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  چکیده

 ۀغامض و مورد اختالف فالسف یا همواره مسئله یارتباط نفس مجرد با بدن ماد ۀمسئل
 ی خود ارتباط نفس و بدن رافلسفمبانی بر  هیکبا تمالصدرا بوده است.  یو غرب یاسالم

متفاوت از فالسفۀ پیشین و به شیوۀ بدیعی بیان کرده است. اندیشمندان پسامالصدرا 
در اند. هدف  های متعددی از دیدگاه وی در باب ارتباط نفس و بدن ارائه داده تبیین

از منظر جدیدی پردازش و توضیح  این است که تبیین دیدگاه مالصدرا نوشتار حاضر
شده تالش فهم بهتر آن مؤثر واقع شود. بدین منظور تر شدن و  داده شود تا در روشن

است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا از طریق تبیین چگونگی تأثیر نفس بر بدن 
نفس و بدن تعامل و ارتباط تری از تبیین مالصدرا نسبت به   توان فهم بهتر و روشن می

ان نفس است و نفس، بدن هماز نظر صدرا است که  نیا گواه بر قیتحق جینتایافت؟ 
از انسان ، زیرا کند و بدن از آن متأثر شود ریبدن را تدب تواند یم ،یمشکل چیبدون ه

برخوردار است و برای هر نشئه بدن متناسب با  یو عقل یالیخ ،ینشئات مختلف حس
جوهر ها  نفس با هر یک از آننفس هستند و  یکیمراتب تشکآن وجود دارد که از 

. شود یم یتلق انگار گانهیصدرا در مسئله نفس و بدن  رو، نی. از اندشو یواحد محسوب م
عنوان حدود  نفس، به یو قوا یروح بخار ،یبه واسطه شدن بدن مثال راباور مالصد

نفس امکان  یبرا و شود یها م آن نیب تیشدن نفس و بدن و سنخ کیباعث نزد ،یانیم
دیدگاه   وضوح بیشتر تبیینبه جهت  ،نوشتار نیا د.گرد می ایمه یعیارتباط با بدن طب

مواجهه ما در عصر حاضر با مالصدرا در باب ارتباط نفس با بدن و همچنین در 
  .واقع شود دیو مف اهگشار تواند یم نفس و ارتباط آن با بدن،انکارکنندگان 
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 قدمه. م1
مورد  بازریاز داست که  یمسائل فلسف نیتر از مهم یکیبدن  ونفس ارتباط  موضوع
نظر فالسفه بوده است. شاید در وهله اول گمان برده شود که در این موضوع  اختالف

مادی، به  با بدن مجرد ارتباط نفس تحقیقات کافی شده است، ولی از آنجایی پذیرش
 ها دگاهیاز د یدر برخرسد و به همین دلیل  ظر میجهت عدم سنخیت آن دو بعید به ن

و همچنین  و انکار واقع شده است کیمورد تشک ینیع تیواقع کیبه عنوان  نفسوجود 
های مختلفی از سوی فالسفه در باب ارتباط آن دو صورت  که تبیین با توجه به این

سی مطرح گرفته است و قول و نظر واحدی وجود ندارد و به عنوان یک مشکله اسا
زیرا  .طلبد های موجود را در باب نفس و بدن می باشد، تحقیقاتی فراتر از پژوهش می

 ، که هیچ سنخیتی با آن ندارد،چگونه نفس با بدنبرای اندیشمندان مهم است که 
  کند؟  گذارد و آن را متحول می ارتباط و در آن تأثیر می

رب زمین در باب ارتباط نفس و های متعدد و متفاوت فالسفه مغ نظر از دیدگاه صرف
بدن، که سبقه طوالنی داشته و از عهده حل آن برنیامدند، در جهان اسالم فالسفه 

های خاص خود را دارند. کندی، فارابی، ابن سینا و  پیشاصدرایی در این باب دیدگاه
  هاست. سینا و شیخ اشراق جامع تمامی آن ها هستند که نظریات ابن سهروردی از جمله آن

اشارات و «  داند. او در کتاب سینا نفس را مؤثر در بدن و عامل افعال انسانی می ابن
طور مفصل به این امر پرداخته و دالیلی را ذکر کرده  به» رساله نفس«و » شفا«، »هاتیتنب

 جوهر نفس سینا ابن نظر از. ]11، ص3؛ 175، 10-9، 3، صص 8؛ 414، ص2، ج5[است 
 گیرد مي قرار بدن در و شده حادث بدن حدوث با که است بسیطي و مفارق مجرد، کامالً

ق این و  منکراما  دانسته متغایر را بدن و نفس سینا ابن اگرچه. ذاتي نه است عرضي تعلّ
 بدن با نسبت در نفس احوال و افعال از نظر او نیست. بدن و نفس متقابل تأثر و تأثیر

 بدن که حیث آن از اما است بدن به مربوط اتبالذ و اوالً احوال بعضي از«دارد.  اقسامي
 بالذات اوالً احوال از بعضي بیداري، خواب، مرض، و صحت مانند، باشد مي نفس داراي
 غم، مانند دارد تعلق بدن به و است بدن در که حیث آن از اما است نفس به مربوط

ل و غضب، شهوت، حزن، همّ،  مساوي بطور احوال از بعضي و اینهاست مانند آنچه تخیّ
 »نفس ناطقه«از آثار خود از  یاشراق در بعض خیش. ]175، ص6[» است دو هر به مربوط

در باب تأثیر نفس بر کرده است. او  ادی »برزخ«به اصطالحِ  »جسم«و از  »نور اسفهبد«به 
 مگر با ،کند یاسفهبد (نفس ناطقه) در برزخ (جسم) تصرّف نم نور« :بدن چنین گفته است
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 .]204 ، ص17[ 1»است که روح نام دارد. یفیکه مناسب باشد و آن واسطه جوهر لط یا واسطه
 جسمِ عنوان به روحکند که عامل افعال انسانی نفس است و  سخن سهروردی داللت می

   باشد. واسطه این تأثیرگذاری می لطیف و گرم
را تر  قو اظهارنظر دقیمالصدرا  هیپرداختن به نظر تیاهمهای متعدد  وجود دیدگاه

آن  میکوش یمقاله م نیدارد که در ا یۀ بدیعینظر باباین صدرا در مال .کند یدوچندان م
دارند و  قیعم ینفس و بدن با هم ارتباط نیز صدرا یدر نظام فکر. منمایی نییرا تب

 قتینفس حق فس، وبدن مرتبه نازله نگیرد.  تدبیر بدن توسط نفس صورت می
خود،  فرد منحصر به یاصول فلسف با استمداد ازرا مالصد. بدن است افتهیتکامل 

د و حدوث در وجو کیتشک ی، حرکت اشتدادی،همچون اصالت وجود، حرکت جوهر
قی دارد که از حیث  جسمانی نفس، ثابت کرده است که نفس دو حیثیت ذاتی و تعلّ

ت مي   . ]459، 3؛ ج329، ص8، ج26[ شود اخیر بر نفس اطالق نفسیّ
نفس که رابطه نفس مجرد با  قتیدر باب حق نیشیفالسفه پ اهدگید یبا نف صدرا
 ، معتقد است]31، ص13دانستند [ یو خارج از ذات نفس م یعارض یرا امر یبدن ماد
وجود نفس  ۀنحو یعنینفس به بدن داخل در ذات نفس است،  یقتعلّ تیثیکه ح

یقت مرکب واحد حقبدن  و نفس و 2]289، ص28[ ق به بدن دارداست که تعلّ یا گونه به
نفس و بدن  مسئلهدر رو، صدرا  شود. از این محسوب میاز مراتب نفس هستند و بدن 

  .]382، ص9، ج26[  باشد می انگار یگانه
، با تکیه بر آرای مالصدرا، نوشته شده است و نفس و بدن باب در آثار زیادیهرچند 

نظر  اما راه برای اظهاراند،  و به وضوح آن کمک کرده  اند به تبیین دیدگاه صدرا پرداخته
های مالصدرا مسلم  تر گشوده است. در این مقاله ارتباط نفس با بدن براساس دیدگاه دقیق

 ۀوجه نوآورانگیرد.  گرفته شده است، اما تبیین آن از طریق تأثیر نفس بر بدن صورت می
درا در دو . تالش شده است دیدگاه مالصاستدر همین رویکرد جدید نهفته  حاضر ۀمقال

شود که جسم  تبیین شود. از حیث توصیفی، توضیح داده می» تعلیل«و » توصیف«مقامِ 
آدمی زمینه ظهور نفس را در مرحله حدوث فراهم و در مراحل بعدی، در آن تأثیراتی 

کند، بلکه با  واسطه بدن را متأثر نمی شود که نفس بی گذارد. از حیث تعلیلی، گفته می مي
  کند. گذارد و آن را تدبیر می ن نفس و بدن در آن تأثیر میحدود میانی بی

                                                                                                                                        
  .]356-355، 255، 133، 31صص، 17: ـ نک[. 1
 . ]57، ص8، ج34: ـ نک[. 2
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 . پیشینه تحقیق2
آثار زیادی در باب نفس و مباحث تتبع صورت گرفته است، روشن شد که که  ییتا جا

مربوط به آن، از جمله ارتباط نفس با بدن وجود دارد که به دلیل اطاله نوشتار از ذکر 
 این آثار با رویکرد نوینی که مقاله حاضر بدانشود. در عین حال  ها خوداری می آن

تواند اثر منحصر به فردی  اند. مقاله حاضر از این جهت می پرداخته است، ورود پیدا نکرده
مستقیم) مرتبط با موضوع تحقیق غیر - باشد. اکنون به تعدادی از آثار که (مستقیم

  شود.  است اشاره مي
اصدراتحلیل رابطه نفس و بدن از دید«مقاله  صي  33در شماره » گاه ملّ مجله تخصّ

دانشگاه علوم اسالمي رضوي به قلم محمد اسحاق عارفي. در این مقاله دیدگاه صدرا در 
باب استقالل و ارتباط و تأثیر نفس و بدن سخن گفته شده، اما با رویکردی که در 

و تأثر نفس و تأثیر «نوشتار حاضر بدان پرداخته شده تبیین نگردیده است. مقاله دیگر 
 59به نگارش معصومه موحدنیا و علی هللا بداشتی در شماره » بدن در فلسفه مالصدرا

این مقاله اصول و مبانی مالصدرا را مطرح و تعامل نفس و بدن از جهت  خردنامه صدرا.
تکون و تعامل آن دو توسط قوا و حاالت و صفات بدنی بیان کرده است، در حالی که در 

گر ارتباط آن دو  تمامی موارد تأثیر نفس بر بدن، به طور جامع  که بیاننوشتار حاضر 
کیفیّت ارتباط نفس با «مقاله: باشد، هم از جهت توصیف، هم تعلیل آورده شده است.  می

چاپ شده  9-8به قلم رضا اکبری در مجله خردنامه صدرا، شماره » بدن از دیدگاه ملّاصدرا
خوبی تبیین کرده  و تعامل نفس و بدن پرداخته و آن را بهنویسنده به کیفیت ارتباط  است.

است. او در این باب از دیدگاه مالصدرا در خصوص وحدت نفس، رابطه نفس و بدن، 
متعلق اول در بدن و تأثیر اندیشه مالصدرا در فیلسوفان بعدی خصوصاً عبدارزاق الهیجی 

ن پرداخته شده ورود پیدا نکرده بهره برده است، اما با رویکردی که در نوشتار حاضر بدا
تر و رویکردهای متفاوت  شود که راه برای اظهار نظر دقیق است، البته نویسنده متذکر می

نوشته منیره سید » کیفیت ارتباط نفس و بدن از دیدگاه فالسفه و عرفا«باز است. مقاله 
له مالصدرا را در مظهری. نگارنده ابتدا دیدگاه چند تن از فالسفه غربی و اسالمی، از جم

نفس و بدن، سپس دیدگاه عرفا را مطرح کرده است. در این مقاله سخنی در  ارتباطمورد 
  باب داللت تأثیر نفس و بدن و ارتباط آن دو به میان نیامده است.

که توسط پژوهشگاه علوم و » نفس و بدن در فلسفه مشاء و حکمت متعالیه«کتاب 
» های دینی و مسئله نفس و بدن آموزه«المللی  ش بینفرهنگ اسالمی که از مقاالت همای
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به قلم احمد » رابطه نفس و بدن از نظر مالصدرا«به چاپ رسیده است. اثر دیگر کتاب 
  پهلوانیان از سوی نشر بوستان کتاب است.

اصدرا و فیلسوفان «رساله  نقد و بررسی تطیبقی رابطۀ نفس با بدن از دیدگاه ملّ
. 1379نیتس، اسپینوزا)، نوشته محمدعلی دیباجی، در سال  (دکارت، الیب» دکارتی

ه«نامه  همچنین پایان ت رابطۀ نفس و بدن در حکمت متعالیّ قلم محمدرضا  به» کیفیّ
نامه کارشناسی ارشد رضا اکبری  دفاع شده است و پایان 1378سلمانی که در سال 

  ». ن و غربرابطۀ نفس و بدن نزد فیلسوفان و متکلّمان مسلما«تحت عنوان 
  

 . توصیف تعامل نفس و بدن 3
که چگونگي این  شود تأثیرات نفس بر بدن توصیف شود، بدون این در این مقام تالش می

  شود. تأثیرگذاري تبیین شود. این مقام در قسمت بعدي مقاله آورده می
  

  فعلیّت یافتن  جنبه از بدن بر نفس ریتأث .1. 3
هین ظهور نفس، در مقام ت یافتن آن، عناصر  بیرا عامل ترک تیّنفس صدرالمتألّ و فعلیّ

]. او 117، ص27» [یابد در بدن طبیعي ظهور و تکامل مي ...نفس«. داند یمعنوان بدن  به
نفس  نیبدنِ ا  که نیبه سبب ا ،یکی: شود یبا دو جنبه لحاظ م باور است که بدن  نیا بر

از عالم اجسام است.  یده و جوهرذاته بو حدّ یف  یقتیحق نکهیبه جهت ا ،یگریاست و د
صورت و   که یبه بقاء نفس است، نفس بدنبقاء و استمرار  افتن،ی تیّاز جهت اّول، فعل

 ادهیزو  شود یآن است. از جهت دوم، بدن فاسد و متبدّل م افتنی تیّو فعل یعلت وجود
ه  ،صدرااز نظر ]. 372، صص5، ج24[ کند یم دایو نقصان پ بوده است، نفس ابتدا در مادّ

نفس در او معتقد است که . باشد میهمان بدن  ای که یکی از مراتب نفس است و ماده
 تیّرا به فعل یانسان یعیتا بدن طب کند یم دایق پمرحله حدوث، نه بقا به جسم تعلّ

که بدن  شود یحدوث باعث م لیمعنا که نفس در اوا نی]. بد326، ص8، ج26برساند [
خود ادامه  ءندارد و به بقا یعیبدن طب نیبه ا یاجیدر بقاء، احت یکند، ول دایپ تیّفعل
  فاسد و نابود شده باشد. عنصری نگرچه بد دهد، یم

گوید: از نظر اهل علم و صاحبان استدالل و  مالصدرا، در کتاب اسفار چنین مي
 یاز لحاظ وجود که نیا نینفس شؤون و اطوار متعدد است. نفس در ع یشهود، برا

از آن بعد از  یو مقدار عتیبا طب یو بعض عتیاز آن قبل از طب ی، اما برخاست طیبس
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خود که از  یها قبل از ابدان با علت یانسان نفوسوجود دارد. آنان معتقدند که  عتیطب
او ]. 346-345کامل بودند در عالم عقل وجود داشتند [همان، صص  یلحاظ وجود

دارد اما قبل  یوجود جسمان شیدایپ ین در ابتداباور است که انسا نیبرخالف نظر حکما، بر ا
به  یوجود عقل نیکه ا ی. زماندرک یصدق نم تیّو بر آن عنوان نفس بوده یوجودش عقل ،از آن

ظهور  یبه صورت بدن ماد ابتداو در  ردیگ ینفس شکل م کند، یم داینزول پ یمرتبه جسمان
 ،یعنی]. 255، ص2[ »ستین یزیده چنفس از آغاز همان بدن و ماده است و جز ما« .ابدی یم

 دنینزول از عالم عقل و با رس ریزیرا که در س اند، ینفوس از آن جهت که نفسند، قطعاً جسمان
  کنند.  و در آن ظهور پیدا مي دهند یرا شکل م 1»بدن طبیعي« ت،یّبه مقام نفس

. دیآ یحساب م حرکت جوهريِ اشتدادي، طبیعي و ذاتي بدن به ۀواقع، نفس ثمر در
کند که در هنگام حدوث، در آخرین مراتب  همان صورت انسان تلقي مي راصدرا، نفس 

از نظر مالصدرا کل ]. 223، ص24وجود جسماني و اولین مراتب وجود روحاني قرار دارد [
عالم از وجود تشکیل شده است. وجود، از جهت اوصاف، شدت و ضعف دارد و در تمامي مراتب 

 ،یوجود است. مواد معدن ۀترین مرتب دهد. ماده پایین ته را تشکیل ميبه هم پیوس ۀیک سلسل
در عین  آن وجودات،هستند.  مراتب مختلف وجود انبعد گیاه، سپس حیوان و در نهایت انس

سه  یصدرا معتقد است که وجود داراو متحد و مرتبط با یکدیگرند.  داشتهوحدت کثرت 
که هر سه با هم  ،یطبیع ۀنفساني و مرتبیا  یخیال ،یعقل ۀاست: مرتب یاصل ۀمرتب

: نفس در دیگو یم نیباره چن نیاین سه مراتب را داراست. او در ا ۀمرتبطند. انسان هم
ه و غن  یمقام عقل که وجود ه دارد به وج یاز ماسو یمفارق از مادّ واحد و  یجمع وداللّ

ریق نزول آن در بدن آن وجود دارد که از ط یموجود بوده است، اما کماالتي برا یعقالن
 یماد یشود. نفس در عالم ماده در قوا بدن برایش حاصل مي یها و کاربرد اندام یماد

-195، صص 20[ کند یم دایپ تیّو عنوان نفس شود یم  کرده و ملحق به آن دایوجود پ
نفس وقتي «: است سخن گفته یظهور نفس در بدن جسمان در موردنیز  نا،یس ]. ابن196

د که بدن مناسبي جهت خدمت به آن حادث گردد و این بدن، مملکت و شو حادث مي
  ]. 184، ص4[ »باشد یوسیله آن م

آید که پیش از تعلق نفس به بدن، هر یک از  دست می براساس مباحث گفته شده به
شدند که متفاوت از  فرد داشته و دو جوهر مستقل محسوب می دو ماهیت منحصر به  آن

ق ایجاد میجوهری هستند که در م ت و تعلّ شود. نفس جوهری عقالنی بوده و  قام نفسیّ
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نام نفس در  دیگر جوهر واحدی به بدن جوهری جسمانی. با تعلق آن دو جوهر به یک
عنوان  عنوان ماده نفس، و نفس به گیرد و آن جسم به همان جوهر جسمانی شکل می

شود و هم آن  اصل میشود. در این مرحله هم مقام نفسیت ح صورت آن ماده تلقی می
رسد و جوهر واحدی  جسم به عنوان بدن که یکی از مراحل نفس است به فعلیت می

در این مقام نفس همراه با  یابد، که همان نفس است همراه با بدن طبیعی. تحقق می
نفس عنوان  فیمالصدرا در تعرکه  چنان هم وجود دارد. یوستگیها پ آن نیو ببدن است 

به واسطه  یاست که کماالت ثانو یعیجسم طب نیمال نخستکه نفس ک کند یم
صادر  یاز و ،یمثل احساس و حرکت اراد ،یاتیدر انجام افعال ح ییابزارها یریکارگ به
ب  لی]. نفس و بدن، به دل16، ص8، ج31[ شود یم طبیعی و اتحادی همراه بودن، مرکّ

ه ولزومیه، ها عالقه  آن نیبکه  شوند یم یتلقّ قوجود داردصورت  مانند مادّ و  ی، نه تعلّ
   1].382، ص9، ج26دارند [ اجیاحت  هم دو به نیرو، هرکدام از ا از اینی. ربط

ق نفس و بدن، همانند پ ذاتش است.  نیصفات الهي با ع یوستگیاز نظر صدرا، تعلّ
ت که حکا ت و قادریّ ت، عالمیّ که از  کنند، یتعالي م یذات بار یاز اقتضا تیمانند خالقیّ

از سخنان مالصدرا استفاده  .اند دهیگردنو بر ذات واجب تعالي عارض  هبودننخ اعراض س
ق نفس به جسم، و تدبیر آن در حاق مفهوم نفس ملحوظ  تیثیکه ح شود یم تعلّ
 شود، یبدن لحاظ م اینفس مفهوم جسم  فیروست که در تعر نیاز هم قاًیو دق باشد یم

ق اضافه، در حق خود  نیمتقوم به طرف یا و هر اضافهاست  لیه دخاضاف قتیچرا که متعلّ
  ]. 57، ص8، ج34[ باشد یم

بایست تعامل و  شود که می از مباحث فعلیت یافتن بدن توسط نفس نتیجه گرفته می
ارتباط خاصی بین نفس با بدن تحقق بیابد تا بدن از مرحله جمادی بودن خارج و به 

ت برسد و صاحب حیات شود. زیرا اگر چن ت یافتن بدن، به فعلیّ ین ارتباطی نباشد فعلیّ
بدن از جسم بدن توسط نفس،  فعلیّت یافتنبا شود.  عنوان ماده برای نفس، محقق نمی
 شود یآن محسوب م یبرا یصورتِ کمال نفس وکند  جمادی بودن خارج و حیات پیدا می

تحوالت به تمام این  رسد. و به مرحله جمادی و سپس حیوانی و آنگاه ناطقه انسانی می
اکنون نوبت به بیان دهد.  واسطه تأثیر نفس در بدن و تدبیر بدن توسط نفس رخ می

  رسد. حیات بدن طبیعي توسط نفس ميحصول چگونگي 
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 یبخش اتیح جنبه از بدن بر نفس ریتاث .2. 3
به ، بلکه برای حیات یافتن بدن طبیعي ذاتاً حي نیست بر این باور است کهمالصدرا 

صدرا خداوند از . ازنظر ضي استرَعَ بدن نفس ذاتی و حیات حیات. استنفس محتاج 
، 8، ج26؛ 117، ص27[ دیرا آفر فیرا و از لطافت نطفه، قلب لط رهینطفه، بدن ت هیما

اعضاء به  لیاست که تکم یمادّ  بدن سهی]. قلب در واقع عضو رئ221 ص ،1ج ؛117ص 
 یدارا یوانیح  جسم لیدل نیبه همو  دهد ینفس رخ م ریقلب و با تدب نیهم لهیوس

ق بگ ی. نفس هنگامگردند یاعضاء خدمه او م یو مابق دهش نفس  بدن  رد،یکه به قلب تعلّ
 نیو بد دهد یم اتیبه بدن ح  واسطه قلب هنگام نفس به نیو در ا شود یم ینفسان زین

  ]. 384-382 صص ،8، ج26[ کند یم جادیاعتدال در قوا و اعضاء را ا لهیوس
هین، بر مبناصد المبدأ و «و  »هیشواهدالربوب«حرکت جوهري در کتاب  یرالمتألّ
کامالً تصفیه و مختلط شوند و  1»عناصر چهارگانه« که ی: هنگامدیگو یم نیچن» المعاد

و راه کمال و استکمال عوالم نباتات و  ردیگ یها به اعتدال برسد بدن شکل م امتزاج آن
 جادینفس ناطقه ا» الصور واهب«ر این هنگام از جانب گذارد، د یحیوانات را پشت سر م

و در سیر  بخشد یم اتیو به آن ح افتهیمقام، نفس در نهاد ماده تکون  نیدر ا2شود. مي
ه، راه تکامل را مي پیماید. از باب مثال، نفسِ جنین در  تکاملي به موازات تکامل مادّ

ه جنین را به جانب نف عنوان را دارد که به نیابتداي امر، حکم صورت جن س نباتي، مادّ
تي که صورت جنین، از نظر خلقت و شکل کامل  نشو و نما سوق مي دهد و پس از مدّ

ه، الیق إفاضه نفس کامل شد به مقام نفس حیواني قدم مي تري  گذارد و سپس مادّ
   .]36، ص4، ج26؛ 8-7، صص1، ج34[ شود یگردد و نفس ناطقه إنساني م مي

و بدن  ابدیب اتیکه ح کند یم دایمعنا پ یمعناست که بدن بودن وقت نیسخن مالصدرا بد
 نی. از نظر او، چنستیخام ن یصورت جز ماده و جسم نیا ریباشد و در غ یفرد ای یزیچ

آمدن شأن آن را دارد که  دیاست که نفس در آغاز تکون و پد لیدل نیدر انسان به ا یتحوالت
]. 93، ص22د و به سبب آن از قوه به فعل خارج شود [و با آن متحد شو ردیرا بپذ یصور عقل

 یجسم ماد افتنی اتیاز آن است که بعد از ح یحاک یصور عقل رشیپذ ینفس برا تیشأن
که  کند یم دایرا پ تیقابل نیبدن، نفس ا یتوسط نفس و قرار گرفتن نفس به عنوان صورت برا

  برسد.  یکند و به مقام عقالن یط را یو انسان یوانیح ،یاتو مراحل نب ابدیب یرشد تکامل
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شود که حیات جسم به واسطه تأثیراتی است که نفس در  از این مباحث استفاده می
کند، زیرا  های مختلف نفس می کند. تأثیر نفس در بدن داللت بر قابلیت بدن ایجاد می

 نفس این شأنیت را دارد که مراحل کمال را طی و از مرحله طبیعی و عنصری به مقام
بایست در ماده بدنی تأثیر و آن را متحول  عقلی برسد. برای رسیدن به این مقام می

طبیعی که یکی  بدن واسطه شودکه به نفس مطرح می تکاملکیفیت بحث سازد. اکنون 
شود که چگونه  میتوضیح داده  شود. در این باب محقق می از مراحل نفسانی انسان است
و نفس صورت جسماني براي آن  یافته،حیات  وو فعلیت بدن که توسط نفس تکون 

  یابد. شده، تکامل مي
 

   تکامل جنبه از بدن بر نفس ریتاث .3. 3
است که استعداد قبول  یاول یوالیه ای یمرتبه وجود، قوه جسمان نیاز نظر مالصدرا اول

 یخود و در ابتدا یمراتب وجود نیتر نییمراتب نفس را دارد. نفس در پا نیتر نییپا
باالتر نفس است. نفس، بعد  یمرتبه وجود ،یعیدارد. صورت طب یماد یث، وجودحدو
و سپس به مرتبه ناطقه  به مرتبه نفس حساس تکامل ریمس مودنیمرتبه، با پ نیاز ا
که کمال همان وجود است و  شود یاز سخن صدرا استفاده م ].235[همان، ص رسد یم

و مشکّک  ریکث ،یشدت و ضعف وجودموجودات در موجود بودن واحدند، اما از جهت 
هر  ن،یتر است. بنابر ا تر باشد متکامل که از عدم دورتر و خالص یهستند. هر موجود

  بهره برده است. یشتریبرخوردار باشد از تکامل ب یشتریب یکه از شدت وجود یموجود
 اری. زکند یانسان را فراهم م یتکامل وجود نهیبه اعتقاد مالصدرا، نفس است که زم

است. نفس واحد، مستمر و  الیس یبلکه موجود ست،یثابت ن یقتیحق ،ینفس آدم
 ،ی]. نفس انسان230، ص3، ج13و عقل واقع شده است [ یولیه نیمتجدد است که ب

لحظه در حال ساختن ذات  به لحظه ی. آدمتاس یو استکماالت جوهر یشئون ذات یدارا
، ابتداي انسان جسم و یتکامل]. در این روند 247، 245، صص9، ج28خود است [

د عقل    است. یانتهایش تجرّ
 نیتر نییدر پا یریگ شکل یکه نفس در ابتدا گویای این امر استسخن صدرا 

مرحله  نیآخر . به عبارت دیگر،به جسم دارد یادیاست و شباهت ز یمراحل وجود
وح صرف مرحله نه جسم محض و نه ر نیکه در ا ،است یمرحله روحان نیو اوّل یجسمان

 ابدی یتکامل م جیتدر به یتکامل ری. نفس در سباشد یاست، بلکه کمال جسم و قوه روح م
  . گردد یم ازین یو از جسم ب دهیبه تجرد محض رس تیو در نها
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 ۀکند، بلکه در هر مرتب کلي با بدن قطع ارتباط نمي مرتبه تجرد محض بهنفس در 
. نفس در شود یبا آن مرتبه متحد مخود با بدن متناسب  یتکامل ریو در مس یوجود

بدني مثالي و در  مقام عقلي از  یدارد و در مرتبه مثالي دارا یعیبدن طب یعیانسان طب
سخن مالصدرا داللت  نی]. ا195-194، 98، صص9، ج28برخوردار است [ يبدن عقل

است. در مرحله بعد، انسان  یعیمرتبه به صورت انسان طب نیکه نفس در اول کند یم
 یگانه دارا مراتب سه نیاز ا کی. هر شود یم یانسان عقالن آخرین مرحلهو در  ،یفسانن

مراتب از  نیکردن ا یهستند. نفس استعداد آن را دارد که با ط یمراتب نامتناه
  مراتب برسد. نیتر یمرتبه به اعل نیتر پست

 یماد هر موجود یکه برا دارد اظهار میمالصدرا  دگاهید حیدر توض یاستاد مطهر
 یکل بهو  ..شود. لیتبد یو تکامل خود، به موجودي غیرماد یترق ریاست که در س سریم

ا  تیاز خاص طبیعت نردبان ماوراء  ن،ی]. بنابرا34، ص13، ج36[ شودماده بودن مبرّ
 دایرسد که استعداد و شایستگي پ جایي مي به یطبیعت است. ماده با حرکت جوهر

 یکه همنشین بدن ماد یود غیرمادي گردد. نفسکه حامل و همنشین موج کند یم
واقع، ادامه طبیعي حرکت  و در شود یگردد، هماهنگ با حاالت آن موجود مادي م مي

در بدن تصرف  در این مرحله قادر است. نفس رسد یم تیّاست و به مرتبه نفس دهآن ما
 ی؛ نفس وجوداست  بدن، نفس و صورت یکه برا یشود. تا زمان بدن  یکند و صورت کمال 

ه ندارد. بعد از ا  ازین یمتحول و ب جیتدر مرحله، نفس با تکامل جوهري به نیمفارق از مادّ
ه مي . نفس این توانایي را دارد تا مدارج کمال رسد یتجرد مثالي م ۀو به مرتب شود از مادّ

و با  بدایتجرد عقلي و حتي باالتر از آن طي و بقاء  ۀرا به اراده و اختیار خود، تا مرتب
  ]. 384-382، صص8، ج26؛ 136- 135، صص20فساد بدن، فاسد نشود [

انسان مشتمل بر جمیع  قتیاست که حق براین باورمالصدرا در باب مراتب و مقامات نفس 
واسطه وجود  ها به آن عیآن است که جم یو آخرت و ماورا ایمربوط به دن قیامور و حقا

  ]. 167، 16، صص30است [ یهست هت. او عصاردر او جمع شده اس یو عقل ینفس ،یعیطب
 یواحد قتیانسان، صدرا، انسان را حق یبا توجه به وجود بدن و نفس ناطقه برا

و در گوهر نفس  الیخود س عتیدر طب یاست. آدم رییکه در معرض تحول و تغ داند یم
 نیواسطه ا و تکامل است و به یدائم در ترق یخود متحول است. او با حرکت جوهر

به  تیو در نها یو سپس به تجرد عقل یبرزخ جردبه ت عتیاز مرتبه طب تواند یحرکت م
قادرند  یباور است که نفوس بشر نیا او بر نائل شود. یمقام اله یعنی ،مقام فوق تجرد
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مختلف،  قیعلوم و حقا لیو تحص یاخالق لیبعد از تکرار در انجام افعال، کسب فضا
  ]. 667، ص2، ج29شوند [ یکامل، مجرد و تام عقل یموجود

مباحث فوق حکایت از آن دارد که مالصدرا تکامل انسان را با توجه به اصول 
داند، که با حرکت  کند. صدرا تکامل را در وجود نفس می شناسانه خود تبیین می نفس

کند. تکامل نفس با تکامل بدن همراه است، زیرا که در  اشتدادیِ جوهری تحقق پیدا می
رات صدرا نفس و بدن یک وجود هستند اما نفس در یک مرحله با بدن مادی و در تفک

که به مرحله  گذارد تا این مرحله دیگر با بدن نفسانی همراه است و در آن تأثیرات خاصی می
شود.  شود، اما با بدن عقالنی همراه می رسد و عاری از بدن مادی و نفسانی می عقالنی می

دهد. در ادامه  کند بدن را نیز وسیله برای افعال خود قرار می ف مینفس، گرچه در بدن تصر
  شود. نفس در بدن به عنوان فاعل افعال انسان پرداخته می به کیفیت تأثیر

  
 یانسان افعال فاعل جنبه از بدن در نفس ریتأث  .4. 3

رف بدن جسم قابل تصکه  دارد یبودن نفس اظهار م یقیصدرالمتألّهین در مورد فاعل حق
در بدن است که نفس . ]516، ص2، ج26محل افعال و آثار نفس است [ یعنینفس،  یبرا

توسط  د،یبو یم ینیب با شنود، یواسطه گوش م به ند،یب یتوسط چشم م کند؛ یتصرف م
واسطه نفس  به یادراک امور باطن ی. حتکند یواسطه پوست لمس م و به چشد، یزبان م
و شهوت  شود یمتألم م کند، یغضب م شود، یال منفس است که خوشح ؛شود یانجام م

-80، 72[همان، صص شود یانجام م یقواست که با آالت جسمان نی. نفس تمام اورزد یم
نفس را ندارند، بلکه مستهلک در   تیّاز هو ریغ یتیّهو چیه خود ی]. قوا و اعضاء به خود81
  ]. 49- 46، صص37؛ 379- 377، صص6، ج31آن هستند [ تیّنفس و ان تیّهو

 ووحدت  نیاست که در ع  نفس نینفس بوده و ا ،یجسمان هر فعل یفاعل واقع
 ای فیسافل، کث ای ینبوده، خواه آن عضو عال یاز اعضاء از آن خال یعضو چیتجرد، ه

از نفس  یکدر واقع، هر  افعال خود به جسم توجه دارد. ینفس برا نیباشد. بنابرا فیلط
 ثید. بدن در تحقق خود محتاج نفس است و نفس از حدارن دیگر نیاز یکو بدن به 
ق شخص دارد. پس تقدم نفس بر بدن از نوع تقدم  ازیخود به بدن ن تیّو حدوثِ هو یتعلّ

 پس. دیآ یبا بدن به وجود م ینفس، از نظر زمان رای. زیاست و نه از نوع تقدم زمان یذات
، 26است [ گرید ینوع ماند یم یقوجود و بقاء نفس با بدن است و آنچه که بعد از بدن با

  ].84- 82، صص9ج
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یابد. زیرا  واسطه بدن تحقق می شود که افعال نفس به از این مبحث نتیجه گرفته می
توان ادعا کرد که از  شود. می حقیقت وجودی انسان نفس است که شامل بدن نیز می

اعتبار نفس نظر صدرا نفس و بدن یک وجود هستند، و آن وجود انسان است که به یک 
رو، در سایه ارتباط نفس و  است و به اعتبار دیگر بدن، اما بدن همان نفس است. از این

کند و این افعال همان تأثیرات نفس در بدن  بدن است که افعال نفس تحقق پیدا می
  شود.  محسوب می

زمان آن رسیده  اکنونبعد از توصیفاتی که در باب تأثیرات نفس بر بدن مطرح شد، 
تأثیر نفس بر بدن  نحوه نییتبمقام به  بخش دوم مقاله پرداخته شود، که مربوط به

تأثیر نفس مجرد  تکه عل شود به این سوال پاسخ داده شود است. در این مقام تالش می
و این تأثیرات  ،گذارد بر بدن مادي چیست و چگونه یک امر مجرد بر امر مادي تأثیر مي

  ؟شود تلقی نفس با بدن  تبیین کننده ارتباطتواند  می
  

  تیّعل جنبه از بدن و نفس تعامل نییتب. 4
ها را به  اساس مبانی فلسفی مالصدرا، بین نفس و بدن حدود میانی قرار دارد که آنبر

کند، تا نفس مجرد با بدن مادی ارتباط برقرار کرده و آن را متأثر و تدبیر  یکدیگر نزدیک می
ای هستند که  عوامل مُعِدّه» قوا«و  »یروح بخار«، »بدن مثالي«مالصدرا معتقد است که نماید. 

  شود. گری این امور پرداخته می باشند. اکنون به تبیین نقش واسطه میامر  نیمتکفل ا
  

  بدن بر نفس یرگذاریتاث در یمثال بدن علیت .1. 4
و  دننفس بر ب ارتباط نهیاست که زم یانیمراتب مجمله از  یاز نظر مالصدرا بدن مثال

 ،ییشناسانه حکمت صدرا . براساس فلسفه نفسکند یفراهم مدیگر  بر یکآن دو را  ریتأث
 یکیمراتب مختلف هستند.  یاز نشئات دارا کینشئات گوناگون است و هر  ینفس دارا

 یمرتبه است. بدن عنصر نیخود واجد چندنفس است که  ینشئات، نشئه ماد نیاز ا
. برخوردار است یتجرد مثال باشد که از دیگر میاز مراتب  یمثالبدن  ومراتب آن از  یکی
عنوان حقیقت  نفس، به رایز ،]380، ص4، ج19[ شود یبدن به واسطه نفس ساخته م نیا

انسان، در بدو پیدایش امري جسماني و صورتي منطبع در ماده است، اما با تکامل جوهري 
  .رسد یتجرد مثالي م ۀآرام آرام متحول و به مرتب

است، اما  یو کم یفیشکل، اندازه و اوصاف ک یو دارا یمقدار یصورت یمثال بدن



   459   مالصدرا ۀفلسف کردینفس بر بدن با رو ریثأت ۀنحو نییتب

، 9، ج31[ است یاز نفس ناطقه انسان تر نییتجرد آن پاو  باشد یم، و مجرد فاقد ماده
] 433، ص4، ج19آن است [ ۀسای ۀمعلول نفس و به منزل ی]. ازنظر مالصدرا بدن مثال99ص
رود، بلکه به حیات خود ادامه  ست و با مرگ از بین نميا یاز بدو تولد همراه بدن عنصر هک

. از سخنان مالصدرا استفاده ردیگ یدهد و ثواب و عقاب اخروي هم به همین بدن تعلق م مي
واجد بدني  ۀمرتب نیتجرد مثالي است. نفس در ا ۀکه نفسیّت نفس متعلق به مرتب شود یم

فس به بدن مثالي نسبت علت به معلول نسبت ن راینفس است، ز یکه از لوازم وجود شود می
با بدن که  در حالیواسطه دارند،  و بي یارتباط ذات گریکدییا نسبت شيء به سایه است و با 

و صرفاً  ستیو ادراک ن اتیح یبدن طبیعي ذاتاً دارا رایز ،چنین ارتباطی ندارد یعیطب
  گیري و تکامل نفس است. محمل و بستري براي، شکل

و  یبدن ماد نددارند، قادر تیّکه وصف نفس یکه نفوس مادام دارد یم انیمالصدرا ب
بر دو نوع هستند: اول،  کند یکه نفس در آن تصرف م یابدان رایکنند، ز ریرا تدب یمثال
و متعلق تدبیر نفس قرار  کند یاست که نفوس در آن اوالً و بالذات تصرف م یقسم

بوده و مرگ در آن راه ندارد.  یآن ذات تایاست که ح ینور ای یمثالبدن،  نی. اردیگ یم
 نیبا ا اًیو ثان ،نفس بوده قتیاز حق یو پرتو یذات اتیاوالً واجد ح ی،جسم نور نیا

واسطه بدن  به ،یریکه نفوس در آن تصرف تدب ی. دوم، قسمشود یحواس ظاهر درک نم
شود،  یبا این بیان روشن م ].281، ص9، ج31است [ یدارد که همان بدن عنصر یمثال

ت متحول می شود در بدن، چه مثالی و  از زمانی که نفس از مرحله عقلی به مقام نفسیّ
کند. زیرا که نفس از همان ابتدا، در مقام  گذارد و آن را تدبیر می چه عنصری تأثیر می

ت، با بدن همراه است و ارتباط دارد، زیرا که اگر ارتباطی بین آن دو نبود  تعلقی و نفسانیّ
  گشت.  آن متأثر نمی بدن از

واجد حواس گوناگون است و حواس آن  ی، نیزو عنصر یعیمانند بدن طب یبدن مثال
از سنخ  یجا که بدن مثال است. از آن دتریو شد تر یقو یعیمراتب از حواس بدن طب به

رو،  نیاست، هم مدرِک بالذات و هم مدَرک بالذات است. از ا هینور قیو حقا یصور ادراک
و  یعیو بدن طب شود یحاصل م یبدن مثال یاوالً و بالذات برا یجزئ و یحسادراکات 

عِد را به عهده دارند و به ه ادراک را به بدن  توان یوجه نم چیاندام آن صرفاً نقش مُ
و فاقد ادراک  تیذاتاً م ،یمالصدرا بدن عنصر دیاز د راینسبت داد؛ ز یو عنصر یعیطب

هیچ وجه  ] و به99[همان، ص نفس دارد یبرا یاست و فقط حکم محمل و بستر
 یواسطه بدن مثال ق تصرف و تدبیر نفس واقع شود، بلکه بهواسطه متعلَّ تواند بي نمي

  .یابد تحقق می یبدن عنصر ریتصرف و تدب



 1400دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال فلسفه و کالم اسالمی      460

جهت است که بدن  نیاز ا یعیجهت ارتباط نفس با بدن طب یوجه وساطت بدن مثال
دو جهت  یبدن مثالي دارای، زیرا عین طبدارد، هم با بد تیهم با نفس سنخ یمثال

ه که از ا یاست: اول، برخوردار است و  کیجهت به نفس نزد نیاز تجرد برزخي و فقدان قوّ
به  یواسطه روح بخار به، جهت نیبا آن سنخیت دارد. دوم، واجد شکل و مقدار، که از ا

از  .کند یم جادیا ادر آن ر ریارتباط نفس با بدن و تأث نهیاست و زم کیبدن عنصري نزد
یابد، اما  رو، ارتباط نفس با بدن، حتی بعد از مرگ و فساد و فناء بدن عنصری ادامه می این

عنوان یکی از حدود میانی جهت  با بدن مثالی. اکنون الزم است علیّت وجود روح بخاری به
    تر شود. تأثیر نفس در بدن تبیین شود تا نوع ارتباط نفس و بدن شفاف

  
 بدن بر نفس ریتأث در یبخار روح علیّت .2. 4

 زین یو نفس، واجد روح بخار یمثال ،یاز نظر طبیعیات قدیم، انسان عالوه بر بدن عنصر
انسان و  یمادّمرتبه عنوان واسط میان مرتبه تجرّد و  را به ی. ملّاصدرا روح بخارباشد یم

عالم  یجسمانیات و ابتداعالم  یروح در انتها نیکند. ا یم یمعرف یعیحاصل از بدن طب
شود که بدن  یباعث م یاست. روح بخار یجار یروحانیات است که در کل بدن مادّ

کار  بهدر انجام افعالش را و یا بدن  ،گرفتهافعال نفس مجرّد قرار  یبرا یمحمل یعنصر
از جهت لطافت با نفس و از جهت هم با بدن، ارتباط دارد هم با نفس روح بخاري،  .بگیرد

 انیب یعرب ابن  رو، نیاز ا .با بدن بودناز اخالط و داراي خصوصیات مادّي  وّن یافتنتک
]. 310، ص8، ج10به عالم سافل دارد [  یو جهت یبه عالم عال یکه نفس جهت دارد یم

عد شود یناطق، انسان گفته م وانِیازنظر او، به مجموع ظاهر و باطن ح . لذا روح  که همان بُ
 نیو در ا نامند یانسان نم گریمانده را د یشود صورت باق لیاگر زا ،تانسان اس تیّناطق

  ]. 91، ص9نخواهد بود [ ها نیدرخت و امثال ا وان،یانسان، ح  نیب یحالت فرق
در باب ماهیت این روح گفته شده است که جسم ِلطیفِ گرم و سیال و بخارگونه، 

 یکه جسم کثیف تلق یمانند بدن عنصر ،یست. روح بخارا یهمچون اجرام سماو
نفس ناطقه قرار  یو بدن اّول برا دگرد یحاصل م بدن عنصری1از اخالط اربعه شود، یم
کند: از  یاز دو قسمت در بدن جریان پیدا م ی]. روح بخار219، ص4، ج20. [ردیگ یم

ماغ، که عهده دار افعال  قلب، که حیات، تنفس و نبض انسان را به عهده دارد؛ و از دِ
بدن وجود دارد:  ی]. بر این اساس، دو نوع روح برا213، ص2ج، 15سان است [ان یحرکت

                                                                                                                                        
 ].20، ص16نک: [. جهت توضیح بیشتر 1
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ها در بدن پراکنده  است که توسط رگ بمادّه آن هوا و محلّ رویش آن قل، که یروح حیوان
، که مادّه آن، روح یروح نفسان ؛دهد یشود و افعال حیات، نبض و تنّفس را انجام م یم

و رؤیت را به عهده دارد.  یست که کار فکر کردن، یادآورو محلّ رویش آن دِماغ ا یحیوان
 شدهبدن منتقل  یو از آنجا به سایر اعضا1شوند یاین افعال توسط دماغ در اعصاب پراکنده م

  د.کنن یم جادیو حسّ و حرکت ا
پیدایش روح بخاري گفته شده است که ابتدا عناصر اربعه درون غذا، با  یدر مورد چگونگ

شوند. آنگاه، وقتي که  یر معده پخته و سپس از طریق قوّه غاذیه جذب بدن مهم مُمتَزج و د
بعد،   شود. در مرحله یبه خون تبدیل م یاز صفا و خلوص برسند، مقدار یبه حدّ باالی

رسیدند، روح  ی(صفرا، بلغم، و سودا) به مرحل خلوص بیشتر گریو اخالط د ونخ که یزمان
]. 202، ص4، ج19؛ 256، ص12شود [ کَب آن ميآید و خون مَر یبه وجود م یبخار
  نفس است. یو محمل قوا شود یم جادیواسطه بدن ا به یروح بخار ن،یبنابرا

نفس بر بدن سخن  ریتأث عنوان واسطه به یدر مورد وجود روح بخار زیسینا ن ابن
 او]. 35، ص32[ نظر دارد. انسان اختالف قتیگفته است، گرچه با مالصدرا در مورد حق

او قواي نفس از نفس  ۀکند. به عقید قواي نفس استفاده مي ۀاز نظری برای تبیین این امر
اثر ] و نفس مجرد از طریق این قوا در بدن 25، ص2، ج6[ استو حال در بدن ، حاصل

قوا بر بدن، احتیاج به محمل و بستري است  ریتاث یگیرد. برا کار مي گذارد و آن را به مي
و درعین  رت از بدن لطیف محملی که ، یعنيیابندبا اندام بدني مرتبط که قوا از آن طریق 

 داشته باشد.اندام و اعضاي بدن مادي سریان  ۀو در هم باشد تر از نفس حال پایین
کند. از نظر او روح بخاري و اعضاي بدن از ترکیب  سینا از آن با نام روح بخاري یاد مي ابن

حاصل تر و بخاري این اخالط  وح بخاري از بخش لطیفآید. ر وجود مي به اخالط چهارگانه
  ]. 25، ص2، ج7[ ردیگ یتر و زمیني آن شکل م و اعضاي بدن از بخش کثیف شود می

 یاست. به همین جهت گاه یاز نظر صدرا، روح بخاري جانشین نفس در بدن طبیع
ر فعلی که ه. آید پدید میدر بدن  یواسطه روح بخار که منتسب به نفس است، به یافعال

 از نظر صدرازیرا  شود؛ انجام میبه واسطه نفس  دهد، در واقع رخ میاین روح توسط 
 ازیدر آن ن ریجهت ارتباط با بدن و تأثکه  و مجرد محض است ،جوهر نفس از عالم عقل

ی، و هم در مرتبه عقالن یهم در مرتبه بدن جسمان ،دارد، که با نفس یا به واسطه
اي مناسب دو طرف، در  از طریق واسطه جز« :دیگو یم باره نیو در اداشته باشد. ا تیسنخ

                                                                                                                                        
  ].79، ص9، ج31: ـ [نک. 1
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به نام روح  ، یکند. آن واسطه، جسم لطیف و نوران زمخت تصرف نمي یعنصر یها اندام
به طور مثال،  ].270، ص4، ج26» [کند. ها نفوذ مي است که از طریق اعصاب مغز به اندام

 الیدرد و تألّم در نفس، در مرتبه عقل و خ ایغم،  ای یهمچون شاد ،ینفسان یاگر کیفیت
واسطة انفعال بدن آثار  و به شود یم جادیدر مغز ا تیفیآید، روحِ متناسب با آن ک بوجود 

  .       دهد یمتناسب در چهره رخ م
ی در بدن عنصری روح بخارواسطه  شود که نفس به از این مباحث نتیجه گرفته می

دو  یدارا یمانند بدن مثال یروح بخاردهد. زیرا  ر قرار میکند و آن را تحت تأثی تصرف می
از جهت جسمِ لطیف و شفاف بودن که مرتبه  ،یبرخوردار از تجرد نسب ،اولجهت است: 

است و با آن سنخیت دارد. دوم، واجد  کیجهت به نفس نزد نیکه از ا ،اشرف آن است
 نیاست به باالتر یاتب وجودمر نیتر نییپادر جهت، که  نیاز ا .ر بودنت و تغیّجسمیّ

و ارتباط بین نفس مجرد و بدن  دارد تیسنخبا آن است و  کیمرتبه بدن عنصري نزد
 یجهت ارتباط نفس با بدن، قوا یبا توجه به وساطت روح بخارکند.  مادی را ایجاد می

  نفس پرداخته شود. یوساطت قوا تیفیبه ک . اکنونوساطت نقش دارند نیدر ا زینفس ن
  

  بدن بر نفس یرگذاریتاث در قوا علیت .3. 4
وجودي آن هستند، نه امري جدا و منحاز از  ۀمراتب نفس و دامناز  از نظر مالصدرا، قوا

وي«اصل صدرایي که  نینفس. ا لُ القُ ها کُ تِ حدَ  : ـنکاست [ امر نیهم گر انیب» اَلنَّفسُ فِي وَ
 داند یمخود نفس  نینفس را همان شؤون نفس و ع ی]. صدرا قوا150- 149، صص6ج

از حضور نفس در  یسخن صدرا حاک نیقوا در بدن حضور دارد. ا  واسطه آن که نفس به
 یِادراک یقوا که شامل قوا نینفس است. نفس توسط ا یجنبه جسمان یایتمام بدن و گو

افعال خود را انجام  ،شود یم واسو ح یکیتحر یقوا نیعقل و همچن ،الیحواس، خ
همه قواست و  نیبلکه نفس ع ستند،یاز نفس جدا ن یکیو تحر یادراک یقوا رایز دهد، یم

  نفس موجودند. نیع قوا به
نفس بر بدن  راتی. تاثهستندنفس بر بدن  رینفس واسطه تأث یاز نظر مالصدرا، قوا

نفس در مرحله  یژگیمثل، که سه و دیرشد و تول ه،یتوسط تغذ ینبات یبه واسطه قوا
را  هیبدن دارد تا تغذ یبه همراه ازیمثل ن دیجهت تول اهی. گابدی تحقق می هستند، ینبات
صورت است که  نیقوه بد نیکه فعل ا دارد یاظهار م نایس . ابنکندفراهم نباتی قوه  یبرا

، 5[ کند یآن محل م هیاز غذا را گرفته و شب یمقدار باشد یاز محل خود که بدن م
حرکات  یاست که برا صورت نیبد یوانیح یانفس بر بدن به واسطه قو راتیاما تاث. ]409ص
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 باشد، یم زیبه اراده ن ازین شوند، یعارض بر بدن م یوانیکه از جهت نفس ح ،یو انتقال یمکان
  به طلب دارد و طلب هم مسبوق به ادراک است و ادراک هم نحوه ازین وانیحرکت در ح رایز

 یفاعل ابداع یل مخترع و گاهاوقات فاع یکه برخ باشد یم وانیوجود است که فعل نفس ح
  ]. 333، 314، صص3، ج21[ ستیاست و فعلش به زمان و ماده مسبوق ن

و  یعقل نظر بدین صورت است که یانسان یقواواسطه  بهنفس بر بدن،  ریاما تأث
بدن با نفس مرتبط و  یواسطه عقل عمل نفس ناطقه انسان هستند. به یقوا یعقل عمل

 جادیمعاش انسان را ا نیبقاء و تأم یکل نیقوان یعقل نظر .گذارد یم رینفس در آن تأث
 نیحلقه ارتباط ب ی. عقل عملرسد یم تیبه فعل یواسطه عقل عمل به نیقوان نی. اکند یم

ربط  گریکدیاست ادراکات و حرکات را به  ینفس با بدن است. اراده که فعل عقل عمل
 یعیامور طب یحت رند،یگ یم شمههمچون غضب و شوق از اراده سرچ ی. اموردهد یم

 تیتبع یهستند که از عقل عمل یاراد یامر زیمثل ن دیو تول هیبدن همچون تغذ
  ]. 352، ص4، ج19؛79، ص26[ کنند یم

 ایقوا، خواه ادراک کننده  یباور است که نفس، با وجود تجردش در تمام نیصدرا برا
 تیو هو یمعنا که هست نیوجود دارد. به ا یعیو خواه طب یوانیحرکت دهنده، خواه ح

 نیاست که قوا و آالت قوا ع نیا جهینت نیتر ]. مهم385، ص6، ج25قوا به نفس است [
آمده و در مرتبه قوه منشأ اثر  نیینفس است که پا نینفس و متحد با آن هستند. ا

و به مرتبه آن آالت و کردار در  کند یم دایاتحاد با آالت و کردار خود پ یو نوع شود یم
اگرچه با  ؛]. مثالً نگاه به نامحرم عمل خود نفس است، نه چشم169، ص25[ دیآ یم

صورت ملکه  حضور نفس در قوه باصره به لی. نگاه به نامحرم به دلردیگ یچشم انجام م
 گاهن یِرکمالی. نفس در فعل غکند یو جوهر نفس را استحاله م دیآ یشهوت در نفس در م

د. از کن یم فاینقش خود را ا قیطر نیل نگاه است و از ابه نامحرم حضور دارد و خود فاع
ت قوا استفاده می شود که به واسطه این قوا ارتباط بین نفس مجرد  مباحث مربوط به علیّ

تواند در بدن تصرف کند و آن را تحت تأثیر  شود که نفس می و بدن عنصری محقق می
  ن است. پذیری شاهد بر ارتباط نفس و بد قرار دهد. همین تأثیر

   
  یریگ جهینت .5

های  با تکیه بر دیدگاهآن،  رینفس بر بدن و تدب ریحاضر، توجیه و تبیین تأث قیدر تحق
نشان داده شود که بین نفس مجرد و بدن مادی ارتباط تا  مطمح نظر بودمالصدرا، 

گاه نفس قادر نخواهد بود که در بدن تصرف و  وجود دارد، زیرا در غیر این صورت هیچ
  را تحت تأثیر قرار دهد.  آن
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نفس  راتیتأث روشن شدمواردی از تصرفات نفس در بدن ذکر گردید و  فیدر مقام توص
که  است یو عقالن یمثال ،یعیانسان متشکل از مرتبه طب قتیکه حق کند یبر بدن داللت م

ر هر مالزم و همراه بدن است، زیرا دی تکامل رینفس، در س گر سیر تکاملی انسان است. بیان
نفس در سیر نزولي خود همچنین روشن شد که بدن متناسب با آن مرتبه وجود دارد.  رتبهم

تا شود  سنخ همکند به واسطه تعلّق به بدن طبیعي به آن نزدیک و  از مقام عقل، تالش مي
های  از دیدگاه دهد. انجام نماید و اعمال خود را توسط بدنتدبیر آن را و تصرف در بدن 

شود  شناسانه او است، در این مقام استفاده می ه مبتنی بر اصول فلسفی و نفسمالصدرا، ک
معضله ارتباط نفس مجرد باشد. در نتیجه  ، و در واقع همان بدن مینفس تمام بدن استکه 

  کند. ای معنا و مفهوم پیدا نمی حل شده و چنین مشکلهبا بدن مادي 
ر بدن طبیعي و تحول و تدبیر آن از نفس براي تأثیر د دیگرد نییدر مقام تعلیل، تب

گیرد، بدن مثالي که از تجرد برخوردار  نفس یاري مي یقواو  یروح بخار ،یبدن مثال
. رددا تیسنخی عیهم با بدن طبو یابد، که هم با نفس  است به واسطه  نفس تحقق مي

ن توسط بد باشد، یو تجرد م تیجسمان انیو مرز م فیلط یجسمان یروح بخاري که امر
نفس  نیکه ع ینفسان یو تجرد است. قوا تیدو جنبه ماد یکه دارا شود یایجاد م

وجود  یو انسان یوانیح ،یانسان، اعم از مرتبه نبات یمراتب وجود یهستند در تمام
 نیمرز بشوند و  نزدیک شدن نفس به بدن میباعث  یانیحدود م نیاز ا کیدارند. هر

و   کند سنخیت پیدا میمادي  نفس مجرد با بدن وشود  تر می لطیف تیمرتبه تجرد و ماد
  . شود تا بدن توسط نفس متأثر و تدبیر شود ایجاد می بین آن دوارتباط و تعامل 

مالصدرا، در رابطه با  دگاهیشود که د از دو مقام توصیف و تعلیل نتیجه گرفته مي
د و ذومراتب نفس و بدن جوهر واح رایز ،است یجوهر یانگار گانهیمسئله نفس و بدن 

مستقل تا مشکله ارتباط  یاز مراتب نفس است، نه جوهر یکیهستند. بدن، در واقع 
  نفس و بدن رخ دهد.       
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