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تاريخ دريافت39/8/7 :

تاريخ تأييد39/24/42 :

محمد میری

مسئلة چگونگی ارتباط ن اس مجاد



دا ج مسایطنی نین اسئ مسائلة

یگطنگی یط گطنگی ن س د ج از محوریتدیئ پدسشناطی مطاد
رادطة ن س د ج است .تبسس ی که ند فسلسوف از

ر مبحا

مسئلة فوق ارائاه مای نا

مبت ی دد مبطنیای است که آج فسلسوف ر نظطم فلس ی مور پذیدش خو ده آنهط
معتق ش ه است.
نوشتطر پسشر ده ددرسی ددخی از مهمتدیئ مبطنی حکیت متعطلسه کاه نقاش
اسطسی ر شکلگسدی نظدیة ص رالیتألهسئ ر داط رادطاة ن اس دا ج ارنا
پد اخته است؛ مبطحثی نینوج تدکسب اتحط ی ن س د ج ،حدکت ماوندی
تشکسکی دو ج مو اح انسطنی ،تجد مثطلی ن س ،چ

مهی داو ج ن اس

از میله مبطنی اثدگذاری است که پسشزمس ة نظدیة ص ر الیتألهسئ ر دط رادطاة
ن س د ج را دطی

ر آنهط مست.

واژگانکلیدی :ص ر الیتألهسئ ،ن س ،د ج ،حدکت موندی ،تجد مثطلی.

 استادیار دائرة المعارف مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
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مقدمه

ر مبحاا
دهشیطرمیر ،

رادطااة ن ااس داا ج ،کااه از مهاامتاادیئ مبطحاا

ملاامالاا س

مسئلة محوری مو ار :

 .3آیط انسطج ا آجگونه که مشطئسطج میگوی

مو ده نطم ن اس

ا مدکب از

د ج اسات کاه داط نام داه ناومی ر ارتباط نسات یاط آنکاه ا آجگوناه کاه
ص رالیتألهسئ معتق است ا ن س د ج ر ماو احا انساطنی متح نا  ،داه
نحوی که ند

ده یک مو مومو ن ؟

 .2دط ای که ن س یک اقعست غسدمط ی د ج اقعستی مط ی است ،پسونا داسئ
ن س د ج ارتبط متقطدل دسئ ایئ
ماوادی کاه صا رالیتألهسئ از

چگونه میکئ است؟
سافاق فاوق مای نا پطسایی مت ااط ز از

فسلسوفطج قبل از ی است .ازسویی ا معتق ده یگطنگی ن اس دا ج ر ماو
اح انسطنی است از سوی یگد ر تبسسئ نحوة ارتبط ن س دط د ج مدتبة مثطلی
ن س را ده م واج اسطهای که ددزخ مسطج مدتبة د نی مسیطنی مدتباة ر حاطنی
مقلی است مطد می ک .
ر شئ است که پطسخ ی ده

سفاق فوق ددخطسته از مباطنی نظاطم حکیات

متعطلسه ا ست .ایئ مبطنی استوار ،ا الً ،ا را از تحلسلنطی مشطئی پسداموج مبطحا
رادطة ن س دط د ج م ا سطخته است  ،ثطنسطً ،ایئ امکطج را ددای ی فادانم آ ر ه
است که تبسس ی میسقتد

اقعیتد از چگونگی رادطة ن س دط د ج ارائه نا  ،داه

گونهای که از اشکطالتی که دد فسلسوفطج مشطئی ار است مبدّا دطش .
ایئر  ،قبل از ددرسی نظدیة ص رالیتألهسئ ر مبحا
از 
پد اختئ ده آج سته از مبطنی ص رایی که ر ایئ مبحا

رادطاة ن اس دا ج
نقاش ارنا راد ری

سال هفتم ،تابستان  ،4931شماره مسلسل 41

321

است.
ایئ نوشتطر ر پی ددرسی ددخی از مهمتدیئ مباطنی فاوق داهم اواج مقا مطز
مبح

میدطش .
رادطة ن س د ج ر نظطم حکیت متعطلسه 

ابتنای مبحث رابطة نفس با بدن بر مسئلة نحوة وجود تعلقی نفس به بدن

ده دط ر ص رالیتألهسئ ،تعلق ده د ج ذاتیِ مو ن س اسات ،ناه آنکاه امادی
مطرری دد آج دطش  .ن سست ن س ر نحوة مو ن س ماأخوذ اسات مادا از
ن سست ن س مهت ارتبططی است که ن س ده دا ج ار  .ایائ مهات داه لحاط
مو ی نحوة مو ن س را تشکسل می ن  ،ده گونهای که مو ن س مالزم داط
مو د نی خوان دو که دط آج ده نحو مو ی ر ارتبط است:
نفسیت نفس مأخوذ در نحوة وجود خاص آن است و این نحوة وجوود
خاص مالزم با اضافه به بدن طبیعی است .البته ،ایون اضوافة وجوودی بوه
اضافهای که خارج از وجود میباشد و در ساحت عوارض بوین دو شویء
برقرار میشود ،مانند اضافة میان پادشاه و مملکت او یا کشتیبان و کشوتی
او و یا پدر و فرزند ،شباهت ندارد .پس ،اضافة قسم اول (اضافة وجوودی
نفس به بدن) به گونهای است کوه بوا زوال آن ا وا ذاض م وا

نیو از

اساس زایا میشود .نفسیت نفس از این قبیا اسوت( .صدرالدرن يدازل ،
لدف  041 :0631و 043؛ و ناز ا.ک .همو)01/8 :0890 ،

0

 . 1ان نفسية النفس نحو وجودها الخاص الذی يلزمه اإلضافة إلى البدن الطبيعی ،و ليست هذذ
اإلضافة کإضافة األشياء التی عرضت لها اإلضافة بعد تمام وجودها و هويتها ،کالملذ
الرئيس و األب و غير ذل

و الربذان و

مما يعرض له اإلضافة بعد تمام الذات .فاإلضافة التی من قبيذ القسذ

األول يزول بزوالها ذات المضافة بنفسها کهيولية الهيولى ،و کذا حک نفسية النفس.
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ص رالیتألهسئ رادطة ن س دط د ج را یک رادطة مطرری نیی ان  .ا دط ایئ نگطهِ
مشطئسطج که نسبت ن س را دط د ج مطن نسبت کشتی دط کشاتیداطج یاط پط شاطه داط
میلکتش می ان میطلف است ،چداکه ایئگونه از نسابتناط دعا از تیاطم ذاز
معد ض دد آج مطرض میشون  ،ده ایئ صورز که زی ی که مثالً کشاتیداطج یاط
پط شطه است ر حوزة قوام ذاز خو نسچ ادستگی ده کشتی یط میلکتش ن ار
ت هط رادطه ای مطرری دط امدی مبطیئ از خو (کشتی میلکات یطفتاه اسات .داه
مبطرز ارحتد ،مشطئسطج ارتبط ن س د ج را ارتبططی مطنوی می ان ا

آج را

ر قطلب مقولة ارطفه ا رست مطن ارطفة پ ر ده فدزن ش سطید ارطفطز یگد
ا تورسح ا هان  ،ر حطلی که مالص را ایئ ارتبط را دسسطر مستحکمتد

ثسقتد

از نگطه مشطئی ت سسد کد ه  ،ده تعبسد یگد ،ایئ ارتبط را مو ی انسته اسات.
ده نیسئ سبب است که ص رالیتألهسئ ر موار متع ی دد ایئ مسئله تأکس

ار

که ن سست ن س ارتبط آج ده د ج نحوة مو ن س است ،ده گونهای که قطا
ارتبط ن س دط د ج مسط ی دط دطالج ذاز ن س خوان دو

 ،داه مباطرز یگاد،

ارتبط دط د ج مقوم مو ی ن س دیط نی ن س است.
نیاز و نسبت نفس به بدن مانند نیاز و نسبت احب دکان به دکوان

یو

نیاز و نسبت عارضی و غیروجودی نیست ،بلکه حاجت نفس به بودن یو
حاجت جوهری و طبیعی است ،زیرا نفس در وجود خود اساساً استقالل از
بدن و قوای طبیعی آن ندارد .نفسیت نفس مأخوذ در نحوة وجود آن اسوت
نه آنکه اضافهای عارضی و خارج از وجود آن باشد( .صدرالدرن يدازل ،
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0

دط ایئ دسطج ،ر شئ میشو که نبطی از ن س ،تصوید امدی مجد ده تیاطم مع اط
را اشته دطشسم .نگطه مشطئی ده ن س را دطیا ک اطر گذاشات ،چاوج ن اس ذاتاطً
مو اً متعلق ده د ج است از آج مهت که صورتی است که دط مط ة خو تدکسب
اتحط ی ار  ،دطی نومی مسطنیت دط د ج ا که مط ة آج اسات ا اشاته دطشا  ،ر
حطلی که امدی که مجد تطم است رادطه نسبتی دط مط ه ن ار .
بدون ش  ،مرتبة تعلقی نفس به بدن غیر از مرتبة تجردی آن میباشد و بوه
همین خاطر ،نفوس در این نشئة بدنی با ابدان خود اتحاد طبیعی یافتوهانود،
به گونهای که از ترکیب اتحادی آنها نوع طبیعوی حیووانی (یعنوی انسوان)
حا ا میآید( .همان)611/9 :

1

ن س نتسجة ددآم ه از حدکت استکیطلی مط ه ده ساوی تجاد اسات طبسعتاطً
نسبتی دط مط ه نسبتی دط تجد خوان

اشت ، 1ده یگد سیئ ،ن س ا آجگوناه

 . 1إن حاجة النفس إلى البدن کما مر ليس کحاجة الصانع إلى الدکان فی أمر عارض له ال فيما
يقوم وجود ب حاجتها إليه فی ابتداء األمر حاجة جوهری طبيعذی لعذدم اتذتقهلها بذالوجود دون
البدن و قوا الحسية و الطبيعية و قد مر أيضا أن نفسية النفس هی نحو وجودها ال إضذافة عارضذة
لذاتها بعد تمام هويتها.
 . 2و ال شبهة ألحد فی أن نشأة التعلق بالبدن غير نشأة التجرد عنه کيف و النفذو

فذی هذذ

النشأة البدنية صارت بحيث ترتبط و يتأحّد ک واحدة منها بالبدن اتحاداً طبيعياً يحص منهمذا نذو
طبيعی حيوانی.
 . 3قد علمت أن ليس بين النفس و البدن مجرد معية کالحجر الموضو بجنب اإلنسان ب هی
صورة کمالية للبدن و نفس له و يترکب منهما نو طبيعی و مث هذا األمر کيف يکون مفارقاً عن
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که مشطئسطج میپ ارن ا مجد صدف نسست دلکه دطی گ ت که «ماط ی ا مجاد »
است.
ن س زایس ة حدکت موندی است

ر حدکت استکیطلی موندی ،ند مدتباه

کطملتد از مدتبة قبل از خو است ،ده ایئ مع ط که قتای نط اه ر مساسد حدکات
موندی خو ده ایستگطه ن س حسوانی  ،پس از آج ،ن س انسطنی میرسا نیاة
کیطالز گذشته را دط خو نیداه خوان

اشت ،ده مال ة کیطالز م ی ی کاه ر

مدتبة فعلی ده آج افز ه میشو  .د طددایئ ،داه تعبساد صا رالیتألهسئ ،انساطج ناو
اخصد اتیّی است که نو انقص را ده نحو اشاتیطلی ر حسطاة ماو ی خاو
اراست ، 3ده تعبسد یگد ،ن س تیطم الب ج است ا چوج ن س محصوق ددآم ه از
حدکت موندی ر د ج خو است ا تیطم الشیء چسزی مز نیطج شیء نیاداه
دط امادی افاز ه داد آج نسسات( .ا.ک .صدرالدرن يدازل 141 :0630 ،؛ همدو:0890 ،
)093/8

2

األجسام و المفارق ليس وجود هذا الوجود التعلقی( .صدرالدين شيرازی)393/9 :1891 ،
 . 1قلنا النفس  ...لها درجات وجودية على ترتيب األشرف فاألشرف و کانت لها حرکة فی
االتتکمال الجوهری و کلما وصلت إلى مرتبة کمالية جوهرية کانت حيطتها أکثر و شمولها على
المرتبة السابقة أت فإذن النو األخصر األت يوجد له النو األنقص فکما أن نو الحيوان و طبيعته
تمام لنوعية النبات و طبيعته و النبات تمام الطبيعة المرکب المعدنی و طبيعة المعدن تمام لطبيعة
الجس فکذا طبيعة اإلنسان أعنی ذاته و نفسه تمام لجميع ما تبق من األنوا الحيوانية و النباتية و
العنصرية و تمام الشیء هو ذل

الشیء مع ما يزيد عليه فاإلنسان بالحقيقة ک هذ األشياء النوعية

و صورته صورة الک منها( .همان)223 /9 ،
 . 2النفس تمام البدن و يحص منها و من المادة البدنية نذو کامذ جسذمانی ذ و اليمکذن أن

سال هفتم ،تابستان  ،4931شماره مسلسل 41

ر ایئ نگطه ص رایی ،ارتبط

321

ثسق ت گطت گی مساطج ن اس دا ج داه چشام

میخور  ،زیدا ده دط ر مالص را ،مو

نویت ن س  ،ده مبطرتی ،ن سست ن س

ده مو د ج گده خور ه است ،تط مطیی که حتی ده امتبطری رادطة اتحط ی مساطج
آج

ددقدار میشو  .ده امتقط مالص را ،مو ن س از آج حس

تعلق ذاتی

که ن س است

مو ی ده د ج ار  ،ر فدض م م د ج امکطج ن ار .

3

ده ایئ تدتسب ،ر شئ ش رادطهای که مالص را مسطج ن س د ج میدس دسسطر
میسقتد ریشه ارتد از رادطة مطرری است که مور امتقط مشطئسئ اسات .نگاطه
مشطئی ده نو ارتبططی که مسطج ن س د ج است مبت ی دد آج است کاه ن اس ر
ذاز خو امدی کطمالً مجد ده تجد تطمّ مقلی میدطش که ت هط مالقهای مطررای
خطرج از ذاز ده د ج یطفته است .دد ایئ اسطس ،تصادف ن اس ر دا ج امادی
مص ومی ،مطرری خطرج از طبسعت ن س خوان دو
ددخی دد اسطس ت کد مشطئی گ تهان  :د ج شد
آج ت هط شد

ده نیسئ سبب است که

مو ن س نسست دلکاه ماو

دادای تصادف ن اس اسات( .ا.ک .قطد لددرن يدازل 460 :0696 ،؛

صرالدرن يازل  )671/9 :0890 ،ص رالیتألهسئ ایئ سیئ را دهش ز انکطر کاد ه،
م شأ آج را ر ن اشتئ تصویدی رسات از نحاوة ماو تعلقای ن اس داه دا ج

يحص من مجرد و مادی نو طبيعی مادی بالضرورة فإذا بط التالی فکذا المقدم فعلذ أن اقتذران
النفس بالبدن و تصرفها فيه أمر ذاتی لها بحسب وجودها الشخصی فهذ اإلضافة النفسذية لهذا إلذى

البدن مقومة( .همان)12 /9 :
 . 1و اما در مورد مرگ ،مهصدرا بر آن اتت که نفس در مسير حرکت جوهری خود ،هنگام
مرگ تبدّل جوهری میيابد .و نحوة وجود تعلقی او زاي میشود و ،بدينرو ،از بدن بینياز شد ،

آن را در فرايند موت رها میکند( .ر.ک صدرالدين شيرازی 377 -373 /9 :1891 ،و )93 /8
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می ان ( .ا.ک .صرالدرن يازل 673/9 :0890 ،؛ آيتااني)097 :0690 ،

ده ایئ تدتسب ،ر شئ ش که نگطه ده مسئلة رادطة ن س دط د ج تط چه ح مبت ی
دد نگطه ده نحوة مو ن س است ،زیدا مالص را دط اثبطز «مط ی  -مجاد » داو ج
نحوة مو ن س ،راه را ددای اثبطز اتحط ن س د ج ارائة تبسس ی اقعیتاد از
رادطة ایئ

دط نم دطز کد  ،ر حطلی که مشطئسطج دط پ ار م حصاد داو ج ن اس ر

تجد مقلی ،راه را ددای فهم دسسطری از مبطح

ملمال س دد خاو دسات ( .ا.ک.

صرالدرن يازل 617 :0614 ،د)618
ترکیب اتحادی ماده و صورت

از یکسو،حکیط انسطج را یک نو طبسعی مط ی

ر ر یف سطید حسواناطز

یگد انستهان که دط فصل «نططق» از آنهط تیاطیز یطفتاه اسات  ،از ساوی یگاد،
ر شئ است که یک نو مط ی ن گطمی سطخته میشو که مط ه صورز مت طسب
دط آج نو مط ی ده نحوی دط یک یگد میا شاون  .ماثالً ،پاس از آنکاه صاورز
نططقست یط صطنلست دط مط ة حسوانست رادطه پس ا کد ه دط نم تدکسب شا ن ناو
حسوانی انسطج یط اسب شکل میگسد .
نظدیة غطلب حکیط تط زمطج ص رالیتألهسئ ده ایئ صورز دو ه است که تدکسب
مط ه صورز ده نحو انضیطمی است تط قبل از ایشطج کسی ده ماز ساس سا
سیئ از تدکسب اتحط ی مط ه صورز ده مسطج نسط ر ه است از آج مهات کاه
کالم سس س نسز ر ایئ دط

موامه دط مشکالتی است 3،میتواج ا ماط کاد کاه

 . 1مرحوم تيدجهلالدين آشتيانی ،ضمن نق اين کهم صدرا« :ان ما قررنا ليس هو قوالً
بالترکيب اإلتحادی الذی زعمه تيد المدققين و اصحابه» ،به اشکاالت کار تيد تند در اين نظريه
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اثبطز تدکسب اتحط ی مسطج مط ه صورز  ،ده نبطق آج ،اتحاط ن اس دا ج از
تحقسقطز ادتکطری ص رالیتألهسئ ر مدصة فلسا ه داهشایطر مای آیا  ،چ اطجکاه
مالص را ر رسطلة شوان الددودسه ا که ر آج ادتکطراز ملیای خاو را فهدسات
کد ه است ا ایئ مسئله را ر ر یف اد امطز خو آ ر ه است.

3

ده پ ار مشطئسطج دد اسطس تدکسب انضیطمی مط ه صورز ،مط ر ند ک ام از
انوا مط ی طبسعی ر اق دط

مومو ا که داه نحاوی داط یکا یگد انضایطم

یطفتهان ا موامهسم  ،ر مقطدل ،دداسطس نظدیة تدکسب اتحط ی ماط ه صاورز،
ت هاط

مبطی ت اث س ست مط ه صورز دسسطر تدقسق ش ه ،تط مطییکه ت ط ز آج

ده امتبطر خوان دو  ،یع ی ند ک ام از موماو از ماط ی از آج مهات کاه امادی
دطل عل نست صورزان

از آج مهت که امدی دطلقوهان  ،مط ه دهشیطرمیر ن .

مالص را ر تبسسئ چگونگی تدکسب اتحط ی مط ه صورز ده ایئ نکته اشطره
میک که ،ر اق  ،مط ه صورز ده یک مو مومو ن  ،ده ایئ مع ط که نیطج
مو
مسطج آج

اح ی که مص اق صورز است مص اق مط ه نسز قدار میگسد

تطز

ت هط ده تحلسل مقلی ددمیگد ( .ا.ک .صرالدرن يازل )186/1 :0890 ،

دد ایئ اسطس ،صورز یک شیء مص اق ددای نیة معطنی م طنسیی است که
صط ق دد مط ة آج شیء است البته ،کیطلی افز ه دد مط ه نسز  -از آج مهات کاه
صورز است  -دط خو خوان

اشت .ددای مثطق ،صورز حسوانی نیة آننه کاه

اشاراتی دارد( .ر.ک .صدرالدين شيرازی337 :1397 ،ذ[ 339پاورقی]؛ آشتيانی)77 :1391 ،
 . 1تحصي الترکيب االتحادى بين المادة و الصورة ،و کذا اتحذاد الذنفس و البذدن علذى وجذه

وجيه ،ال کما قرر صدر المدققين فی حاشية «التجريد»( .صدرالدين شيرازی)283 :1373 ،
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مط هاش ار را اراست افز ج دد آج ،کیطق یژة حسوانی ا یع ی حسطس داو ج
ا را نسز دط خو ار  .د یئر  ،میتواج گ ت :صورز حسوانی ا مطن مط ة خاو ا
قطدل ادعط سهگطنه نطمی  ،افز ج دد آج ،حسطس است:
کالم دا لتحاد ماده و صوات لست و صوات نک يديء خدود مددرل هموة
معاني و محموالتي لست که بز مادة آن صوات حمل مييود و لدبته ،لفزودههاني
هم دلاد .بنابزلن  ،صوات منوّعه حاولني خود قابل لبعاد بوده و ندامي و حسدا
ميباير( .همان)180/1 :

0

ازایئر  ،ن س د ج نم مطن ناد صاورز ماط ة یگادی داط نام تدکساب
اشت از مجیو آج

اتحط ی خوان

 ،یک حقسقات احا ه داه ناطم انساطج

تشکسل میشو :
چنرن باا به لن مسئله ليااه کزدهلم که تزکاد بدا مداده و صدوات تزکاد
لتحاد لست و ل هما قبال لست لتحاد نفس و برن ،نزل نفدس تمامادت بخد
برن لست و تمامات بخ

ندک يديء همدان يديء لسدت بده گونوة يدرنرتز و

کاملتز(.همان)017-013/8 :

ده ایئ تدتسب ،مالص را ر مور

1

مو

اح انسطنی دد ایائ داط ر اسات کاه

 ... . 1فإن الکهم هاهنا فی اتحاد المادة بالصورة .و الصورة للشیء هی بعينها مصذداق جميذع
المعانی التی تصدق على مادتها مع ما يزيد عليها من جهة الصورة فالصورة المنوعذة للحيذوان هذی
بعينها قابلة لألبعاد نامية حساتة.
 . 2و قد مرّت اإلشارة مرارا إلى أن الترکيب بين المادة و الصورة اتحادی و کذا النفس و البذدن
ألنها تمامه و تمام الشیء هو هو على وجه أقوى و أکم .
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تدکسب اتحط ی اتصطق ش ی ی که مسطج صورز ن ساطنی ماط ة دا نی ددقادار
است سبب ش ه که آج

ر خطرج ده یک مو مومو دطش

اح دطلذاز دطش ؛ امط تع

تیطیز آج

 ،ده اصاطال ،

ت هط م حصد ده حسثساطز امتباطراز

میتلف خوان دو  ،ده ایئ مع ط که اگد ر ماو احا انساطنی ،قاوه ،نقاص
ظلیت مومو ر آج امتبطر شو  ،مهت د نی انسطج رخ ماینیطیا

 ،ر مقطدال،

اگد مهت فعلست ،کیطق نور امتبطر شو  ،ن س ا نیطیطج میشو :
برلنکه لاتباط ماان نفس و برن ل باب تزکا لتحاد لست ،ندزل آن دو ولحدر
بادذلتلنر و تعرد آنها دا صفات و حاثاات لسدت .بندابزلن  ،آن دو دا جوهزندت
متحر بوده ،دا قوه و فعل و نقص و کمال و ظلمت و نوا تعرد دلانر( .صرالدرن
يازل )604 :0611 ،

0

نقش حدوث جسمانی و حرکت جوهری نفس در چند مرتبهای بودن وجود انسان

مالص را معتق ده مسیطنية الح ث دو ج ن س دو ه ،دد ایئ داط ر اسات کاه
ن س انسطنی ر ادت ای تکوّج خو صورتی طبسعی امدی مسیطنی مط ی است
امط امکطج استع ا ارتقط تط سدح تجد مقلی نسز ر ا نست .ایئ دا اج سابب
است که حقسقت انسطنی حدکت خاو را از پاطیسئتادیئ مداتاب ماط ه داه ساوی
دطالتدیئ لطسفتدیئ معت قتدیئ مداتب مط ی پی میگسد .
ن س پس از رنطیی از ظلیتِ مداتاب پاطیس ی ماطلم ماط ه داه سات آ ر ج
ح اقلِ لططفت الزم ،شطیستة ر

داه ا لاسئ مدحلاه از مداحال تجاد

حساطز

 . 1ث اعل ان الوصلة بين هذين االمرين اعنذى الجسذ و الذرون انمذا هذى الجذ الترکيذب
االتحادى بينهما النّهما واحد بالذات متعدد بتعدد الصفات و الحيثيات فهما متحذدان فذى الجوهريذة
متخالفان بالقوة و الفع و النقص و الکمال و الظلمة و النور.
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خوان ش  .ر ایئ مدحله ،ت هط ارای قوة لیس مایشاو

داه نیاسئ انا ازه از

حسطز دهدهم میگد  ،امط دط ا امه ا ج ده حدکت استکیطلی خو  ،سطید حاواس
حسوانی ا نظسد قوة چشطیی ،دویطیی ،ش وایی دس طیی ا را نسز یکی پس از یگادی
ده ست میآ ر  ،پاس از آج ،از قاوایی نیناوج خساطق

نام نساز ددخاور ار

میشو  .آنگطه ،پس از آنکه دط ده ست آ ر ج ند کا ام از مداحال قبلای نصاط
کیطالز خو را ارتقط دیشس  ،شطیستگیِ پاط گذاشاتئ داه مدتباة ماطلی انساطنی را
مییطد  .ده ایئ تدتسب ،ر شئ است که مط ة ا لسة انسطنی (نط ه ر مسسد حدکات
موندی خو ددای رسس ج ده مداتاب اساتکیطلی دعا ی مداحال گذشاته را رناط
نییک  ،دلکه ر ند مدحله ،ان ختهای ده ان ختهنطی قبلی خو میافزایا  ،داه
ایئ دسطج که انسطج پس از ن خ ر

نیطج نط های است که م ارج کیطلی را یکای

پس از یگدی پشت سد گذاشته ده مدحلهای از کیطق رسس ه است که مال ه دد
مهت د نی ارای کیطق تجد ی

ن ساطنی نساز نسات( .ا.ک .صدرالدرن يدازل ،

98 :0671؛ همو )064/9 :0890 ،د طددایئ ،انسطج یک حقسقت اح تشکسکی
مداتب متع
شطمل است.

ارای

است ،ده گونهای که ام ة مداتب آج از فدش مط ه تط مدش مقال را
3

مو اح انسطنی از آج مهت که ر مسسد حدکت موندی قدار ار  ،ندچه
ر مو

تجد خو اشت ا دسشتدی دسطد  ،ایدة کیطالز مطمعستاش احططاة

دسشتدی پس ا میک  .اگدچه ر مداتب پاطیسئتاد ،ساقف کیاطالز آج تاط حاواس
ظطندی دو  ،پس از اشت ا  ،ر مسئ دهدهم ی از مداتب ناطزلی نیناوج حاس
 . 1الحق ان النفس االنسانية ذات درجات متفاوته بحسب الوجود لها اجزاء ثهثة بعضها حسية

و بعضها خيالية و بعضها عقلية( .صدرالدين شيرازی)238 :1313 ،
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خسطق ،مدتبة مقل حتی دطالتد از آج را نم رمینور  .ایئ نسست مگد ده خاططد
یژگی تشکسکی دو ج مو اح انسطنی.
تشکیکی بودن وجود واحد انسانی

اسطسطً مسئلة تشکسکی دو ج مو

اح انسطنی مسائلهای دساسطر پدانیسات

کلس ی است که تومه فسلسوف ده آج ،نگطه ی را ده مو انسطنی تغسسد می ن ،
ده گونهای که دسسطری از مشکالز ملمال س را میتواج ده سسلة آج حل فصال
کد  .ص رالیتألهسئ ایئ قطم ة مهم را از ادتکطراز ملیی خاو

مسائلهای دساسطر

دطانیست انسته که کسی قبل از ا ده آج پی نبد ه است  ،د یئر  ،از ایئ مسئله
دط م واج «يتيمة ال ند» یط میک .

3

ده امتقط مالص را ،یژگی تشاکسک ا کاه رهآ ر حدکات ماوندی اساتکیطلی
است ا نومی سعة مو ی گستدش نوری را ددای ن س ده ارمغطج آ ر ه اسات کاه
نیة مداتب مو ی انسطج از پطیسئتدیئ مداتب گدفته تط دطالتدیئ مداتاب آج را شاطمل
است:
هز چه که به تجزد و تجوهز و کمال لنسان لفزوده يود ،احاطة لو به ليااء باشتز
 . 1ان که من النفس و البدن ليس بمنفص عن اآلخر انفصاالً ال يوجد بينهما متوتط فيه جميع
معا نی ک واحد من الطرفين علی وجه يليق به .و کذا الکهم فی ک من الطرفين و ذل

الوتط فی

تحقق وتط آخر حاجز بينهما و هکذا .اذ الوجود النازل من ک درجة عالية الی درجة تافلة ال بد
و ان يمر علی درجات متوتطة بينهما متفاوتة بالشدة و الضعف علی نعت االتصال من غير خل و
فرجة کما مر فی مباحث العقول و دل عليه االمکان االشرف .و هکذا فی الصفات الوجودية.
و هذ مسئلة شريفة عظيمة الجدوی ل أر احداً نص عليها و ال وجدت ايضا فی کتاب اليها

اشارة ،فهی يتيمة الدهر ،حمدا لملهمها و مله ما يضاهيها( .صدرالدين شيرازی)337 :1313 ،
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مييود و جامعات

با متخادفات کاملتز ميگزدد  ...لنساني که مزلت کمال ال

لستافا کنر ،دا جهت نزودي تا مرتبة حول و آالت طباعي برن تنزل مديکندر و،
دا همان حال ،دا جهت صعود هم تا مرتبة عقل فعال و باالتز ل آن تزقي مينابر
و لن به خاطز سعه و گستز وجود لو لسدت( .صدرالدرن يدازل :0890 ،
098/8د081؛ ا.ک .همو677 :0614 ،و 697؛ همو.)677 -673 :0633 ،

ر نگطه ص رالیتألهسئ ،انساطج یاک نویات احا

0

ارای نشائطز مقطماطز

متدتب دد نم است .ایئ مو تشکسکی ،دط ح ظ ح ز مطمعة خو  ،گاطنی تاط
مدش مقل دطال ر

گطنی نسز تط فدش حس ت زق ک :

حق آن لست که نفس با حفظ وحدرت جامعوة خدود ،دلال تندزلهدا و تزقاداتي
ميباير؛ گاهي تا مرتبة پانا حول ماد تنزل ميکنر ،گاهي تدا آسدمان عقدل
باال مياود و گاهي هم با لن دو مزتبه قزلا ميگازد(.همدو140 :0697 ،؛ ا.ک.
1

همو. )614/1 :0890 ،

یژگی مهم تشکسک ددای ن س ایئ امکطج را فدانم آ ر ه است که داط ماو
اح خو مطم اطوار نشئطز متع

مو ی که ر انسطج مطد است دطشا ،

 . 1و کلما زاد اإلنسان تجردا و تجوهرا و اشتد قوة و کمذاال صذار إحاطتذه باألشذياء أکثذر و
جمعيته للمتخالفات أت فهو يتدرج فی الکمال حتى يستوفی فی نفسه أی ذاته هيئة الوجود کلذه ...
فلها النزول إلى مرتبة الحوا
آن واحد و ذل

و اآلالت الطبيعية و لها الصعود إلى مرتبة العق الفعال و ما فوقه فی

لسعة وجودها و وفور نورها المنتشرة فی األطراف و األکناف.

 . 2و الحق ان للنفس فی ذاتها تنزّالت و ترقيات و لها وحدة جامعة ،تارة تنزل الى مرتبة ارض
الحس المکتنف بالمادة العنصرية ،و تارة تصعد الى تماء العق  ،و تارة تتوتط بين العالمين.
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اح تشکسکی ر نشئة د ج طبسعتی د نی خوان داو ،
ر مدتباة خساطق ماسئ قاوة خساطق

نین طجکه ر طَوْر حس حس میشو

ر

مدتبة مقل مسئ مقل است .ده یگد سیئ ،ر ایئ نگطه ا ددخالف نگطه مشاطئی ا
د ج مدتبة نطزلة ن س یط نیطج مو اح انسطنی است ،نه آنکه قطعهای مسیطنی
مبطیئ از ن س دطش  .سعت مو ی که ارمغطج تشاکسکی داو ج ماو ن اس
است د ج را نسز رددمیگسد

 ،دد ایئ اسطس ،د ج را نم دطیا

ر نیاسئ ماو

اح مشکّک تبسسئ تحلسل ک سم:
دا نفس و حاالت و نشات وجود آن دقت ک و ببا کده نفدس دا هدز مرتبوة
وجود متحر با موجودلت همان مزتبه لست ،به لن گونه که نفس دا مرتبة بدرن
طباعت برني لست و با حس حس لست و با خاال خاال لست و با عقل عقل لست.
 ...بنابزلن  ،نفس هنگاميکه با طباعت بدرني متحدر يدر ،عدا لعضدا و جدولا
مييود( .همو)71-74 :0671 ،

0

تجرد خیالی نفس (وجود مرتبة خیالی برای نفس)

تجد مثطلی قوة خسطق ددای ا لاسئ داطر ازساوی صا رالیتألهسئ مطاد شا
فسلسوفطج قبل از ا معتق ده مسیطنی دو ج قوة خسطق دو ن  .حتی شسخ اشداق که
ددای ا لسئ دطر ر فلس ة اسالمی مطلم مثطق م صل را مطد کد ه است قوة خسطق
را امدی مسیطنی می ان (.ا.ک .عبودنت )011/6 :0680 ،ده ناد ر ی ،طاد نظدیاة
مو ِ مدتبه ای مثطلی ددای انسطج مب طی مهیی است که نقشی اسطسای ر مبحا
 . 1فانظر ايها العاق الذکى فی امر النفس و اطوارها و نشئاتها الوجودية و کونها فى کذ طذور
وجودى متحدة مع طائفة من موجودات ذل

الطور الوجودى .فهى مع البذدن طبيعذة بدنيذة ،و مذع

الحسّ حسّ ،و مع الخيال خيال ،و مع العق عق  ...فاذا اتحدت مع الطبيعة صارت عين االعضاء.
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رادطة ن س د ج ای ط میک .
ازآنجطکه انسطج یک حقسقت اح

ارای مداتب متدتب داد نام اسات داط

تومه ده آنکه ط ده محطق است ،دهنطچطر دطی مسطج دطالتدیئ مدتبة مو انساطنی ا
یع ی مدتبة مقلی ا ا پطیسئتدیئ مدتبة مو ی ا ا یع ی د ج مسیطنی ا مدتبة
متوسطه ای قدار اشته دطش که ایئ فطصله را پد ک

 ،ر ریئ ،امکطج ددقاداری

رادطه مسطج مداتب مطلی دط مداتب سطفل را نسز فدانم آ ر .
تجد مثطلی قوة خساطق ایائ ظدفسات را ر نظاطم

مب طی ص رالیتألهسئ ر دط

فلس ی ی ده مو آ ر کاه مدتباهای مثاطلی را مساطج مداتاب مقلای مداتاب
مسیطنی ن س تصوید ک

ایئ ان یشه را سطمطج د ن که مدتبة خسطلی ن س ،که

ارای تجد مثطلی است ،اسطه پل ارتبططی مسطج مداتب مطفوق ماط ج خاو
قدار دگسد  .امط حکیطی مشطئی که اصالً تصویدی از تجد مثطلی ن اشتهان

قاوة

خسطق را نم مسیطنی می انستهان  ،طبسعتطً چ سئ سی طنی ر کلیاطز آنهاط ماو
ن ار  .آنهط ر انسطج ،صدفطً یک ن س مجاد مقلای یاک دا ج کاطمال ماط ی
مسیطنی می ی ن

 ،د یئر  ،ر تبسسئ چگونگی ددقداری ارتبط

تعطمال مساطج

ن س د ج دط چطلش م ی ر دد دو ن .
مالص را دد ایئ دط ر است که متعلق ا ق ن س نططقه مدتبة مثطلی یط نیطج د ج
مثطلی انسطج است ن س نططقه ده اسطة مدتبة مثاطلی اسات کاه ر دا ج ماط ی
تصدف میک ( .صرالدرن يازل )148/9 :0890 ،

ده ایئ تدتسب ،مالص را دط دهدهگسدی از مب طی تجد مثطلی ن س توانست،
ریئ امتقط ده یگطنگی ن س

د ج ،چگونگی ددقداری ارتبط

مسطج دطالتدیئ

مدتبة مو ی انسطج دط پطیسئتدیئ مداتب آج را نسز تحلسل تبسسئ ک .

سال هفتم ،تابستان  ،4931شماره مسلسل 41

311

البته ،ر شئ است که ددرسی ت صسلی مططلب مددو ده مدتبه مثطلی انساطج ،از
حوصله ایئ تحقسق خطرج دو ه ،مجطق یگدی میطلب ( .ا.ک .ماز )0686 ،
اعتبارات بدن

یکی یگد از مبطنی اثدگذار ص رایی که تومه ده آج مط را ر مسسد رسس ج داه
فهم صحسحی از ان یشة ص رالیتألهسئ ر دط

رادطة ن س د ج کیک مایک ا

مسئله امتبطراز میتلف د ج است.
دط تعیق ر مبطحثی که پسش از ایئ از ص رالیتألهسئ پسداموج اخذ تعلق ده د ج
ر نحوة مو ن س گذشت ،ده ایئ نتسجه میرسسم که ات طقطً د ج نم از آج مهت
که مط ه ددای صورز ن سسه متعلق ت دسدی ن س است احتساطج ذاتای داه ن اس
ر نحوة مو خو  ،تعلق ده ن س خوان

ار

اشت .ده ایائ مع اط کاه دا ج

دو ج د ج ذاتی مو د ج است ،مثل ن سست ن س که ذاتی مو ن س است .ده
مبطرز یگد ،تعلق د ج ده ن س امدی خاطرج از نویات نحاوة ماو دا ج
مطرض دد آج نسست.

3

لگز به خوبي دا برن بانرنشي ،خدولهي دلنسدت کده نفدس دا وجدود و آلت آن
مأخوآ لست .پس ،لگز ل نفس قطع نظز کنام ،بزل وجود و حقاقدت بدرن چادز جدز
عناصز و هاودي باقي نميمانر( .صرالدرن يازل )413 -411 :0614 ،

1

 . 1ب البدن عنده [ای البدن عند أرباب الذوق و الشهود] کظ لنور النفس ال اتتقهل له فی

الوجود ،کما ال اتتقهل له فی الحرکة اإلرادية( .صدرالدين شيرازی)309 :1333 ،
 . 2ان

لو نظرت حق النظر إلى البدن بما هو بدن لعلمت أن إنيته و ذاته إنما يکذون بذالنفس

فإذا انقطع النظر عن النفس ل يبق للبدن من إنيته و حقيقته إال العناصر و األجزاء البسيطة و الهيولى
و هی بحالها.
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ازآنجطکه د ج مط ه ددای ن س ده حسط

می آی  ،مطن ا ناد ماط ة یگادی ،ر

نحوة مو خو متعلق ده صورز ن سطنی خو خوان دو  .د طددایئ ،اگد دا ج را
د ج رنظدگدفتئ ن س متعلاق داه آج ماور نظاد قادار ناسم ،چسازی داه ماز
مجیومهای از م طصد دهنمپسوسته نیوان دو ،

3

ر ایئ حطق ،نیایتاواج داه آج

د ج گ ت دلکه د ج از آج مهت که د نی مستع ددای قبوق ت دسد ن س است ،ر
نحوة مو خو
م ار مو

ادسته ده ن س میدطش  ،ده گونهای که ماو

ما م آج ایاد

م م ن س است ،زیدا ن س صورز شدیکالعلة ددای دا ج خاو

دهشیطرمیر .
حق آن لست که ماان نفس و برن لاتباط و عالقة تال مي بزقدزلا لسدت لمدا نده
عالقهل همچون عالقة ماان دو لمز متضانف نا دو معلول ندک علدت ولحدره ،بلکده
همزلهي نفس و برن ل قبال تال م ماده و صوات لست ... .بنابزلن  ،هز کرلم ل آندو
به دنگز دا وجود خود ناا منر لست [لدبته ،بز وجهي که مستلزم دوا محال ناست].
بنابزلن  ،برن دا تحقق خود به مطلق نفس ناا منر لست و نفس ناز دا تعا يخدي و

 . 1به همين تبب اتت که مهصدرا معتقد اتت جسدی که از انسان پس از مفارقت رون باقی
می ماند ديگر بدن بما هو بدن نيست ،بلکه جمادی مانند تاير جمادات اتت .به تعبير ديگر ،بدن
دارای مزاجی خاص اتت که در شرايط معينی ،صهحيت آن را دارد که مورد تدبير نفس قرار
گيرد؛ اين مزاج و شرايط خاص آن تا زمانی که تغيير نيافته باشد ،مرگ روی نمیدهد« .ان
ألجساد الحيوانات المفارقة عنها نفوتها قدراً من العناصر الکثيفة و شکهً و لوناً ال يحتاج إلى
حافظ نفسی کما ال يحتاج البناء فی انحفاظه و تمات

أجزائه إلى حافظ غير يبوتة العنصر و

[البدن بما هو بدن] الذی کانت النفس حافظة إيا ليس هذا الباقی من جسد الحيوان ب قدر آخر و

مزاج آخر ما ل يتغير و ل ينفسخ ل يعرض الموت( ».همو)61/9 :0890 ،
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هونت نفساني خود به برن محتاج لست ... .برن ل آنجهت که برن بزل نفدس لسدت
ممتنع لست نبود آن دا صوات وجدود نفدس ،و همچندا ممتندع لسدت وجدود آن دا
صوات نبود نفس .لما آنچه که بعر ل مزدن باقي ميماندر دنگدز بدرن ناسدت بلکده
جسمي غاز ل برن لست ،چزلکه برن بما هو برن مشزوط به وجود نفس متعلق بده آن
لست(.همو)691/9 :0890 ،

0

د طددایئ ،ص را ده ایئ نکته ده خودی تومه ار که د ج ارای
ده ایئ مع ط که گطنی د ج را از آج حس

امتبطر است،

که مسایی مدکاب از طباطی گوناطگوج

است ا دط قط نظد از ارتبططش دط ن س ا مور لحط قدار مای ناسم کاه ر ایائ
امتبطر ،د ج نم مثل سطید امسطم

ر ر یف آنهط خوان دو  .امط ر امتبطر

م ،دط

لحط رادطة د ج دط ن س ،آج را از آج مهت که مط ة پذیدای ن س شید ه میشو
مور نظد قدار می نسم .ر شئ است کاه دا ج داو ج دا ج ر نیاسئ امتباطر

م

مطد است ،امط ر امتبطر ا ق ،اصالً ن س ا که صورز است ا لحاط نشا ه تاط
د ج دهم واج مط هاش مطد شو .
طباعت جسماني عندز جزء برن لست ،ل آن جهدت کده بدرن حاصدل تزکاد
 . 1فالحق أن بينهما [ای بين النفس و البدن] عهقة لزوميذة ال کمعيذة المتضذايفين و ال کمعيذة
معلولی علة واحدة فی الوجود ال يکون بينهما ربط و تعلق ب کمعية شيئين متهزمين بوجه کالمذادة
و الصورة و التهزم الذی بينهما کما علمت فی مبحث التهزم بين الهيولى األولى و الصذورة الجرميذة
فلک منها حاجة إلى اآلخر على وجه غير دائر دوراً مستحيهً فالبدن محتاج فی تحققه إلى الذنفس
ال بخصوصها ب إلى مطلقها و النفس مفتقرة إلى البدن ال من حيث حقيقتها المطلقة العقلية بذ مذن
حيث وجود تعينها الشخصية و حدوث هويتها النفسية  ..فإن البدن بما هو بدن مستعد ،امتنع عدمذه
مع وجود النفس و ال وجود مع عدمها و الذی يبقى بعد النفس و ما يجری مجراها فی نوعها علذى
اإلطهق ليس ببدن أصه ب جس من نو آخر ب البدن بما هو بدن مشروط بتعلق النفس.
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طبانع عندز لست ،نه ل آن جهت که ماده بزل نفس لست .و فدز لند دو لعتبداا
معلوم لست ،نزل برن برن لست به لعتباا دوم (ل آن جهت که برن مادة پذنزل نفس
لست) ،نه به لعتباا لول [که با قطع نظز ل نفس ،فقط به تزکابات جسماني بدرن نظدز
مييود](.همو ،ب 99 :0631؛ ناز ا.ک .همدو6/8 :0890 ،؛ همدو649 :0614 ،؛
همو)676/1 :0633 ،

0

اقسام سهگانه بدن در حکمت متعالیه

از مجیومة نگطشتهنطی ص رالیتألهسئ ر ملمال س چ سئ ددمیآی که از نظاد
ا  ،د ج انسطنی م حصد ر نیسئ د ج مألوف ماط ی نیایشاو  .اگدچاه ر نگاطه
ادت ایی ر شئ تدیئ دطرزتدیئ مص اق د ج نیسئ د ج مسیطنی ماط ی اسات،
ده ایئ نکته نسز دطی تومه اشت که ح اقل
انسطج تصوید کد که یکی ر

دیطری

نو د ج یگد نسز میتاواج دادای

یگدی د ج مثطلی است.

ده نظد میرس که ص رالیتألهسئ نگطه خو را ده د ج نسبت ده حکیطی پسشسئ
گستدش ا ه است .ر نظد مالص را ،آننه که د ج را د ج کد ه است قطدلسات آج
ددای تصدف ت دسدی ن س ر آج است ازآنجطکاه ایائ مفل اة اسطسای ر ر
دیطری نین سئ ر مدتبة مثطلی انسطج مومو است ،میتواج آج

را نسز از ایئ

لحط د ج انست.
ده نیسئ سبب است که مالص را ر

دیطری را ر مقطیسه دط د ج مط ی دا ج

 . 1انها [ای ان الطبيعة الموجودة فی بسائط العناصر و مرکباتها] جزء البدن بما هو مرکذب مذن
الطبائع ال بما هو مادة للنفس و قد علمت الفرق بين االعتبارين و البذدن بذدن باالعتبذار الثذانی ال
باالعتبار األول.
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اصلی معدفی میک  ،چداکه ت دسد تصدف ن س نططقه قبل از رساس ج داه دا ج
مسیطنی ده ر

دیطری تعلق مایگساد

 ،ساسس ،از طدیاق آج داه دا ج ماط ی

میرس :
برلن که مادهل که نفس دا آن تدزف ميکنر دا لبترل لن برن سنگا جسدماني
ناست  ...بلکه محل تدزف لودي نفس او بخاا دطافي لست کده بدرن لصدلي
بهيدماامياود و لند بدرن جسدماني بدرن آن بدرن و پويد

آن و ظدزف آن

مي باير( .صرالدرن يازل 609 :0671 ،؛ ناز ا.ک .همو ،ب 99 :0631؛ همو،
)619 :0671

0

دا ولقع ،برن او دطاف و بخاا و دلال حزلاتي لست که محل تدزف لوددي
نفس ميباير و لما لن برن سنگا و متکاثف جسماني همچون غالف و پويشي
بزل برن لودي (او بخاا ) لست که ل تکرّا (کرا يرن) ،تبزّد (سزد يدرن) و
تکثّف (متکاثف يرن) او بخاا حاصل آمره لست( .همو)619 :0614 ،

ر نگطه ص رالیتألهسئ ،ر

1

دیطری د ج لطس ی است که ن س نططقه ده اسطة

آج دط د ج متکطثف متداکم مط ی مسیطنی ارتبط ددقادار مایک ا  .داه یگاد
سیئ ،د ج کثسف مط ی پوسته غالف د ج لطسف یط نیطج ر

دیاطری اسات،

 . 1ث اعل ايضا ان المادة التى تتصرف فيها النفس اوال ليس هذا البدن الثقي  ...ب هو الذرون
الدماغى اللطيف ،و هو البدن االصلى و هذا بدن البدن و غهفه و وعاؤ .
 . 2فإنه [ای البدن] لطيفة جسمانية حارة هی متصرف فيها للنفس أوال و بالذات ،و هذا الکثيف
الثقي [ای البدن المادی] کأنه غهف و قشر لهذا البدن [ای الرون البخاری] و کأنه قذد حصذ مذن
تکدر ذل

و تبرد و تکثفه.
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دیطری نسز پوسته ن س میدطش :

نیطجگونه که خو ر

او بخاا برن لوداه نفس ناطقه لست ،همانگونه کده بدرن متکداثف جسدماني
پوسته و پوي

آن لست و همانگونه کده خدود او بخداا نادز پوسدته نفدس

ميباير( .همان)111 :

0

امط اگد دط تأمل دسشتدی ده آثطر ص رالیتألهسئ د گدیم ،خوانسم ی که از نظد ا
مسطج د ج لطسف دیطری ن س نططقه نسز د ج مثطلی اسطه است ،ده ایئ مع ط که،
ر اق  ،خو ر

دیطری نم قشد غالف ددای د ج مثاطلی اسات ایائ دا ج

مثطلی است که قشد غالف ن س نططقه قدار میگسد  .ا دد ایئ مطلب تأکس
که ددقداری ارتبط مسطج ر

ار

دیطری ن س نططقه د ج اسطهگدی مدتبة مثاطلی

امکطجپذید نسست( .ا.ک .صرالدرن يازل 131 :0401 ،؛ همو)73-71/8 :0890 ،

مالص را تصدیح میک که میهور حکیط ر ایئ گیاطجِ خاو کاه تصادف
ت دسد ا لی ذاتی ن س دد نیسئ د ج مط ی مسایطنی ار مایشاو داه خطاط
رفتهان  ،دلکه د ج حقسقی ن س د ج مثطلی ا ست کاه ناور حاس حساطز ر آج
دطلذاز سدیطج ار

نسبت آج ده ن س نسابت پدتاو داه خورشاس اسات .متألاه

سبز اری ر تشدیح تکیسل ایئ سیئ ص رالیتألهسئ مینویسا « :ن اس ا الً
دطلذاز د ج مثطلی را ت دسد کد ه تصدف ثطنوی آج ده ر

دیطری رسس ه اسات

 ،دع از آج از طدیق آج ،د ج مط ی مسایطنی تا دسد مایشاو ( ».صدرالدرن
يازل [ 88/8 :0890 ،تعلاقه])

 ... . 1و هو المسمى بالرون البخاری ،و هو البدن أوال للنفس الناطقة ،و البدن الکثيف قشذر و
غهفه ،کما أنه قشر للنفس.
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محقق سبز اری نین سئ ر شد م ظومه خو تصدیح میک که د ج مثاطلی
متعلق ا لی ن س نططقه دو ه ،متعلاق ثاطنوی آج ر

دیاطری اسات  ،داطخخده،

متعلق سوم آج د ج مط ی مسیطنی میدطش :
عز و تخت پادياهي نوا سپهبر (نفس ناطقه) قاد مثدادي آن لسدت ،نعندي دا
ولقع متعلق لودي نفس برن و صوات مثادي آن لست  ...و متعلدق ثدانو آن او
بخاا و ،باألخزه ،متعلق سومي آن لن برن طباعي جسدماني لسدت( .سدبزولا ،
0638د 016/1 :0678د014؛ ا.ک ..همو110 :0631 ،د)111

0

اعتبارات نفس

یکی یگد از مسطئل مهیی که ،قبل از ددرسی چگونگی رادطة ن س دا ج از
ی ا گطه مالص ا را ،تومااه دااه آج الزم اساات آج اساات کااه گااطنی ر کلیااطز
ص رالیتألهسئ ی ه می شو که ایشطج ن س را ،دهصداحت ،امدی مجد
مط ه معدفی میک

م ازه از

ر دسسطری موار نم مشطن ه میشو که ی ن س را متح

دط د ج می ان  .دطی تومه اشت :اگدچه ایئ

حکم ده ظطند مت طقض مینیطیا ،

امط صا رالیتألهسئ ن اس را ر ناد کا ام از ایائ
رنظدگدفتهاست .پس ،الزم است ر مبطح
میشو امتبطر لحط دح

حکام داه امتباطری خاط

میتل ی کاه پسداماوج ن اس مطاد

را رنظد اشتهدطشسم ،که د ج توماه کاطفی داه ایائ

مسئله ،ر فهم تحلسل احکطم مددو ده ن س چطر اشتبطه خوانسم ش .
اسطسطً ایئ مسئله را که مالص را از مهتنطی میتلف ده ن س نظد اشته ده
 .1ب عرشه ذ أی ترير النور اإلتفهبد ذ قالبه المثالی .يعنی إن تئلت الحقّ فمتعلّقه األوّل هذو
الصّورة المثالية  ...ث هذ المجالی ،أی متعلقه الثانوی و الثالثی هذ المجالی الطبيعية.
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امتبطراز مت ط ز احکطم میتل ی را ددای ن س ده اثبطز رسطن ه است دطی یکی از
یژگینط نکطز قوّز ملمال س ص رایی دهحسط آ ر  .مالص را میکوش داه
نیة مهطز ز ایطی مو ی ن س ا آجگونه که ر ن ساالمد است ا نظد اشته
از ایئ طدیق ده نیة احکاطم ن اس االمادی ن اس سات یطدا  .ا  ،مطن ا

دطش

حکیطی مشطئی ،ن س را م حصد ر مهت تجد یاش نیی ان دلکه ددای ن اس،
مهطز امتبطراز یگدی نسز لحط میک  ،مهطز امتبطراتی که حکیط از آنهاط
غطفل مطن هان

 ،ر نتسجاه ،داه دساسطری از احکاطم ن اس ا کاه از آج مهاطز

امتبطراز یگد دد ن س حیل میشو ا ست نسطفتهان .
ص رالیتألهسئ ر موار ی فدا اج ده امتبطراتی که ر ن س مطد اسات اشاطره
ار  .ده طور کلی ،میتواج گ ت که ن س را دط یکی از ایئ

امتبطر میتواج مور

لحااط قاادار ا « :امتبااطر الدشاادطی» «امتبااطر دشااد الیاای» .معتبااد ر امتبااطر
دشد الیی ،دط چشمپوشی از ند امد مغطیدی ،نگطه خو را م حصد ر خاو ن اس
از آج مهت که امدی مجد است میک ؛ ر شئ است که ن س ر ایئ امتباطر داد
نسچ امد مغطیدی قطدل حیل نیوان دو  .داه داط ر صا رالیتألهسئ ،ن اس ر ایائ
امتبطر امدی مجد

مبدای از مط ه است .امط ن س م حصد ر ایئ امتباطر نسسات،

دلکه میتواج آج را دط امتبطر الدشدطی نسز لحط کد  .ن س ر امتباطر

م «فصال»

است ددای م س حسواج ا نیطجطور که ر امتبطر دشد الیی «صورز» است ددای
مط ه د ج ا ایئ امتبطر فصلی مصحح آج است که ن س ،مال ه دد نویت تجد ی
که دطلذاز اراست ،نویت مط ی نم پس ا ک ا ( .ا.ک .صدرالدرن يدازل :0614 ،
)178

نتسجه آنکه رادطة ن س د ج ر امتبطر الدشدطی آنهط ا نه امتبطر دشد الیای ا
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رادطة مس سست است؛ ایئگونه نسست که ند ک ام از ن س د ج ددای خو
م اگطنه ای اشته دطش
ن س د ج ده یک مو
آج

دع دط نم تدکسب شون
اح مومو ن

ماو

انسطج را تشکسل ن  .دلکاه

تدکسب اتحط ی رادطة یگطنگی مسطج

ت هط ده نیسئ امتبطر الدشدطی ن س د ج است ،یع ی از آج مهت که دا ج

ن س ده نحو م س فصل اخذ ش ه دطش  .ر ایئ صورز ،ده سبب مس ست آج
دط نم ،احکطم ص طز یکی ده یگدی سادایت مایک ا  .اماط اگاد داه امتباطر
دشد الیی ده نحو مط ه صورز لحط شاون  ،مباطیئ از نام داو ه ،احکاطم
ص طز یکی ده یگدی سدایت نیوان کد ( .ا.ک .همو)111/9 :0890 ،

نین سئ ،ر ددرسی امتبطراز میتلف ن س ،ر یک نگطه
لحط سطدق ،ن س یاک ماو

احا

م ،صدف نظاد از

ارای مداتاب متدتاب داد نام اسات

تشکسکی دو ج مداتب مو ی ن س مصحح آج است که ر مداتاب مطلساة خاو
مجد

 ،ر مسئ حطق ،ر رمطز پطیسئتدش امدی مط ی مسیطنی دطش .

ن س ده گونهای است که از ت گ طی مو ی امسطم متوغّل ر مط ه تط ح

ی

مو تشکسکیاش میتوان  ،دط ح ظ حا ز شیصای

رنطیی مییطد

ده لحط

خو  ،ارای

مدتبة تجسم تجد دطش  :اگدچه مداتب دطالیی آج مجد اسات،

ده لحط مدتبة پطیس ی خو مط ی مسیطنی است .مالص را ر موار فد انای داه
ایئ مسئله تومه اشته از آج است ط ه کد ه است .ا از تشاکسکی داو ج ماو
ن س ایئگونه نتسجه میگسد که ن س ارای اطوار شئوج متع

متدتب دد نم

است .گستدة مداتب مو ی ن س از مط ة د نی امضطی مسیطنی آج تاط قاوای
ن س مداحل تجد ی آج را شطمل است .ازایئر  ،نسچ اشکطلی ن ار کاه شایء
اح نم مط ی نم مجد دطش ( .ا.ک .همان)081/8 :
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د طددایئ ،ح ز ن س مطم مقطمطز مداتب متع

تشاکسکی ن اس  ،از

ایئ حس « ،مط ی ا مجد » میشو  ،که ر مسئ ای که داه مهتای مجاد اسات از
مهتی یگد مط ی غسدمجد است .پس ،دط رنظد اشتئ یژگی تشاکسکی داو ج
امتبطر مسیطنست تجد را ددای آج اثبطز ک سم ،ده ایئ

مو ن س ،می توانسم

صورز که ن س ر مداتب دطالیی خو مجد

 ،ر مسئ حطق داه لحاط مداتاب

پطیس ی خو مط ی است.
نتیجهگیری


ددخی اختالفطز مب طیی ص رالیتألهسئ دط حکیطی مشطئی ر ملامالا س رماز
نظدیة مت ط ز ا

ر دط

رادطة ن س د ج است .ازایئر  ،تومه قساق داه ایائ

مبطنی مت ط ز کیک دسزایی ر فهم کالم ص رالیتألهسئ نین اسئ نیدانای داط
نظدیة ی ر ایئ دط

خوان

اشت .رد ری است پسش از ددرسای قضاط ز

ردطرة نگطه مالص را ده رادطة ن س د ج ،ایئ مبطنی دهم واج مق مطز دح
تومه قدار گسد  ،که فهم نظدیطز مالص را ر ایئ دط

مور

را آسطجتد میک .

ده دط ر ص رالیتألهسئ ،تعلق ده د ج ذاتی مأخوذ ر نحوة مو ن س است.
ا نین سئ معتق ده تدکسب اتحط ی ن س د ج است ن س را یک حقسقت
اح

ارای مداتب متدتب دد نم مای انا  ،کاه ایائ مداتاب ر طای حدکات

موندی ن س حطصل آم هان .
مدتبهای از ن س که ارای تجد مثطلی است
قدار ار ظس ة اسطهگدی مسطج

دسئ مدتبة مقلی

مسیطنی

مدتبة دطالیی پطیس یِ خو را ده مه ه ار .

نین سئ ،ند ک ام از ن س د ج را مایتاواج از مهاطز حسثساطز میتل ای
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کطمالً مجد است ناسچ

ده امتبطری یگد ،متح دط د ج میدطش  .دا ج نساز

از مداتب ن س دهشیطرمیر

ده امتبطری یگاد ،مسایی

دیارتبط دط ن س است.
از سوی یگد ،د ج ر نگطه ص رالیتألهسئ م حصد داه دا ج مسایطنی نسسات
دلکه ر

دیطری مدتبة مثطلی ن س نسز ،ده نودة خو  ،د ج دهشیطرمیر ن .
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