهران،نقشجهان،سفرنفسحائرییادی،مهدی، -
.0931،قم،بوستانکتاب،سرحالعیونفیشرحالعیونحسنزادهآملی،حسن، -
فروغالسادات،تحلیلیبرنقشبدندرابتداوانتهایحیاتدنیویازمنظرابن - سیینا،رحیمپور،

.91،0939-0،ص59شیراز،اندیشهدینی،شماره
تحققوتدوینمحمدتقییوسفی،قم،موسسهآموزشیوعلمالنفسفلسفی،فیاضی،غالمرضا، -

.0933پژوهشیامامخمینی،
.0914،تهران،صدرا،09جلدمجموعهآثار،مطهری،مرتضی، -
محمدبنابراهیم، - الشیرازی، لعقلةه االربعه،مالصدرا لةه فی االسفار ا تصیحیحوتحقییقواحلکمه املتعا

.0939مقدمهمقصودمحمدی،تهران،بنیادحکمتاسالمیصدرا،
-  لربوبة  فی املناهج السلوکة ییییییییییی، الهیادیسیباواری،تصیحیحو،باحواشیحا مالشواهد ا

.0941الدینآشتیانی،دانشگاهمشهد،تعلیقومقدمهسیدجالل
-  والمعادییییییییییی، ،تصحیحوتحقیقومقدمهمحمودذبیحیوجعفیرشیانظری،1، المبدا

بنیادحکمتاسالمیصدرا، .0930تهران،
-  تصحیححامیدنیاجیاصیفهانی،،تحقیقومجموعهرسائلفلسفیصدرالمتالهینییییییییییی،

.0915تهران،حکمت،
،تصحیح،تحقیقومقدمهنجفقلیحبیبی،تهران،بنیادحکمتاسالمیمفاتیحالغیبییییییییییی، -

.0931صدرا،














