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رابطه نفس و بدن از دیدگاه مالصدرا
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محمود شکری

مسئلٍ وفس ي ثدن ي راثطٍ آن دي ،از مسبئل ديريه فلسفي است مٍ ثٍ طوًر
جدي ذَه فيلسًفبن را در َمٍ قرين ي اعصبر ثٍ خًد مطغًل مردٌ است .ايوه
مسئلٍ مٍ در غرة ،از آن ثٍ  problem mind – bodyيبد مويضوًد ،اموريزٌ
يني از جديتريه مسبئل فلسفٍ ذَه معبصر است .ثب يجًد تالشَوبي زيوبدي
مٍ فيلسًفبن ذَه امريز ،ثٍ مبر ثردٌ اود ،قبدر ثٍ ارائٍ تجييه معقًلي از ايه مسئلٍ
ويستىد .در فلسفٍ اسالمي ويس تب قجل از مالصدرا ،تجييه مًجّوٍ ي معقوًلي از ايوه
مسئلٍ ارائٍ وطدٌ ثًد امب مالصدرا ثب اثداع مجبوي فلسفي جديود ،از قجيول اصوبلت
يجًد ،تطنيل در يجًد ي حرمت جًَري ،طرحي وً از مل مسبئل فلسوفي از
جملٍ مسبئل وفس ارائٍ داد مٍ تب قجل از اي ثيسبثقٍ ثًدٌ اسوت .مالصودرا ثوب رد
وظريٍ قدم وفس ي حديث ريحبوي آن ،ديدگبٌ ديگري مٍ در وحًٌ پيدايص وفس
ثر ميگسيىد مٍ ثٍ «جسواًية الحديث» ثًدن وفس معريف است .اي ثر َميه مجىب
وفس را جًَري سيّبل مي داود مٍ از ثدايت جسمبويت خًد تب غبيت ريحوبويتص
َمًارٌ در جىجص ي تحرك ذاتي است .مالصدرا ثر مجىبي حديث جسمبوي وفس
 داوص آمًختٍ حًزٌ علميٍ ي مبرضىبسي ارضد فلسفٍ
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ي حرمت جًَري آن ،راثطٍ وفس ي ثدن را راثطٍ اتحبدي ي ثر َميه مجىب اوسوبن
را حقيقتي ذيمراتت ميداود ي در وتيجٍ از ايه طريق ،تأثير ي تأثر متقبثل وفوس ي
ثدن را تجييه ميمىد.

واژههای كليدیً :فس ،حذٍث رسوبًي ًفس ،حشمت رَّشي ًفس ،ساثكهِ
اتحبدي ًفس ٍ ثذى.
مقدمه

دس ثبة ساثكِ ًفس ٍ ثذى ،دٍ هطنل اسبسي ٍرَد داسد 9اٍل آًنِ تشميت دٍ
هَرَد هزشد ٍ هبدي ثِ قَسي مِ اص تشميت آًْب ًَو ٍاحذي ثِ ًبم «اًسهبى» ثهِ
ٍرَد ثيبيذ ،چگًَِ هوني است؟ دٍم آًنِ ايي دٍ هَرَد هزشد ٍ هبدي چگًَِ
اص ّوذيگش هتأحش هيگشدًذ؟ ثب تَرِ ثِ ايي دٍ هطنل ،سيش هٌكقهي ثحهج اضتؿهب
هي مٌذ ،ساثكِ ًفس ٍ ثذى دس دٍ هقبم ثشسسي گشدد 9الف) ساثكِ ًفس ٍ ثهذى دس
هقبم رات .ة) ساثكِ ًفس ٍ ثذى دس هقبم افًبل ٍ احَال.
ثِ ًهش هي سسذ تب صهبًي مِ ضقّ اٍل ايي هسئلِ ،يًٌي ساثكهِ ًفهس ٍ ثهذى دس
هقبم رات ،ثِ دسستي تجييي ًگهشددً ،وهيتهَاى اص ساثكهِ آى دٍ دس هقهبم افًهبل ٍ
احَال ،تجييي هًقَلي اسائِ داد.
 .1رابطه نفس و بدن (در مقام ذات)

حذٍث رسوبًي ًفس ،حشمت رَّشي ًفسً ،فسيت ًفس ،تشميت اتحهبدي
ًفس ٍ ثذى ٍ ،رٍهشاتت ثَدى اًسبى اص هْنتشيي هجبحخي ّستٌذ مِ دس ايي ثخص،
رْت تػَيش ساثكِ ًفس ٍ ثذى ؾشٍسي است اص آًْب سخي ساًذُ ضَد .ثهِ ًههش
هي سسذ صيشثٌبي ّوِ ايي افنبسّ ،وبى حذٍث رسهوبًي ًفهس اسهت ثهِ ّوهيي
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خبقش ،حذٍث رسوبًي ًفس قليًِ سخي خَاّذ ثَد.
 .1 .1حديث جسماوي وفس

ضجل اص هالغذسا ،دس ثيي فالسفِ ،سارى ثِ حهذٍث ٍ ضهذم ًفهس ،دٍ ديهذگبُ
يوذُ ٍرَد داضت .ثًؿي اص فالسفِ اص رولِ افالقَى ،ثش ايي ثبٍس ثهَدُاًهذ مهِ
ًفس هَرَدي ضذين ٍ سٍحبًي است( .ض .ك :افالعوَى يوٖتوب )2357 :اههب ثشخهي
ديگش اص فالسفِ ،اص رولِ اثي سيٌب ثب ايي ديذگبُ ثِ ضذت هخبلفت مشدُ ،هًتقذًهذ
ًفس ّوبًٌذ ثذى حبدث است ٍ دس ٍاضى ثب حذٍث ثذى حبدث هيضَد( .اييسوٌ٘ب

 )408 :1404اهب ثِ ايتقبد هالغذسا ًفس ًهِ ضهذين سٍحهبًي اسهت ٍ ًهِ حهبدث
سٍحبًي ،ثلنِ ًفس ،حبدث رسوبًي است ثذيي هًٌب مِ ًفس اص رسهن حهبدث
هي ضَد ٍ هجذأ تنَّى آى هبدُ رسوبًي است مِ دس سيش تنبهلي خهَد تجهذيل ثهِ
ًفس هي ضَد .ثٌبثشايي ،اص ًهش هالغذسا ًفس دس اثتذا يل هَرَد ثبلفًل سٍحبًي
ًيست مِ دس صهبى تَلذ ،دس ثذى ٍ رسن ٍاسد هيضَد ه چٌبىمِ حنوبيي ّوچَى
افالقَى ٍ اثي سيٌب چٌيي ههيپٌذاضهتٌذ ه ثلنهِ اص ًههش اًٍ ،فهَس اًسهبىّهب دس
ًخستيي هشحلِ ٍرَدضبى ضَُ هحؽاًذ ٍ آًچٌبى ًبضع ٍ ًبتوبماًذ مهِ ًضديهل
است اص رولِ ايذام ثبضٌذ( .هالصسضا  )133 :1377ثِ ايتقبد هالغذسا آيِ ضهشيفِ
«ّل اتي يلي االًسبى حيي هي الذّش لن يني ضيئبً هزمَساً» (اًسوبىّ )1:هن هييهذ
ايي هكلت است مِ ًفس دس اثتذاي پيذايص خَد ّيچ هحهؽ اسهت( .هالصوسضا

 )329/8 :1999ثِ تًجيش ديگش ًفس دس هقبم حذٍث ،ضهجيِ ّيهَالي اٍلهي اسهت
(هالصسضا  )257 :1375مِ يبسي اص ّشگًَِ موبل غَسي ٍ غَست هحسَس يهب
هتخيل يب هًقَل است اهب دس اداهِ ،چٌبى فًليتي هييبثذ مِ ثشاي غهَس هزهشد اص
هَاد ه خَاُ رضئي ٍ خَاُ ملي ه فًبل هيگشدد( .هالصسضا )328/8 :1999
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خشٍد ًفس اص ضَُ هحؽ ثِ سَي فًليت هحؽ يب ثِ تًجيهش ديگهش ،خهشٍد
ًفس اص غَست رسوبًي ثِ سَي غَست يقالًي ،ثذيي گًَِ است مِ ًخسهت،
هَاد ٍ يٌبغش اٍليِ ثب هضاد ّبي حبغل دس خَيص ،ثش حست ايتذالي مِ هييبثٌذ
ثِ استًذاد ضجَل غَست رذيذ هيسسٌذ .ايي غَست رذيذ ّن ،ثهش احهش افهضايص
ايتذال اهضرِ ،داساي ًَو ؾًيفي اص حيبت ،يًٌي حيبت ًجبتي هيگشدد مهِ دس آى
ثًؿي آحبس ًفس ًوبيبى است .پس اص ايٌنِ اهتضاد ايي يٌبغش ،اتنّ اص اهتضاد ًجبت
ضذ ،ضبيستِ ًفسي ثشتش اص ًفس ًجبتي ،يًٌي ًفس حيهَاًي ههيگهشدد( .هالصوسضا

 500 :1363و  )499پس اص هشحلِ ًجبتي ٍ حيَاًي ،اسهتًذاد يٌبغهش دس پهزيشفتي
غَست رذيذ ٍ دسرِ ايتذال هضاد آًْب ثِ اٍد خَد هيسسهذ( .هالصوسضا :1380

 )365دس ايي ٌّگبم است مِ ضبيستِ غَستي ثشتش ٍ فيؿي مبههلتهش ٍ رهَّشي
ٍاالتش گشديذُ ،اص ًبحيِ يبلن اهش ٍ ثِ حنن تذثيش الْي ،ضَُاي سٍحبًي هييبثذ مِ
هذسك مليبت ٍ رضئيبت ٍ هتػشف دس هًهبًي ٍ غهَس اسهت( .هالصوسضا :1382
)461

ّش چٌذ هوني است ديذگبُ غذسالوتألْيي دس حذٍث رسوبًي ًفس هكبثق ثب
يقل ٍ ثشّبى داًستِ ضَد اهب اديهبي ٍي دس تًهبسؼ ثهب آههَصُّهبي ضهشيًت ٍ
نَاّش احبديج هتًذدي است مهِ ٍرهَد ًفهَس ضجهل اص ٍرهَد اثهذاى سا تأييهذ
هيمٌٌذ .دٍ ًوًَِ اص ايي سٍايبت مِ هالغذسا ًيض دس رلذ ّطتن اسفبس ًقل مهشدُ
است رمش هيضَد9
ه پيبهجش امشم

هيفشهبيذ9

«مٌُْتٔ ًبّ٘بً ٍ آزٓمٔ يٕٓ٘يَ الوبءِ ٍ الغ٘ي»( .هحوسيبقط هزلسٖ يٖتب)27/65 :

ٍ ًيض سسَل خذا

فشهَد9
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«االضٍاحٔ رٌَزٔ هزٌّسٓ هبتؼبضف هٌْب ائتلف ٍ هبتٌبمط هٌْب اذتلف» (ّوبى)155/101 :

هالغذسا ،ايي ضجيل سٍايبت سا غهحي ضلوهذاد ههيمٌهذ اههب ديهذگبُ خهَد سا
هتًبسؼ ثب آًْب ًويداًذ .اٍ سًي هيمٌهذ اص نهبّش ايهي سٍايهبت يهذٍل مٌهذ ٍ
ثشاسبس ديذگبُ ديگشي مِ دسثبسُ ًحَُ ٍرَد ًفَس اًسهبى ّهب داسد ،دسهت ثهِ
تأٍيل ايي سٍايبت ثشدُ ،آًْب سا ثِ ًحَ ديگشي تفسيش مٌذ .ثِ ايتقبد هالغذسا اگهش
ايي سٍايبت ثيبًگش ٍرَد ًفَس اًسبىّب ضجل اص حذٍث ثذىّبي هشثهَـ ثهِ ّهش
يل ثِ ًحَ رضئي ٍ هتنخّش ثبضٌذ ،دٍ الصم فبسذ دس پي خَاّذ داضت9
0ه تلقي چٌيي هًٌبيي اص ايي سٍايبت ،هستلضم ايي است مهِ ًفهس ّهيچگًَهِ
ًقػي ًذاسد ٍ راتبً مبهل است دسحهبليمهِ ًيهبص ًفهس ثهِ آالت ٍ ضهَاي خهَد،
ًطبًگش ايي است مِ ًفس راتبً مبهل ًيست ٍ ثب ثِمبسگيشي ضَاي خَد ثهِ تنبههل
هيسسذ.
1ه چٌيي فْوي اص سٍايبت ،ثِ هًٌبي پزيشفتي ايي حقيقت است مِ ًفسًَ ،و
هٌحػش ثِ فشد است صيشا اص سَيي ايي سخي غحي است مِ تنخّش افشاد تٌْب دس
ارسبم هبدي هًٌب داسد دسحبليمِ ضذم ًفس ٍ ٍرَدش ضجل اص ثذى هستلضم هزشد
ثَدى ًفس است ٍ اص سَيي ديگش هزشدات ثِ خبقش ًذاضتي خَاظ رسهوبًي اص
ضجيل استًذاد ،حشمت ٍ هبدُ ،تنخّش فشدي ًذاضهتِ ٍ ًهَو هٌحػهش ثهِ فشدًهذ دس
حبلي مِ ًفَس اًسبًي دس ايي يبلن داساي مخهشت يهذدي ٍ ٍحهذت ًهَيياًهذ.
(هالصسضا  )331/8 :1999ثٌبثشايي ،چٌيي ديهذگبّي خهَدش ،خهَدش سا اثكهبل
هي مٌذ ٍ ًِ تٌْب ًبفي مخشت ًفَس دس ايي يبلن است ثلنِ ًبفي مخشت ًفَس ضجل
اص اثذاى ًيض ّست .اص ايي سٍ تػَس ًفَس ضذين هتنخش االفشاد هحبل خَاّذ ثَد.
پس ،هٌهَس سٍايبت اص ٍرَد ًفس ضجل اص ٍرَد ثذىً ،فس رضئي ًيست ثلنِ
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ايي سٍايبت ثِ ًحَ ديگشي اص ٍرَد ًفس اضبسُ هيمٌٌذ مهِ دس تًجيهش هالغهذسا
چٌيي است9
« للٌفس االًسبً٘ٔ مًٌَ٘ٔ لوبوبزٕ ٍروَز هوب فوٖ ػوبلن ػلون ال هوي ال وَض

الوفبضقٔ الؼقلٍ٘ٔ ّٖ الوخل االلْ٘ٔ»ّ( .وبى )332

هالغذسا دس ربي ديگش هيًَيسذ9
«اى الٌفَس االًسبً٘ٔ يوب ّٖ ًفَس حبزحٔ يحسٍث البسى ٍ يوب ّوٖ فوٖ ػلون

هي ح٘ج حق٘قتْب الطٍحبً٘ٔ قسٗؤٌ يقسم ػلوِ تؼبلٖ»( .هالصسضا )536 :1363

دس ٍاضى ايي اديبي هالغذسا ،هجتٌي ثش يل اغل فلسفي است مِ ثشاسبس آى،
ّش هًلَلي دس هشتجِ يلت تبهِ خَد حؿَس داسد .ثش ّويي اسبس ًفهَس اًسهبًي
ّن ضجل اص تًلق ثِ اثذاى ،دس هشتجِ يللطبى مِ ّوبى هفبسضبت يقلياًهذ ،ثهِ ًحهَ
روًي ٍ ثسيف ٍرَد داسًذ9
«اى الٌفَس االًسبً٘ٔ هَرَزٓ قبل االيوساى يحسوك مووبل ػلتْوب ٍ سوببْب ٍ
السبك النبهل ٗلعم الوسبك هؼْب فبلٌفس هَروَزٓ هوغ سوببْب الى سوببْب مبهول

الصات تبمّ االفبزٓ ٍ هوب ّوَ موصلل الٌٗفول ػوي سوببِ»( .هالصوسضا :1999
 346/8و )347

هالغذساّ ،وبًٌذ سٍايبت ،ديذگبُ هٌسهَة ثهِ افالقهَى سا ًيهض تأٍيهل ثهشدُ،
هيًَيسذً 9هشيِ تقذم ًفَس هتنخّش ثش اثذاى سا ًوهيتهَاى ثهِ حنوهبيي ّوچهَى
افالقَى ٍ غيش آى ًسجت داد صيشا آًْب ضبئل ثِ حذٍث يبلن ثَدُ ،هًتقذًهذ يهبلن
هبدُ اص رولِ اثذاىّ ،ويطِ دس حبل تغييش ٍ تجذّل است .پس چگًَِ هوني اسهت
آًْب ثب چٌيي ايتقبدي ًفَس هتنخّش ضجل اص اثذاى سا ًيض ثپزيشًذّ( .وبى)374 :
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 .2 .1حركت جًهري اشتدادي وفس از حديث جسماوي تا بقاي ريحاوي

يني اص اغَل فلسفِ هالغذسا حشمت رَّشي است .ثِ يقيذُ ٍي ،افضٍى ثهش
ايٌنِ ايشاؼ ٍ نَاّش ارسبم ّوَاسُ دس حبل تغييش ٍ تحَلاًذ ،دس رٍاتطبى ًيهض
تغييشي دائوي ٍ هستوش ضنل هيگيشد ٍ .ايي ًَو تغييهش ٍ تحهَل دس ارسهبم ثهِ
غَست دفًي ٍ آًي ًجَدُ ثلنِ ثِ ًحَ تذسيزي خَاّذ ثَد .ثِ تًجيش ديگش ،تغييش
ٍ تحَل راتي ارسبم اص ضجيل مَى ٍ فسبد ًيست ثلنِ ارسبم ٍ غَستّبي هبدي
ثِ تذسيذ غَستي ثِ غَستي ديگش هتحَل ههيضهًَذ .هخهل غهَست آة مهِ ثهِ
تذسيذ ًِ ثِ ينجبسُ ثِ غَست ثخبس دس هيآيذ .ايي ديهذگبُ غهذسالوتألْيي دضيقهبً
ثشينس ديذگبُ فيلسَفبى ضجل اص اٍست مِ ّشگًَِ تغييش ٍ تحَل راتي ارسبم سا
اص ضجيل ضسن اٍل هيپٌذاضتٌذ .الجتِ ايهي ًهَو تغييهش ٍ تحهَل رهَّشي ،دس ّوهِ
ارسبم ينسبى ًيست ٍ اص ًهش ضذت ٍ ؾًف هتفبٍت است ثشاي ًوًَِ غَست
ثخبسي مِ تحَل يبفتِ غَست آثي استّ ،يچگًَِ موبل ٍ ضذت ٍرَدي ًسجت
ثِ غَست آثي ًذاسد اهب دس ثًؿي اص ارسبم ديذُ هيضَد مِ غَست هتحَل ضذُ
ثًذي ،اص حيج ٍرَد ،مبهلتش ٍ ضذيذتش اص غَست ضجلي است هبًٌذ داًِ دسختي
مِ ثِ دسخت تجذيل هيضَد موبالت ثيطتشي سا ثِ دست هيآٍسد يًٌهي حشمهت
داًِ ثِ سَي دسخت ضذى ثشخالف حشمت آة ثهِ سهَي ثخهبس ضهذى ثهِ ًحهَ
اضتذادي است .ثٌبثشايي ،دس ثًؿي هَاسد حشمت راتي ارسهبم دس يهيي تهذسيزي
ثَدى ،تنبهلي ٍ اضتذادي ّن ّست .هالغذسا اص حشمتّبيي مِ دس آًْهب تنبههل
غَست ًويگيشد ثب تًجيش «لجس ثًذ الخلى» ٍ اص حشمتّبيي مِ ّوشاُ ثهب تنبههل
است ثب تًجيش «لجس ثًذ الّلجس» يبد هيمٌذ( .ػبسالطسَل ػبَزٗت )328 :1385

تًجيش حشمت اضتذادي ثِ «لجس ثًذ الّلجس» ثذيي هًٌب ًيست مِ يل ضهي دس
قَل حشمت رَّشي خَد ّش غَستي سا مهِ ثهِ دسهت آٍسدًُ ،گهِ ههيداسد ٍ
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غَست ثًذي سا ثِ آى اؾبفِ هيمٌذ ثِ گًَِاي مِ ايي غهَستّهب ،دس غهٌذٍ
سشهبيِ ٍرَدي ضي ثهش سٍي ّهن اًجبضهتِ ضهًَذ .چٌهيي ثشداضهتي اص حشمهت
اضتذادي مبهالً سكحي ٍ يبهيبًِ ٍ دس تؿبد ثب هًٌبي دضيهق ٍ فلسهفي آى اسهت.
حشمت اضتذادي ٍ تنبهلي اص ًگبُ دضيق فلسفي ثذيي هًٌبست مهِ ضهي دس ّهش
هشتجِ ٍ فًليتي استًذاد يل هشتجِ اص موبل سا داسد ٍ دس هشتجِ ثًذ استًذاد موهبل
ثيطتشي سا داسد( .هطتضٖ هغْطٕ  376 :1385و  )377آى فًليت ٍ هشتجِ الحهق اص
فًليت ٍ هشتجِ سبثق مبهلتش استّ( .وبى )394

هنول ديذگبُ هالغهذسا هجٌهي ثهش حهذٍث رسهوبًي ًفهسّ ،وهيي حشمهت
رَّشي اضتذادي است ثِ ايي ثيبى مِ قجق ًهش هالغذساّ ،وِ ارسبم اص حشمت
رَّشي ثشخَسداسًذ ٍ ًكفِ اًسبًي ًيض مِ اٍليي هشحلِ اص هشاحل رسوبًي ًفس
هحسَة هي ضَد ،اص ايي ضبيذُ هستخٌب ًيست .ثهب ايهي تفهبٍت مهِ ًكفهِ اًسهبًي
ثشخالف سبيش اضيبي هبدي ايي استًذاد سا داسد مِ ثش احش حشمت اضهتذادياش اص
يبلن رسوبًيت فشاتش سفتِ ،پس اص قي هشاحل ًجهبتي ٍ حيهَاًي ثهِ هشتجهِ ًفهس
اًسبًي ًبئل گشدد .پس ثِ تًجيش هطَْس ًفس ،رسوبً٘ٔ الحسٍث ٍ ضٍحبً٘ٔ البقبست.
حذٍث هشاحل ًفس ثشاسبس حشمت رَّشي اضتذادي ،ثب حفم پيَسهتگي ٍ
اتػبل ثِ گًَِ اي ضنل هي گيشد مِ اٍالً ،حذٍث ّش يل هطشٍـ ثهِ صٍال ضجلهي
است ٍ حبًيبًّ ،وَاسُ رض حبدث مبهلتش اص رهض صائهل ثهَدُ ،اص دسرهِ ٍرهَدي
ثشتشي ثشخَسداس است ،ثِ ايي تشتيت ،هشاحل ٍ ارضاي اٍليِ ًفهس داساي آحهبس ٍ
خَاظ يٌػشياًذ مِ دس هشحلِ ثًذي آى آحبسً ،فس غهَست ديگهشي ثهِ خهَد
هيگيشد مِ افضٍى ثش خَاظ يٌػشي ،خَاظ غَس هًذًي سا ّن داسد .ثِ ّوهيي
تشتيت ثب صٍال آى هشاحل ،هشاحل ديگشي ثِ ًحَي پيَستِ ثِ آًْب حبدث هيضًَذ
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مِ يالٍُ ثش خَاظ يٌػشي ٍ هًذًي ،خَاظ گيبّي ّهن داسًهذ .دس هشحلهِاي
مبهلتش ثب صٍال هشحلِ گيبّيً ،فس ثِ ستجِاي ههيسسهذ مهِ يهالٍُ ثهش خهَاظ
يٌػشي ٍ هًذًي ٍ گيبّي ،خَدآگبُ است .دس ايي هشحلِ ،تزشد ًفهس ثهب ًطهئِ
حيَاًي ًفس آغبص هي گشدد ٍ اٍليي هشحلِ ثقبئي آى ثِ ٍضَو هيپيًَذدً .فهس دس
ايي هشحلِ ًيض داساي حشمت رَّشي اضتذادي است( .ػبسالطسَل ػبَزٗوت :1389

 )23ايي سٍال ّوچٌبى اداهِ هي يبثذ تب ايٌنِ ًفس اص ًطئِ ًفسبًي خبسد ضذُ ،ثهِ
ًطئِ يقالًي مِ غبيت حشمت ًفس هحسَة هيگشددٍ ،اسد ههيضهَدً .فهس دس
ايي هشحلِ ًيض ،يالٍُ ثش موبالت خبغي مِ الصهِ ايي هشحلِ استّ ،وِ موبالت
هشاحل هبدٍى سا ثِ ًحَ روًي دس خَد داساست يًٌي ًفهس ثهِ خهبقش حشمهت
رَّشي اضتذادي خَد ثِ هشحلِ اي سسيذُ است مِ ّوِ موبالت اًَاو يٌػهشي،
هًذًي ،گيبّي ٍ حيَاًي ه مِ دس ّش ًَيي ثِ غَست رذا ٍ هستقل يبفت هيضذ
ه سا ثِ غَست ٍاحذ ٍ ثسيف ٍ روًي دس خَد داسد( .هالصسضا )223/8 :1999

اص آًچِ گفتِ ضذ هي تَاى ًتيزِ گشفت 9اص آًزب مِ ٍؾًيت ٍرَدي ًفس ،ثهِ
خبقش حشمت رَّشياش ،اص ًهش حذٍث ٍ ثقب هتفبٍت استً ،حَُ تًلهق ًفهس
ثِ ثذى ًيض ،دس ايي دٍ هقبم هتفبٍت خَاّذ ثَد ثِ ايتقبد هالغذسا ،تًلق ًفس ثِ
ثذى ،دس هقبم حذٍث ّوبًٌذ تًلق غَست ثِ هبدُ اسهت يًٌهي ّوهبىگًَهِ مهِ
قجيًتّبي هبديً ،يبصهٌذ هبدُ هجْنالَرَدي ّستٌذ تب دس سبيِ آى تطخعّ يبثٌذ،
ًفس ًيض دس هقبم حذٍثً ،يبصهٌذ ثهذى ههجْن الَرهَدي اسهت مهِ دس سهبيِ آى
تطخعّ يبثذ .ثِ ايي تشتيت تًلق ًفس ثِ ثذى دس هقبم حذٍث ،دس اغهل ٍرهَد
است اهب دس هقبم ثقب ،يًٌي هَضًي مِ ًفهس هشحلهِ ثلهٌَ غهَسي سا گزساًهذُ ٍ
داساي ضَُ هفنّشُ ضذُ است تًلقص ثِ ثذى ثشحسهت اغهل ٍرهَد ًيسهت ثلنهِ
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ثشحست استنوبل استّ( .وبى 326/8 :و )327
 .3 .1وفسيت وفس

ثب ايٌنِ ًهشيِ حشمت رَّشي دس تجييي تغييشات ارسبم يبلن هبدُ نْهَس داسد
اهب ثيضل غذسالوتألْيي ًفس سا حتي دس آى هشحلهِاي مهِ اص تزهشد ثشخهَسداس
است ،هطوَل حشمت رَّشي هي داًذ .دس ٍاضى اص ًهش اًٍ ،فس تب صهبًي مِ ٍاسد
ًطئِ يقلي ًطذُ است دس هسيش حشمت رَّشي ضشاس داسد .تفبٍت يوذُ ًگهشش
هالغذسا سا ثب ًگشُ اثيسيٌب دس ايي ًنتِ ًْفتِ است مِ هالغذسا «اؾبفِ ًفسهيت»
يب «ًفسيت ًفس» سا راتي ٍرَد ًفس هيداًذ .اهب اص ًهش اثي سيٌب ،اؾبفِ ًفسهيت،
يًٌي استجبـ ًفس ثب ثذى ،اهشي يبسؾي ثشاي ًفس هحسهَة ههيگهشدد .ديهذگبُ
هالغذسا يًٌي راتي ثَدى تًلق ًفس ثِ ثذى ثِ ايهي هًٌبسهت مهِ ٍرهَد ًفهس
ٌّگبهي هًٌب داس است مِ ثِ تذثيش ثذى اضتغبل داضتِ ثبضذ .ثِ ثيبى دضيهقتهش ًفهس
ثذٍى ثذى ٍ تذثيش آى ،اهنبى ٍرَد ًخَاّذ داضت صيشا ًَو ساثكِ ًفس ثب ثهذى،
ساثكِ اي ثيشٍى اص حقيقت ضي ًيست ثلنِ ييي حقيقت ضهي اسهت ثهِ تًجيهش
ديگش ساثكِ هيبى ًفس ٍ ثذى ّوبًٌذ ساثكِ ثٌّب ٍ سهبختوبى ًيسهت مهِ دس آى ثٌّهب
ٍرَدي هستقل اص هتًلق خَد داسد ٍ تػشف دس سبختوبى اهشي خبسد اص ثٌّبست
مِ دس ضَاهص ٍاثستِ ثِ رات اٍ ًيستّ( .وبى  11و  )13ثِ ايتقبد هالغذسا مسبًي
مِ ًسجت ًفس ثب ثذى سا ثِ ًسجت ثٌّب ثب ثٌب تطجيِ مشدُ اًهذ ،ثهيي تػهشف قجيًهي
راتي ٍ تػشف غٌبيي يشؾي ،فش ًگزاضتِاًذ ٍ دس ٍاضى «هبثبلزات» سا ثِ رهبي
«هب ثبلًشؼ» اخز مشدُاًذ ايي ثذاى سهجت اسهت مهِ ًفهس سا اص اٍل هَرهَدي
هستقل پٌذاضتِاًذ دس حبلي مِ ًفس دس ثذٍ ٍرَد خَد ،هَرَدي هستقل دس مٌبس
ثذى ًجَدُ تب ثًذ اص توبهيت ٍرَدش ،هتػف ثِ هذيشيت ثذى ضَدّ( .ووبى )376
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ثلنِ تذثيش ثذى ٍ ًفسيت ًفس ،دضيقبً هخل غفبت خذاًٍذ مهِ يهيي راتٌهذ ،يهيي
رات ًفس ثَدُ ،اهشي صائذ ثش ٍرَد اٍ ًيستٌذّ( .وبى  )383پس ثبيذ ٍرَد ًفس
ٍ ًفسيت آى سا يل چيض داًست مِ ًفس ثِ حسهت ّوهيي ًحهَُ اص ٍرهَدش،
غَستي هؿبف ثِ ثذى ٍ هتػشف دس آى استّ( .وبى  )375اص آًزب مِ ايي چٌهيي
اؾبفِ اي هقَّم رات ًفس است ،پس ّوبًٌذ اؾبفِ پذسي ٍ پسشي يب اؾبفِ پبدضبُ
ًسجت ثِ مطَس ًيست مِ دس غَست هًذٍم ضذى اؾبفٍِ ،رَد هؿبف ّوچٌهبى
ثِ حبل خَد ثبضي ثوبًذ .دس ٍاضىًَ ،و اؾبفِاي مِ ثهيي پهذس ٍ پسهش ٍ ًيهض ثهيي
پبدضبُ ٍ مطَس يب ثيي مطتي ٍ مطتيجبى است ،اؾبفِاي است مِ ثًهذ اص توبهيهت
ٍرَدضبى يبسؼ ثش آًْب ضذُ است اهب اؾبفِ ًفسيت ًحَُ ٍرَد خهبظ ًفهس
است چٌبىمِ اؾبفِ ّيَلي ٍ غَس ًَييهِ ًيهض اص ّوهيي ضجيهل اسهت .دس چٌهيي
هَاسدي اًًذام اؾبفِ ،اًًذام هؿبف سا دس پي خَاّهذ داضهت( .هالصوسضا :1360
 145و )146

دس ًتيزِ ثب صائل ضذى ثذى ،اؾبفِ ًفسيت اص ثيي هيسٍد اهّب ثبيذ تَرِ داضهت
مِ هٌهَس اص ًبثَدي ًفس دس احش ًبثَدي ثذىً ،بثَدي هكلق آى ًيسهت (هالصوسضا

 )460 :1380ثلنِ ًبثَدي هشتجِ اي اص هشاتت آى است .هالغذسا دس هَاسد هتًذدي
ثش ايي هكلت تأميذ هيمٌذ مِ ًفس داساي هشاتت ٍ ًطئبت هتًهذدي اسهت ٍ دس
ّش هشتجِاي ،داساي ٍرَد خبغي است چٌبى مِ هيًَيسذ9
فبلٌفس قبل التؼلق يبلبسى لْب ًحَ هي الَرَز ٍ هغ التؼلوق ًحوَ آذوط ٍ يؼوس

التؼلق ًحَ آذط( .هالصسضا )378 / 8 :1999

پس دس پي فسبد ثذى ،آى هشتجِاي اص ًفس مِ تًلق راتهي ثهِ ثهذى داسد صائهل
هيضَد دس ٍاضى« ،مَى تًلقي» يب ّوبى «مَى ًفسبًي» ًفس است مِ ثب صٍال ثذى
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صائل هيضَد ،اهب آى هشتجِاي اص ًفس مِ ّيچگًَِ تًلقي ًسهجت ثهِ ثهذى ًهذاسد،
ّيچ ٍضت فبسذ ًخَاّذ ضذّ( .وبى  419و )4/9

سخي آخش ايٌنِ تفسهيش هالغهذسا اص اؾهبفِ ًفسهيت ،هَرهت خهشٍد آى اص
رَّشيت ٍ دخَل آى دس هقَلِ هؿبف ًخَاّذ ضهذ صيهشا هؿهبف ثهَدى ًفهس
ًسجت ثِ ثذى داخل دس هبّيت آى ًيست تب آى سا اص رَّشيتص خبسد مٌهذ ثلنهِ
چٌيي اؾبفِ اي ،اص ًحَُ ٍرَد ًفس اًتضاو هيگشدد .دس ٍاضهىً ،فهس ثهِ حسهت
هبّيت رات خَد اص هقَلِ رَّش است ٍ ثِ حست ًفسيت خهَد هؿهبف اسهت.
(ػبسال رَازٕ آهلٖ  240 :1376/1/2و )239
 .4 .1رابطه علي ي معلًلي وفس ي بدن

هٌهَس اص ساثكِ يلي ًفس ٍ ثذى ،يليت فبيلي يب غبئي ًيسهت ،ثلنهِ هٌههَس،
يليتي است مِ هبدُ ٍ غَست ًسجت ثِ ّن داسًذ ّوچٌبىمِ هالغهذسا ًفهس ٍ
ثذى سا اص خيلي رْبت ضجيِ هبدُ ٍ غَست هيداًذ .اص ايي رْت ًيض ساثكِ آًْب سا
ّوبًٌذ ساثكِ هبدُ ٍ غَست هيداًذ ٍ هًتقذ است ّوبىگًَِمِ ههبدُ ٍ غهَست
دس ٍرَد خَيص ثِ ّن هحتبد اًذ .ثذى ٍ ًفس ّن دس تطخع ٍ ٍرَد خَد ثهِ
ّن هحتبد اًذً .فس ّش چٌذ مِ ثِ لحبل ٍرَد يقلي ًيبصهٌذ ثذى ًيست اهب ثشاي
ايٌنِ ثِ غَست يل ًفس رضئي تطخع پيذا مٌذ دس هقبم حذٍث هحتهبد ثهذى
استّ .وچٌيي تب صهبًي مِ ًفس دس ًطئِ دًيَي ثِ سش هيثشد يب ٌّهَص ثهِ ًطهئِ
يقلي ًبئل ًطذُ است ،ضَاهص ثِ ثذى خَاّذ ثَد .هالغذسا ثٌب ثش ايي هجٌب چٌهيي
ديذگبّي سا دسثبسُ ًفس ٍ ثذى ثش هيگضيٌذ مِ اص ًهش اٍ «ًفسيت ًفس» يب ّوهبى
تذثيش ثذى ٍ اضتغبل داضتي ثِ آى ،صائذ ثش ٍرَد ًفس ًيست ،ثلنِ اهشي است مِ
راتي ٍرَد ًفس ٍ هَرت ضَام آى است( .هالصسضا )383/8 :1999
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يليت هيبى ًفس ٍ ثذى ّوبًٌذ ههبدُ ٍ غهَست دٍ قشفهِ اسهت .اص ايهي سٍ،
ّوبىقَس مِ ثذى يلت هبدي ًفس استً ،فس ّن يلّهت غهَست ثهذى خَاّهذ
ثَد صيشا ثب ًگبُ دضيق ثِ ثذى ه اص آى رْت مِ ثهذى قجيًهي اسهت ه دس خهَاّي
يبفت مِ ضَام ٍ توبهيت ثذى ثِ ًفس ٍ ضَاي آى ثَدُ ،تطخع آى ًيهض ثهِ ًفهس
است .اگش ثذى سا ثِ تٌْبيي ٍ رذا اص ضَاي آى فشؼ مٌين اص حقيقهت ٍ اًّيهت آى
چيضي ثبضي ًخَاّذ هبًذ .ثلنِ تٌْب چيضي مهِ ثهبضي ههيهبًهذ يٌبغهش ٍ ارضائهي
ّستٌذ مِ دس حبل هتالضي ضذى ٍ رذايي اص ينذيگش ضشاس گشفتِاًذّ .وهبىگًَهِ
مِ پيص اص هَت ٍ پس اص آى چٌيي ّستٌذّ( .وبى )239/9
 .5 .1رابطه اتحادي وفس ي بدن

هالغذسا هنشسّ ثش ايي هكلت تأميذ هيمٌذ مِ ًفس ٍ ثذى ثب ّن ساثكِ اتحبدي
داسًذ .استذالل ٍي ثش ايي اهش چٌيي است مِ ًفس ثِ غفبت ثذى هتّػف هيضَد
ٍ ّش چيضي مِ هتّػف ثِ غفبت ضي ديگشي ضَد ،ييي آى ضي خَاّهذ ثهَد.
پس ًفس ييي ثذى خَاّذ ثَد .غحت غغشاي ايي ضيبس اص ايٌزب حبثت هيضهَد
مِ ّش يل اص هب ،افًبل ثذى خَد سا ثذٍى ّيچ استًبسُاي ثِ خَد ًسجت هيدّين
هخالً هي گَيين 9هي ًطستن ،خَسدم ،چطيذم ٍ افًبلي اص ايي ضجيل مِ دس ييي ثذًي
ثَدًطبى ،آًْب سا ثِ ًفس ًيض ًسجت هيدّين ،اهب دليل ثش دسستي مجشاي ضيبس ايهي
است مِ يل غفت ًويتَاًذ ضبئن ثِ دٍ هَغَف ثبضذّ( .وبى )286/5
 .1 .5 .1تبييه رابطه اتحادي وفس ي بدن بر مبىاي حركت جًهري اشتدادي

هجٌبي هالغذسا دس تجييي ساثكِ اتحبدي ًفس ٍ ثذى ،حشمت رَّشي اضتذادي
ًفس است .حشمت اضتذادي ثذيي هًٌبست مِ دس ّش آًي ،اهشي هًهذٍم ٍ صايهل
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هيضَد ٍ اهش رذيذي غيش اص آى ه اهب مبهلتش اص آى ه ثِ ربي آى هَرَد ٍ حبدث
هيضَد ثب ايي تَؾي مِ ايي دٍ اهش ثِ ّن پيَستِاًذ ثهِ ايهي هًٌهب مهِ هقهبقى
فشؾي يل اهش هتػل صهبًياًذ .هٌتْب چَى اهش حبدث دس ييي ثسبقت ّن ضهبهل
آحبس ٍ موبالتي است هطبثِ موبالت هَرَد دس صائل ٍ ّن ضبهل آحهبس ٍ موهبالتي
رذيذ است ،اص آى ثِ «اتحبد موهبل رذيهذ ثهب موهبالت هَرهَد دس صائهل» تًجيهش
هيمٌٌذ ثشاي هخبل فشؼ هيمٌين اص اهش صائل هبّيت  Aضبثل اًتضاو ثبضذ ٍ اص اهش
حبدث هبّيت  ٍ Bفشؼ هيمٌين آحبس ٍ موبالت رذيهذي مهِ فقهف دس حهبدث
يبفت هي ضًَذّ ،وبى آحبسي هيثبضٌذ مِ اص هبّيتي هبًٌذ  Cاًتهبس هيسٍد .دس ايي
غَست اهش حبدث دس ييي ثسبقت ّن ٍرَد خبظ ّ ٍ Bن ٍرهَد روًهي
 CٍAاست يًٌي ،ثب تحقق اهش حبدث ،يالٍُ ثش هبّيت  Bهبّيهت ً C ٍ Aيهض
تحقق يبفتِ اًذ .پس  C ٍ Aمِ دس سبيش هَاسد ثِ غَست هٌفشد ٍ ثهب ٍرَدّهبي
رذاگبًِ يبفت هي ضًَذ ثب تحقق اهش حبدثّ ،ش دٍ ثب يل ٍرَد هَرَد ضذُاًهذ
ٍ هقػههَد اص اتحههبد رههض ايههي ًيسههت ثٌههبثشايي  B ٍ C ٍ Aاتحههبد يبفتههِاًههذ.
(ػبسالطسَل ػبَزٗت )329 :1385

استبد رَادي آهلي ّن سارى ثِ ًقص حشمت رَّشي دس اتحبد يبفتي دٍ ضي
هيًَيسذ9
زض حطمت رَّطٕ مَى ٍ فسبز ً٘ست يلنِ لبس يؼوس اظ لوبس اسوت ٍ .يوِ
ّو٘ي زل٘ل شٖء ًرست يب شٖء زٍم هتحس ّستٌس ٍ شوٖء اٍلوٖ زض اٗوي اتحوبز
ًبيَز ًوٖشَز يلنِ تٌْب ًقص ذَز ضا اظ زست هٖزّسً ٍ .قص ٗل ٍصف سولبٖ
است مِ اٍ ضا ضّب هٖمٌس ٍ يب ضّب مطزى ًقص يسٍى آى مِ َّٗوت ذوَز ضا موِ
ّستٖ اٍ است اظ زست يسّس .يب موبل يؼسٕ روغ هٖشَز ٍ ّووطاُ يوب آى مووبل

ٗوول ٍاحووس حق٘قووٖ ضا تيوون٘ل هووٖزّووس( .ػبووسال رووَازٕ آهلووٖ :1376
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ثٌبثشايي ٍضتي ًفس اص هشحلِ يٌػشي ٍ هًذًي گزس مشدُ ،ثهِ هشحلهِ گيهبّي
هيسسذ ،ثذيي هًٌب ًيست مِ هشحلِ يٌػشي ٍ هًذًي ثِ قَس ملي ًيست ٍ ًبثَد
هيگشدد ٍ يل دفًِ ربي خَد سا ثِ هشحلِ گيبّي هيدّذ ثلنهِ تجهذيل هشحلهِ
هًذًي ًفس ثِ هشحلِ گيبّي آى ثِ ايي هًٌبست مِ هشحلِ هًذًي دس احش حشمهت
اضتذاديً ،قبئع خَد سا اص دست دادُ ،ثهب حفهم موهبالت هَرهَد ثهِ موهبالت
ديگشي ًيض دست هي يبثذ مِ ثِ خبقش ايي موبالت ،هشحلِ گيهبّي ثهش آى اقهال
هيگشدد .دس ٍاضى ًفس دس ايي هشحلِ آى چٌبى تنبهل پيذا مشدُ است مِ ّن مهبس
غَست هًذًي سا مِ «حفم الوشمت يي التفشّ » است ،اًزبم هيدّذ ٍ ّن ثِ اهش
تغزيِ ،تٌويِ ٍ تَليذ هيپشداصدّ .ن چٌيي است ٍضتي ًفس اص ايهي هشحلهِ يجهَس
هيمٌذ ٍ ثِ هشحلِ حيَاًي هي سسذ دس ايي هشحلِ يالٍُ ثش ايٌنِ موبالت هشتجهِ
هًذًي ٍ گيبّي سا داساست ،موبالت هشتجِ حيَاًي سا ًيض مسهت ههيمٌهذ يًٌهي
يالٍُ ثش ايٌنِ ارضاي هشمت سا حفم هيمٌذ ٍ ثِ اهش تَليذ ٍ تٌويهِ ههيپهشداصد،
داساي احسبس ّن هيثبضذ.
ثٌبثشايي ،اتحبد ًفس ٍ ثذى ثش هجٌبي حذٍث رسوبًي ًفس ٍ حشمت رَّشي
آى ،ضبثل تػَس است .دس ٍاضى قجق حذٍث رسوبًي ًفس ،اص اثتذا يهل هَرهَد
ثبلفًل ثِ ًبم «ًفس» دس مٌبس ثذى ٍرَد ًذاسد ثلنِ ٍرَد اثتذايي اًسبى يل چيهض
است ٍ آى ّوبى رسن است مِ دس احش حشمهت اضهتذاديً ،قهع اٍ ثهِ موهبل ٍ
ضَُاش ثِ فًليت تجذيل هيگشدد مِ دس يل هشحلِ ،ايي فًليت ٍ موبل اٍّ ،وهبى
ًفس است.
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 .2 .5 .1طبق رابطه اتحادي ،بدن مرتبه وازله وفس است.

الصهِ ثيبًي مِ هالغذسا اص ساثكِ اتحبدي ًفس ٍ ثذى ،اسائِ داد ،ايي است مهِ
ثگَيين ًفس ٍ ثذى دٍ هَرَد ثيگبًِ اص ّن ًيسهتٌذ ،ثلنهِ ّهش مهذام اص آىّهب اص
رٌجِّبي گًَبگَى اًسبى حنبيت هيمٌٌذ ،يًٌي ًفهس اص رٌجهِ تزهشّد ٍ ثهذى اص
رٌجِ هبديت آى حنبيت هي مٌذ .ثِ تًجيش ديگش ساثكِ اتحبدي ثيبى هيمٌذ مِ ثهيي
ًفس ٍ ثذى ،دٍگبًگي ،ثِ هًٌبي هػكل آى ٍرَد ًذاسد ،ثلنِ ّش يل اص ايي دٍ،
هشتجِاي اص هشاتت ٍرَدي يل ٍاضًيت ٍاحذ ثِ ًبم «اًسبى» سا تطنيل هيدّهذ ٍ
دس ٍاضىّ ،ش يل اص ايي دٍ ،هشتجِ ديگشي هحسَة ضذُ ٍ ثيٌطبى رذايي ٍرهَد
ًذاسد .يالهِ قجبقجبيي دس تَؾي ايي سخي هالغذسا ه مِ قجق ساثكهِ اتحهبدي،
ثذى هشتجِ ًبصلِ ًفس ٍ ًفس هشتجِ يبليِ ثذى است ه هيًَيسذ9
«ّوبىعَض مِ هٖ يٌٖ٘ ه ٌف هسئلِ ضايغِ اتحبزٕ ضا يط ٍروَز ضايغوِ يو٘ي
هطتبِ عب٘ؼٖ يسى ٍ ي٘ي هطتبِ ًفس اًسبًٖ هتفطع هٖمٌس .پس عبق آًچِ مِ هوب
زض هببحج ٍرَز ضايظ اظ آى يْطُ يطزٗن هٌسضد ذَاّس يَز .اٌٗنِ ضيوظ ٍروَزٕ
ي٘ي زٍ اهط يِ ٍرَز اتحبز ٍرَزٕ ي٘ي آى زٍ حنن هٖمٌس ٍ ظهبًٖ مِ ٗنوٖ اظ
آًْب يطإ زٗگطٕ هَرَز يبشس اظ هطاتك ٍرَز آى زٗگطٕ است .پس اگوط ٗول
ػطض هخل س٘بّٖ يطإ رسن لحبػ شَز قبئن يِ هَضوَػ

يوَزُ اظ ٍروَز آى

هَضَع ذبضد ًرَاّس يَز ٍ اگط ّوبًٌس هبزُ ٍ صَضت «ًفس» زٍ روَّط يبشوٌس
ّط ٗل اظ آى زٍ اظ هطاتك ػبلِ٘ ٗب سبفلِ ٍروَز زٗگوطٕ ذَاّوس يوَز .زض اٗوي
صَضت ّط مسام مِ اظ ح٘ج ٍرَز اقَٕ است توبم ٍرَز اضوؼف ذَاّوس يوَز.
پس هخالً ًفس اًسبًٖ تٌْب صَضت موبلٖ يسى است ٍ غ٘وط آى اظ هبوبزٕ يوسًٖ
شئَى ٍ شؼك ٍرَز آى ّستٌس البتِ اٗي اهوط هسوتلعم فبسوس شوسى صوَضتّوبٕ
هبزٍى ّوبًٌس صَض ػٌ طِٗ ً٘ست؛ ظٗطا ٗل فؼل٘ت ظهبًٖ فؼل٘ت زٗگط ضا زفوغ
هٖ مٌس مِ زٍ فؼل٘ت زض ػطض ّن يبشٌس اهب اگط زٍ فؼل٘وت زض عوَل ّون يَزًوس
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چٌ٘ي چ٘عٕ ضخ ًووٖزّوس[( .حبشوِ٘ الؼالهوِ الغببعبوبٖٗ ػلوٖص هالصوسضا
)134/8 :1999

پس ًفس ،رَّشي رذا اص ثذى ًيست ثلنِ هشتجِ يبليِ ثذى ٍ دس ًتيزِ هتػل
ثِ آى است ٍ ثِ تًجيشخَد هالغذسا ًفس ،موبل ٍ توبم ثذى استّ( .وبى  )247اص
ايي سًٍ ،وي تَاى گفت ًفس ،حقيقتي اص حقبيق ٍرَديِ ٍ ثذى حقيقهت ديگهشي
است ًهيش دٍ هَرَدي مِ دس يشؼ ٍ ثشاثش ّن ضشاس ثگيشًذ .ثلنِ ايي دٍ ثب ّن
يل حقيقت اص هشاتت ًهبم ٍرَداًذ .پس سخي دسستي است اگش گفتِ ضَد آًچِ
اص غَس ٍرَديِ ٍ ًطَ ٍ ًوَ ٍ سًگ ٍ سخسبس ٍ ّيئتّهبي گًَهبگَى دس ثهذى
ٍرَد داسد ،پشتَ ينسي است مهِ اص ًفهس ثهش ههبدُ ثهذى اضهشا مهشدُ اسهت.
(ايَالحسي ضف٘ؼٖ قعٌٍٖٗ  )80 :1367هالغذسا ثشاي تجييي ّش چِ ثْتش ايي هسئلِ ثِ
توخيل سٍي آٍسدُ ٍ اص ثبة تطجيِ هًقَل ثِ هحسَس ،اتػبل ٍ استجهبـ ًفهس ثهب
ثذى سا ثِ اتػبل ًَس ثِ سبيِ يب اتػبل آتص ثِ دٍد يب اتػبل ضهخع ثهِ ينهس
خَد دس آيٌِ تطجيِ هيمٌذ( .هالصسضا )125/9 :1999
 .6 .1اوسان حقيقتي ذيمراتب

قجق ساثكِ اتحبدي ه مِ ثذى هشتجِ ًبصلِ ًفس ٍ ًفس هشتجِ يبليهِ آى اسهت ه
اًسبى يل ٍاحذ حقيقي اهب داساي هشاتت است .ثِ ايتقهبد هالغهذسا ّوهبى ًههبم
تطنيني مِ دس يبلن خبسد ٍرَد داسد ،دس هَسد ًفس اًسبى ّن ٍرهَد داضهتِ ٍ
غبد است يًٌي ّوبىگًَِمِ يبلن ّستي يل ضي ٍاحذ داساي هشاتهت اسهت،
ًفس اًسبى ّهن حقيقهت ٍاحهذُ داساي هشاتهت ادًهي ،اٍسهف ٍ ايلهي اسهتٍ .
ّوبىگًَِمِ دس هشاتت ّستي ،آًچِ دس هشتجِ ادًي ٍرَد داسد دس هشتجِ ايلي ّهن
هَرَد است ،دس هَسد اًسبى ًيض آًچِ دس هشتجِ ادًهي يًٌهي هشتجهِ ههبدي اًسهبى
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ٍرَد داسد دس هشتجِ هخبلي ٍ يقلي ثِ ٍرَد هخبلي ٍ يقلي تحقق خَاّذ يبفت9
اى ارٌبس الؼَالن ٍ الٌيئبت  ...هٌح وطٓ فوٖ حالحؤ  ...ازًبّوب ػوبلن ال وَض
الغب٘ؼ٘ٔ ...اٍسغْب ػبلن ال َض االزضام٘ٔ الحسب٘ٔ الوزطز ػوي الووبزٓ ٍ ...اػالّوب
ػبلن ال َض الؼقل٘ٔ ٍ الوخل االلْ٘ٔ فبػلن اى الوٌفس االًسوبً٘ٔ هرت ؤ هوي يو٘ي
الوَرَزات يبى لْب ّصُ إالمَى الخالحٔ هغ يقبئْب يير ْب فلالًسوبى الَاحوس هوي
هبسأ عفَل٘تِ مَى عب٘ؼٖ ٍ َّ يحسبِ اًسبى ييطٕ حن ٗتسضد فٖ ّصا الَروَز ٍ
ٗت فٖ ٍ ٗتلغّف ش٘ئب في٘ئب فٖ تزَّطُ الٖ اى ٗح ل لِ مَى آذط ًفسبًٖ ٍ ّوَ
يحسبِ اًسبى ًفسبًٖ اذطٍٕ ٗ لح للبؼج ٍ الق٘وبم ٍ لوِ اػضوبء ًفسوبً٘ٔ ٍ ّوَ
االًسبى الخبًٖ حن قس ٌٗتقل هي ّصا النَى اٗضب ػلٖ التوسضٗذ ف٘ح ول لوِ موَى

ػقلٖ ٍ َّ يحسبِ اًسبى ػقلٖ ٍ لِ اػضب ػقل٘ٔ ٍ ّوَ االًسوبى الخبلوجّ( .ووبى:
)194

پس ،قجق ديذگبُ هالغذسا ثذى هشتجِ ًبصلًِ ،فس هشتجِ هتَسكِ ٍ يقل هشتجهِ
يبليِ اًسبى است مِ هالغذسا ،ثِ تشتيت ،آًْب سا اًسهبى قجيًهي ،اًسهبى ًفسهي ٍ
اًسبى يقلي ًبم هي ًْذ .پس آًچِ دس اًسبى قجيًي (ثذى) اص ايؿب ٍ ضهَا هَرهَد
است ،سبيِ اي اص ًفس ٍ ضَاي آى است اهب اص آًزب مِ ايي هشتجِ اص اًسهبى ،ههبدي
است ٍ يبلن هبدُ هحل اختالف ٍ اًقسبم ٍ هحل تؿبد ٍ تجبيي استّ ،ش يهل اص
ايي آالت دس هبدُ ثذى پشامٌذُ ضذُّ ،ش مذام ثشاي خَد ربيگبُ خبغهي داسد .اههب
ّوِ ايي ضَا دس هشتجِ هتَسف يًٌي هشتجِ خيبل ٍ هشتجِ ًفسبًي اًسبى ثذٍى ايٌنِ
داساي ٍؾى ثبضٌذ ،هتنخّش ٍ هتويض اص ّن هَرَداًذ ٍ دس هشتجِ يقلهي حتهي ّوهِ
ايٌْب ثذٍى مخشت رسوبًي يب خيبلي رضئي ،يبفت هيضًَذ .دس ايي هشتجِ ثب ايٌنهِ
مبسّبي گًَبگًَي اص ًفس غبدس هي گشدد اهب ثِ ٍحذت ٍ ثسبقت آى خللي ٍاسد
ًويضَد .اًسبى دس ايي هشتجِ ثِ ًحَ ثسيف داساي غهَست يقلهي ،چطهن يقلهي،
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گَش يقلي ٍ سبيش ايؿب ٍ رَاسح يقلي استّ( .وبى  63و )62

پس ّش چِ اص اٍغبف ٍ احَال ٍ ايؿب ٍ آالت دس هشتجِ پبييي اًسبى هطبّذُ
هيضَد دس هشتجِ ثبال ثِ ًحَ ثشتش ٍ مبهلتش ٍ دٍس اص مخشت ٍ خِسّت ٍ هتٌبست ثب
هَقي خَد ،هَرَد است ثِ ًحَي مِ هيتَاى گفت آًچِ دس هشتجهِ ايلهي ضهشاس
داسد ،اغل ثَدُ ،آًچِ دس هشتجِ ادًي ٍ اٍسف ضشاس داسد ،سبيِاي اص آى است.
ٍ اػلن اى القَٕ القبئؤ يبلبسى ٍ اػضبئِ ٍ َّ االًسبى الغب٘ؼٖ ظوالل ٍ هخول
للٌفس الوسيطٓ ٍ قَاّب ٍ َّ االًسبى الٌفسٖ االذطٍٕ ٍ شلل االًسبى البطظذوٖ
يقَاُ ٍ اػضبئِ الٌفسبً٘ٔ ظالل ٍ هخل لالًسبى الؼقلٖ ٍ رْبتِ ٍ اػتببضاتِ الؼقل٘ؤ

فْصا البسى الغب٘ؼٖ ٍ اػضبئِ ٍ ّ٘أتِ ظالل ظالل الؼقل االًسبًّٖ( .وبى )70

دضت ثيطتش دس هشاتت اًسبى ،سٍضٌگش ايي حقيقت است مِ خَد ايي هشاتت ه
يًٌي هشتجِ قجيًي ،هشتجِ ًفسي ٍ هشتجِ يقلهي ه ههيتَاًٌهذ اص هشاتهت رضئهيتهش
ديگشي ثشخَسداس ثبضٌذ .هالغذسا هيگَيهذ 9ثهِ ّوهيي خهبقش ،دس اًسهبى ضهَاي
هختلفي ٍرَد داسد مِ ثًؿي اص آًْب ادسامي ٍ ثًؿي تحشيني اسهت .ثهِ ايتقهبد
هالغذسا ّش يل اص ايي ضَا اص هشاتت ًفس اًسهبى هحسهَة ههي ضهًَذ ٍلهي اص
حيج موبل ٍ ًقع ٍ اص حيج تًلق ثِ هبدُ ،ينسبى ًيستٌذّ( .وبى  )104ثٌبثشايي
ّش مذام اص ايي ضَا مِ دس هشتجِ اي اص هشاتت ًفس ضشاس داسًهذ ،خَدضهبى دس يهل
هشتجِ ًيستٌذ ٍ اص ايي سٍ هَرت هي ضًَذ هشتجِ هبدي ٍ ًفسي ٍ يقالًهي ًفهس،
خَد ،داساي هشاتت رضئي تش ثبضٌذ .هالغذسا يالٍُ ثش ضهَا ،سٍح ثخهبسي ٍ ثهذى
هخبلي سا ثش ايي هشاتت افضٍدُ ،هيًَيسذ9
فبػلن اى الزَاّط الٌفس لنًَِ هي سوٌد الولنوَت ٍ ػوبلن الضو٘بء الوحو
الؼقلٖ ال ٗت طف فٖ البسى النخ٘ف الوظلن الؼٌ وطٕ يح٘وج ٗح ول هٌْووب ًوَع
عب٘ؼٖ ٍحساًٖ اال يوتَسظ ٍ الوتَسظ يٌْ٘وب ٍ ي٘ي البسى النخ٘وف ّوَ الزوَّط

007

رابطه نفس و بدن از دیدگاه مالصدرا

الوسوٖ يبلطٍح ػٌس االعببء ٍ الوتَسوظ يو٘ي مول ٍاحوس هوي الغوطف٘ي لوصلل
الوتَسظ اٗضب هتَسظ آذط هٌبسك لغطفِ٘ مبلبطظخ الوسوٖ ي٘ي الٌبعقٔ ٍ الوطٍح

الحَ٘اًٖ ٍ السم ال بفٖ اللغ٘ف يٌِ٘ ٍ ي٘ي البسىّ( .وبى )76

الجتِ ٍرَد ايي هشاتت ثِ هًٌبي ًبهتٌبّي ثهَدى يهذدي ًفهس ًخَاّهذ ثهَد
چشا مِ ّوِ ايي هشاتت ثِ ّن هتػل ثَدُ ،ثيي آًْب ضنبفي ٍرَد ًذاسد ٍ دس ٍاضى
ًفس ،يل ٍاحذ داساي دسربت ٍ هشاتت است .ثٌبثشايي تًذد دس آى ساُ ًذاسد چِ
سسذ ثِ يذد غيش هتٌهبّيّ( .ووبى) اص ايهي سًٍ ،فهس ٍ ضهَاي هتشتهت آى ٍ سٍح
ثخبسي ٍ ثذى ،ثب ينذيگش اتػبل هًٌَي داسًذ هقػهَد اص اتػهبل هًٌهَي ّوهبى
ًحَ اتػبلي است مِ ثيي هشاتت تطنيني ٍرَد دس خبسد يبفت ههيضهَد ٍ ثهِ
هَرت آى حذ ثبالي ّش هشتجِاي حذ پبييي هشتجِ مبهلتهش ٍ حهذ پهبييي آى ،حهذ
ثبالي هشتجِ ًبضع تش است يًٌي هشاتت ٍرَد ثهِ قهَس پيَسهتِ ٍ ينٌَاخهت اص
پبييي ثِ ثبال مبهل ٍ ضذيذ ٍ اص ثبال ثِ پبييي ًبضع ٍ ؾًيف ههيضهًَذ ٍ چٌهبى
ًيست مِ ثيي يل هشتجِ ٍ هشتجِ تبلي آى ،هشتجِ ديگهشي ضبثهل تػهَس ثبضهذ مهِ
هَرَد ًجبضذ ،ثِ تًجيش ديگش ،دس هشاتت تطنيني ٍرهَد قفهشُ ٍ رْطهي يبفهت
ًويضَد.
پس هيبى سٍح ثخبسي ٍ ثذى ٍ ّوچٌيي هيبى ًبصلتهشيي ضهَا ٍ ،سٍح ثخهبسي
ٍسبيف ديگشي ّست ٍ ّوچٌيي هيبى ّش ٍاسهكِاي ٍ قهشفيي آى ٍ ضهس يلهي
ّزا آى چٌبىمِ اگش فشؼ ضَد ٍاضًيت سيبلي مِ «ًفس اًسبًي» ًبهيذُ هيضهَد،
دس لحهِاي مِ داساي هشتجِ يقل ثبلفًل هيضَد اص حشمهت رهَّشي ثهبص ايسهتذ
گَيب ثب قيفي سٍثشٍ خَاّي ضذ مِ اص يل سَ ثِ ثذى ٍ اص سَي ديگهش ثهِ يقهل
ثبلفًل هٌتْي است ٍ دس هيبى ايي دٍ حذ ضَاي هتًهذد هتشتهت ٍ سٍح ثخهبسي ٍ
سبيش ٍسبيف هيبًي ثِ ًحَي پيَسهتِ ٍ هتػهل ضهشاس داسًهذ پيَسهتگي ٍ اتػهبل
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هًٌَي مِ ثب مخشت ثبلفًل ارضاي هتػل سهبصگبس اسهت ًهِ پيَسهتگي ٍ اتػهبل
رسوبًي مِ دس اهتذادّب يبفت هي ضَد ٍ ثب مخشت ثبلفًهل ارهضا سهبصگبس ًيسهت.
(ػبسالطسَل ػبَزٗت )32 :1389
 .2رابطه نفس و بدن در مقام افعال و حاالت

قجق ديذگبُ هالغذسا ،ساثكِ ًفس ٍ ثذى دس هقبم افًبل ٍ احَال ،تأحيش ٍ تهأحش
هتقبثل است يًٌي ثذى اص احَال ٍ افًبل ًفس ٍ ًفس ًيض اص احَال ٍ افًبل ثهذى
هتأحش هي گشدد .هجبحخي مِ تهب مٌهَى اص هالغهذسا اسائهِ ضهذ ،دس ٍاضهى هتبفيضيهل
هجبحج ايي ثخص هحسَة هيگشدد ٍ ثِ ًحَ هًقهَلي ميفيهت استجهبـ ًفهس ٍ
ثذى سا دس هقبم افًبل ٍ احَال تجييي هي ًوبيذ ثب ايهي تَؾهي مهِ قجهق ديهذگبُ
هالغذسا اًسبى ،حقيقتي رٍهشاتت است ٍ ثهذى ٍ ًفهسّ ،هش مهذام ،هشتجهِاي اص
هشاتت ايي حقيقت ثِ ضوبس هي آيٌذ .ثٌبثشايي ّيچ ثًُذي ًذاسد مِ ايهي دٍ اص ّهن
هتأحش گشدًذ صيشا قجق ديذگبُ ٍي ايي هشاتت ثِ ًحَ اتػبل هًٌَي ثِ ّن ههشتجف
ثَدُ ،اص ّوذيگش رذا ًيستٌذ .دس ًتيزِ اًسبى ّوبًٌذ هشاتت ّستي دس ييي ايٌنهِ
اص مخشت ثشخَسداس است ٍاحذي حقيقي ،ثيص ًيست .اص ايي سٍ ّش احش اتفبضي مِ
دس يني سخ دّذ ثِ ديگشي هٌتقل ضذُ ،آى سا هتأحش هيسبصد .هالغذسا دس ايي ثبسُ
هيًَيسذ9
«موب اى عبقبت الؼبلن يح٘ج تزوغ فٖ ضيبط ٍ ٗت ل يؼضْب يوبؼ

مسلسولٔ

ٍاحسٓ ٗتحطك اٍلْب يتحطك آذطّب يبى ٗتٌبظل االحبض ٍ ٗت بػس الْ٘ئبت هي الؼبلٖ
الٖ السبفل ٍ هي السبفل الٖ الؼبلٖ ...مصلل ّ٘ئوبت الوٌفس ٍ البوسى تت وبػس ٍ
تتٌبظل هي هَعي احسّوب الوٖ هوَعي االذوط؛ فنول هٌْووب ٌٗفؼول ػوي صوبحبِ.

(هالصسضا )321 :1380
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هالغذسا دس ربي ديگش ثب تًجيش ديگشي ثيبى هيمٌذ مِ يَالن ٍرَد هكبثق ّن
ثَدُ ،اص ينذيگش حنبيت هيمٌٌذّ .هش چيهضي مهِ دس ينهي اص يهَالن سخ دّهذ،
ّوَصى ٍ هحبمي اٍ دس يبلن ديگشي سخ خَاّذ داد .اًسبى ّن يهل يهبلن غهغيش
است ٍ ّوبًٌذ هشاتت يبلن خبسد ثشاي خَد هشاتجي داسد مِ ثبالتشيي آًْب ًفس ٍ
پبييي تشيي آًْب ثذى اٍست مِ دس آى يٌػش غبلحي ّوچَى خهَى ٍرهَد داسد ٍ
اٍاسف ايي هشاتت سٍح ثخبسي است پس ّش ٍضت حبلتي رسوبًي دس تي اًسهبى
ثِ ٍرَد آيذ ،احشي اص اهش ًخست ثِ سٍح ثخبسي ٍ سپس ثِ ًفس هٌتقل هيگشدد.
ثٌبثشايي ّوبىقَس مِ رَّش ّش يل اص ًفس ٍ ثذى اص ديگشي حنبيت هيمٌذ ،دس
حبالت ّن ،ثِ خبقش يالضهِ سهجت ٍ هسهجّجي مهِ هيهبى ايهي دٍ ٍرهَد داسد ،اص
ّوذيگش حنبيت هي مٌذ ٍ ميف ٍ اًفًبل ٍ استحبلِ ّهش يهل حهبمي اص ميهف ٍ
اًفًبل ٍ استحبلِ ديگشي خَاّذ ثَد چٌبىمِ حنن سٍح ثخبسي مِ ٍاسهكِ ثهيي
آى دٍ هي ثبضذ چٌيي است .ثِ ّويي خبقش صهبًي مِ ًفس اًسبى ثِ لهزّت خيهبلي
هيسسذ ،دس سٍح ثخبسي اًسبى اًجسبقي حبغل هيضَد ٍ .ثِ سجت آى ثذى اًسبى
ثِ اّتضاص دس آهذُ ٍ غَست اٍ سشخ هيگشدد( .هالصسضا  157/9 :1999و )158
نتيجهگيري

ثب تَرِ ثِ هزوَو آًچِ گزضت ،هيتَاى ًتيزِ گشفت9
اص ًهش هالغذسا ًفس ٍ ثذى دٍ هَرهَد ثيگبًهِ اص ّهن ًيسهتٌذ ثلنهِ آى دٍ،
هشتجِ اي اص هشاتت ٍرَد اًسبى ّستٌذ .ثيي ايي دٍ هشتجِ ،هشاتت ديگشي اص ضجيهل
سٍح ثخبسي ،ضَا ٍ ثذى هخبلي ٍرَد داسًذ مهِ ثهِ ًحهَ اتػهبل هًٌهَي ثهِ ّهن
هتػلاًذ .ثش ّويي اسبس ّشگًَِ حبدحِاي مِ دس يني اص ايهي هشاتهت سخ دّهذ،
احشش ثِ ديگشي هٌتقل هيضَد ،دس ًتيزِ آى ديگشي ًيض هتأحش هيگشدد.
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