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جستارگشایی در ظرفیتهای فلسفه اسالمی
در برهانی کردن حرکت نفس
تاريخ دريافت4331/3/82 :

تاريخ تأييد4336/6/41 :

نرجس رودگر *

بحث از حرکت نفس ،مسئلهای نسبتاً د یب و محصبلِ أبالمتأی در آرای
فیلسلفًن گذشاه است .گرچه فیلسلفًنی چلن ابنسینً و صب رامتاالم ین متحثبی
د اگًنه به آن اخاصًص ن ادهان  ،امً از ملازم متًنی ایشًن میأبلان ببه نرریبًأی
در این بًب دست یًفت .ابنسبینً ببه أتبم متانبم دانسبان حرکبت در دبل ر و
حرکت در مجردات ،نفس را اوال أن ً در نًحیه اعراضش و ثًنیً فقب در حیبًت
مًدیاش ماحبر مبیدانب گرچبه امابًن أاًمبر برزخبی را نفبی نتبیکنب .
ص رامتاالم ین ،دل ر نفس را ماحر میدان  ،امبً تننبًن ببه مشبرود ببلدن
حرکت به مًدیت ملازم است .در گًم اوِ این نلشاًر ،آرای فیلسلفًن مبذکلر در
بًب حرکت نفس ذکر ش ه است .در گًم دوم ،محبر نبزاو و مشبار اصبلی در
ماحر دانسان دل ر نفس بررسی ش ه اسبت و در گبًم سبلم ،شبش راه ببه
عنلان ظرفیت ًی حاتت ماعًمیه ببرای بر بًنی کبردن حرکبت نفبس ابس از
مفًرقت از ب ن طرح گردی ه است.

واژگان کلیدی :حرکت ،نفس ،ابنسینً ،متص را  ،أجرد ،مًده.
* استاديار جامعۀ المصطفی العالميّه.
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مقدمه

مسئله حرکت و أاًمر نفس از دیربًز ملرد ألده فیلسلفًن بلده است .آیً نفبس
ملدلدی ثًبت و ایساًست یً ماحر و در سبیتن؟ در صبلرت ابطبًِ حرکبت
نفس ،چه ملانعی برای این امر ودلد دارد و در صلرتِ اثتبًتِ آن ،چبه أتیبین و
ألدی ی در این بًب میألان ارائه داد و به عتًرأی ،حرکت نفس در چه فراینب ی
صلرت میگیرد؟ مسًئر فلق ،یای از چًمشانگیزأرین متًحثِ علمامنفس فلسفی
است که دامنه آن از سلیی به اسًسیأرین اصبلِ فلسبفی ،از دتلبه اصبًمت یبً
اعاتًریت ودلد و مً یت ،أشایک ودلد مً یت و ...و از سلی دیگر ،به متًنی و
ضروریًتِ دینی ،از دتله أاًمر برزخی ،اسااتًِ نفلس انتیً و حای متئاه و...
گسارده میشلد.
نلشاًر ایشرو درص د است دلانب این مسئله را در سه گًم ملرد بررسبی و
أ قیق قرار د  :گًم اوِ :بررسی آرای فیلسلفًن مسلتًن در بًب حرکت نفبس
گًم دوم :أتیین محر نزاو گًم سلم :راه حر ًی ایشن ًدی.
گام اول :بررسی آرای فیلسوفان مسلمان در بابِ حرکت نفس
الف) ابنسینا

غًمتً در أًریخنه این بحث ،ابنسینً را معاق به «ثتًت نفس» معرفی میکنن  ،امّبً
شًیًن ألده است که در آثًر وی أصریحی به ثتًت نفس ودلد ن ارد .این اسانًد،
الزمه متًنی و دیگر دی گًه ًی فلسفی اوست .ابن سینً به أتم ارسطل ،حرکبت را
در مقلالت عرضی این ،کم و کیف اذیرفت و حرکت عرضی در مقلمه وضبم را
ب ان افزود ،امً تننًن به دمیر شت ه بقًی ملضلو ،حرکبت در دبل ر را انابًر
ابنسینا4141،قب88-89:؛نیزنکمطهری.)144-140:44،4639،
نتلد ( 
شیخامرئیس در بحث أت التِ عنًصر به گلنهای سخن میگلی که گلیً نلعی
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ابنسینا4141،قالف ،)663:امبً
حرکت اسااتًمی را در مان دلا ر اذیرفاه است ( 
در ادامه أصریح میکن که این حرکت در غیر دلا ر است و حرکت در دلا ر،
از دتله نفس ،به حرکت در اعراضشًن ختصه میشلد (همان.)663:
بنًبراین ،اومین اسا الِ بلعلی را بر امانًو حرکت دل ر نفس ،کبه ببر امانبًو
حرکت در دلا رات متانی است ،میألان ب ینگلنه شار داد:
م .6نفس دل ر است.
م .6دل ر ،ماحر نیست.
اس نفس ،ماحر نیست.
دومین اسا المی که از متبًنی وی ببه دسبت مبیآیب  ،ببر امانبًو حرکبت در
مجردات متانی است .او حرکت به معنًی خروج از قبله ببه فعبر را در سبًحت
عقر مردود میشتًرد (همان .)414:دومین اسا الِ ب ینگلنه أقریر میشلد:
م .6حرکت ،خروج از قله به فعر است.
م .6مجردات (از دتله نفس) قله ن ارن .
اس مجردات (از دتله نفس) حرکت ن ارن .
کترای این اسا الِ (مجردات قله ن ارن ) بر بر ًن قله و فعر متانی است کبه
مشًئیًن در اثتًت دل ر یلمی از آن م د دساهان  .ختصه این اسا الِ در قًمب
مثًِ از این قرار است:
م  .6دلا ر دستًنی از دتله چلب ،دارای دو د ت بًمقله و بًمفعر سان
مثت دل ر چلب ،بًمفعر چلب است و بًمقله خًکسار.
م  .6فعر و قله ،دو د تِ مانًقضان که نًظر به دارایی و نب اری ،ودب ان و
فق ان و ودلد و ع م است.
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م .6اداتًو دو د تِ ود ان و فق ان در یک شیء ،اداتًو نقیضین و محبًِ
است.
در نایجه ،چلب و ر دسم دیگری الزم است از دو دبل ر ماتبًیز أرکیبب
ش ه بًشن که یای نًظر به د ت بًمقله و دیگری نًظر به د بت بًمفعبر اسبت.
دل ری که حًمر قله شیء اسبت« ،مبًده یبً یبلمی» و دبل ر حًمبر فعلیبت،
«صلرت» نًمی ه میشلد (نکهمان.)39-33:
نایجه این اسا الِ «کلتً مه قله مه مًده» در قًمب عاس نقیض «کلما ال مادة له
القوة له» برای نفی قله و اساع اد در امبلر مجبرد و در نایجبه ،نفبی حرکبت در
مجردات به کًر گرفاه میشلد .بررسی بیشار این اسا الِ ،در مرحله دوم خلا
آم .
در نایجه این اسا الِ ،ابنسینً که به أجرد نفس در ح وث و بقً معاق است،
به دمیر امانًو حرکت در مجردات ،نفس انسًن را ،چه در حیًت مًدی چه اس از
مفًرقت از د ًن طتیعت ،عًری از حرکت میدان  .دیگر ایناه ،وی أاًمر نفبس
را اس از مفًرقت از مًده ،رد نتیکن  ،بلاه آن را محاتر میشبتًرد چراکبه ببه
اعاقًد وی گرچه ودلد ب ن ،شرد ای ایی گل ر مجرد نفسًنی است ،شرد بقبً و
شرد أاتیر نفس حین بقً نتیبًش (همان.)94:
تننین در مت أ و معًد قلِ برخی حایتًن را در بًب أاًمر نفبلس ابس از
مرگ ،محاتر میدان و حای درص د ألدیه فلسفی آن برمیآی ب ین طریق کبه
نفلس نًقص میألانن ب ن دیگری را ،امتاه به گلنهای که أنًسخ بًطر الزم نیًی ،
در د ت أاًمر خلیش به کًر گیرن (همو.)441:4636،
ب) صدرالمتألهین

متًنی د یب حاتبت ماعًمیبه ،یعنبی اصبًمت و أشبایک ودبلد و حرکبت
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دل ری ،درینه د ی ی در متًحث نفس فراسلی فیلسلفًن گشلد .طتق اعاقبًد
متص را به جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقا بلدن نفس ،نفس انسًن از مان مبًده
و طتیعت رش میکن و بً طی مراحلی رچه بیشار به أجبرد نزدیبک مبیشبلد.
مراحر این حرکت را میألان در سه شتًره ختصه کبرد .6 :مبًدی  .6مبًدی بب
مثًمی  .6مًدی ب مثًمی ب عقلی .طی این مراحر ،نفس درگیر فراین ادرا اسبت.
م رکًت مثًمی ،نفس را به مرحله مبًدی ب مثبًمی مبیرسبًن و مب رکًت عقلبی،
مرحله عقلی را نیز به مراأب سًبق نفس میافزای (نک:فیاضی.)232:4698،
متص را دی گًه ابن سینً را متنی بر ع م حرکت در دل ر نفبس ،برگرفابه از
متًنی نًدرست فلسفه مشًء میدان (صدرالمتألهین،بیتا .)468:او بیًن میدارد کبه
اعاقًد به ع م حرکت در دل ر و ذات نفس ،ملدبب اعاقبًد ببه یاسبًنی تبه
نفلس ،از دتله نفلس انتیً و اطفًِ است که امازام ببه چنبین مسبًئلی از قب ر و
شالن شیخامرئیس عجیب به نرر میرس (هم و .)629-623:6،4894،وی محبذور
شیخ را در حرکت نفس ،اساحًمه به معنًی بًطر شب ن ذات آن مبیدانب کبه ببً
نرریه حرکت و اشا اد دل ری حر میشلد (همان) .در دًی دیگر ،وی مشبار
شیخ را در ع م امازام به دو متنًی اصًمت ودلد و أشایک ودلد دانساه ،مسبئله
حرکت نفس را بً این دو متنً حر میکن (همان.)208-209:9،
مسئله بع در أحلیر نرریه ص را ،أعیین حیطه و قلترو حرکت نفس انسبًنی
است .آننه از آثًر وی به دست میآی  ،حًکی از اعاقًد به حرکت نفس در نشبئه
مًدی به دمیر أعلق مًدی نفس در این نشئه است امًّ آیبً مبیأبلان ببرای نفبس،
حرکای اس از مفًرقاش از ب ن نیز أصلیر کرد؟
شرد ضروری ص رامتاالم ین برای حرکت نفس ،مًدیت است .بنًبراین ،اًسخ
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به سؤاِ یًدش ه منلد به أصلیر او از علامم اس از مرگ و میزان مًدیت یً أجرد
آن ًست .اینجًست که ص را گًه بهصراحت مًدیت ،قبله و اسباع اد را صبرفً در
نشئه دنیً ختصه میکن و به تین دمیر ،حرکت و خروج از قله ببه فعبر را در
مثًِ و عقر ن ی مینتًی چراکه ر دو را دار أتًم و فعلیت میدان .
او در بحث ابطًِ أنًسخ برای نفس انسًنی سه نشئه ادراکبی نبًم مبیببرد.6 :
نشئه صلر حسی  .6نشئه صلر غًیته از حلاس ظً ر  .6نشبئه عقلبی ،و نایجبه
میگیرد از آنجً که نفس اس از خروج از نشئه حسی ،از رگلنه قله و اساع ادی
فًرغ است ،نتیألان حرکای دوبًره داشاه بًش (همان.)22-24:8،
تننین وی در بحثِ حشر ،برای نفس انسًن نقر و اناقًالأی در نشئه طتیعت
و قتر و بع آن برمیشتًرد که حاًیبت از مراحبر نزومبی و عرودبی نفبس در
قلس صعلد و قلس نزوِ است ،امً أن ً اناقًالتِ نشئه طتیعت را از نلو اناقًالت
مًدی و حرکت میدان (همان .)262:امتاه ص را ألضیح نتبید ب کبه اناقبًِ در
نشئًتِ قتر و بع طتیعت به چه نحلی است و چرا نتیألان حرکبت را ببه ایبن
اناقًالت نیز اطتق کرد .گلیً متنًی ایشًن در أعریف حرکتِ مش لر ،مزوم ودلد
مًده است که صرفً در نشئه طتیعت محقق است.
امً این أن ً بیًن ص را نیست .در آثًر وی میألان عتًراأی یًفت که مًدیبت را
مح ود به این نشئه نتیدان  .وی در دًی دیگر گفاه است نفس تیشه مبًدی و
ماحر است أً آناه به أجرد عقتنی برس (همان.)41-46:9،
اگر این قلِ ایشًن را در کنًر اعاقًد ایشًن به عًمم مثًِ و ببرز ببین مبًده و
عقر قرار د یم ،میألان قًیر ش که ایشًن به نلعی مًدیبت و حرکبت در تبه
نشئًتِ قتر از عقر ،از دتلبه عبًمم مثبًِ و ببرز معاقب اسبت گرچبه چنبین
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صراحای در کتم ایشًن به چشم نتیخلرد .آننه از بیًنًت وی در ایبن ملضبلو
به دست میآی  ،از این قرار است:
 .6حرکت در دل ر دسم راه دارد.
 .6از آنجً که نفس ،امری جسمانیۀ امح وث است ،حرکت در آن راه دارد.
[ .6طتق برخی از بیًنًت] از آنجً که اس از عًمم طتیعت ،مًده ودبلد نب ارد،
اس حرکت م ودلد ن ارد گرچه برای نفلس ،اناقًالت دیگری ودلد دارد.
[ .6نیز از برخی دیگر از بیًنًت به دست میآی که] نفس أً وقای به أجرد أًم
نرس  ،مشلب به مًده است مذا حای اس از مفًرقت از عًمم طتیعت ،حرکبت در
آن راه دارد.
 .6نلو دیگری از اسااتًِ حای در بًالأرین مراحر نفس (مرأته عقبر) ببرای
نفس ودلد دارد که در بحث اأحًد عًقر و معقلِ ب ان اشًره خلا یم کرد.
گام دوم :تبیینِ محلّ نزاع

مسئله أاًمر نفس را میألان از املر ود انی دانست چراکبه افبزایش أب ریجی
علم و أغییر نفس انسًنی از دً ر به عًمم ،تننین شارگیری أ ریجی ملابًت
اختقی در نفس انسًن بًملد ان ملرد أص یق است .از سلی دیگر ،أاًمر ،امری
أ ریجی است و نتیألان آن را از نلو أغییر دفعی ،یعنی کبلن و فسبًد دانسبت.
عتوه بر ایناه بً قتلِ حرکت دل ری ،أغییر در دلا ر نتیألانب دفعبی بًشب .
دلا ر در حرکتان و در نایجه أاًمر نفس از نلو حرکت است (عبودیت:4690،

 .)236امًّ دامنه أاًمر نفس به حیًت مًدی ختصبه نتبیشبلد چراکبه عقًیب و
نصلص دینی ،ملاردی از أاًمر نفس را در علامم اس از مرگ اثتًت مینتًینب .
در ان یشه استمی ،أاًمر برزخی از ضروریًت دینی است (حسنزاده،بیتا،)644:
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امً از نگًه فیلسلفًن و حاتً از مسًئر غًمضی است که از طریبق شبرو و منطبق
وحی به نررگًه حاتً وارد ش ه است و فیلسلفًن در یًفان بر ًن و اثتًأش عًدز
مًن ن (همو .)688:4630،بلعلی گرچه از بًب اعاقًد دینبی ببه ایبن امبر معاقب
است ،در طریقه ألدیه فلسفی أن ً به اماًن آن اشًره میکن (همان).
نصلص دینی که به عنلان شً  ،این امر را أالیی میکنن عتًرتان از :مسًئر
مربلد به شفًعت که بًعث أغییر حًِ فرد میشلد ،ع م خللد برخی از گن اًران
در دوز  ،أالثیرات بًقیًت امصًمحًت در احلاِ میبت و( ...ن ک:ص دقق4141،ق:

.)296-292
مشالی که نرًم ًی فلسفی مشًء و حاتت ماعًمیه در اثتًت این مسئله دارن ،
به بحث چگلنگی حرکت در مجردات بًزمیگردد .معاق ان به أجرد نفس از ب و
امببر (مشببًء و بببلعلی) و معاق ب ان بببه أجببرد نفببس بع ب از مفًرقببت از ببب ن
(ص رامتاالم ین) در ألدیه بر ًنی أاًمر برزخی بً مشاتأی ملادبه مبیشبلن .
اسًس این مشاتت به بر ًن قله و فعر بًزمیگردد که حایتًن بر اثتًت یبلمی
اقًمه کرده ان  .نایجه این بر ًن بیًن میکن که رچه دارای قله و اساع اد اسبت،
مًده دارد .عاس نقیض این قضیه بیًن میکن که رچه غیرمًدی است ،فًق قبله
است که این امر مسالزم ،عب م حرکبت (خبروج از قبله ببه فعبر) در مجبردات
میبًش .
رگلنه خ شه در بر ًن قله و فعر ،معیًر حاتً را بر ثتًت مجردات ببه بم
میریزد این در حًمی است که بر ًن یًدش ه از د ًأی ملرد خ شه قبرار گرفابه
است:
اوِ ایناه ،اداتًو د ت قله و فعر در دل ری بسبی ببه اداتبًو نقیضبین
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نتیانجًم چراکه از دتله شرای أنًقض ،وحب ت د بت اسبت کبه در مثبًِ
م نرر د ت ود ان بً د ت فق ان مافًوت است .این دسبم« ،بًمفعبر» چبلب
است و «بًمقله» خًکسار ،نه چلب.
دوم ایناه ،بین انازاو د ت فق ان و د ت ود ان از شیءِ واح و أرکیب آن
از دو دل ر ،أتزمی برقرار نیست چراکه ود ان و فق ان دو امر انازاعی ،معقلِ
ثًنی فلسفی و عرض أحلیلیان  ،نبه معقبلِ اوِ و دو امبر خبًردی ودبلدی و
عرض مقلمی .از سلی دیگر ،انازاو معقلالت فلسفی ماعب د از شبیء واحب ببه
بسًطت شیء مطته نتبیزنب (ن ک :مطه ری369-362:3،4639،؛مص با  ی زدی،

قطبالدینشیرازی.)241-242:4694،
4140ق410-414:؛444-93:4639؛ 
ب ین أرأیب ،بر ًنی بر ردّ حرکت در مجردات ودلد ن ارد امً آیً مبیأبلان
حرکت مجردات را به نحل اماًن یً ضرورت اثتًت کرد؟
گام سوم :راه حلهایی برای توجیه حرکت نفس
راه حل اول :توسعه در معنای قوه

بر ًن قله و فعر ،حلِ محلر مف لم قله میگردد .در این بر ًن قبله ببه معنبًی
اماًن اساع ادی ،عَرَض و صفای برای ملدلد قلتب اد شب ه اسبت کبه تبلاره
ماای به مًده است .به نرر میرس دقت در معنًی قله میألان را گشًی بحبث
حرکت مجردات بًش .
ابنسینً در فن سیزد م ام یًت شفً مراحر نقر واژه قله را ایبنگلنبه ألضبیح
داده است:
( )6وضم نخساین این واژه برای نیروی ملدلد در حیبلان ،در براببر مف بلم
عجز بلده است.
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( )6در مرحله بع به معنًی «ال انفعًِ» و صتبت مناقر ش ه است.
( )6سپس فتسفه ر حًمای را در چیزی که متب أ أغییبر در غیبر شبلد ،قبله
خلان ن (مت أ أغییر) و مثت حرارت را قله نًمی ن چلن مت أ أغیّر غیبر از آأبش
است.
( )6و در آخر به معنًی «اماًن» به کًر گرفاه ش  .چیزی که ودلد آن در ح ّ
ابنسینا4141،قالف.)434-434:
اماًن است مًنن ودلد خًکسار در یزم ( 
دقت در این نقر و اناقًالت نشًن مید

معنًیی کبه واژه قبله بب ان اشبراب

ش ه است ،مف لم اماًن است و از سلی دیگبر ،ضبرورأی نب ارد واژه امابًن را
صرفً به معنًی اماًن اساع ادی اخذ کنیم أً أتزمًت آن را بً مًده در ابی داشباه
بًش  .قله به معنًی فق ان و اماًن است و ر اماًنی ،امابًن اسباع ادی نیسبت.
اس میألان گفت ر قلهای به معنًی اساع اد مًدّی نخلا

بلد بلاه به مطلبق

قًبلیت ،قله گفاه میشلد .قًبلیت ،الزمه فق ان و مح ویت اسبت و محب ودیت،
الزمه اماًن ذاأی است .در نایجه ،میألان گفت ردً اماًن ذاأبی بًشب  ،قبله و
قًبلیت و د تِ فق ان ست و در نایجه ،حرکت (خبروج از قبله ببه فعبر) نیبز
میألان بًش  .در این أحلیر ،ألسعی در معنًی قله داده میشلد که این ألسم به
معنًی حرکت نیز سرایت میکن و ظً را محذوری را در ای ن ارد.
کًربرد قله به معنًی مطلق اماًن ،گرچه صراحاً در کلتًت فتسبفه مشبً ه
نتیشلد ،چن ان ب ون ایشینه م نیست آنجً که ص رامتاالم ین دو معنً را ببرای
قتلِ ،ذکر میکن و از مخًطب میخلا

دست از دتلد در ألقی معنبًی قتبلِ

بردارد و بً نگً ی فرا أر ب ین واژه بنگرد (صدرالمتألهین4894،م.)664-664:6،
بًی ألده داشت که میألان تین ألسم را در معنًی مبًده نیبز قًیبر شب و
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مًده را نه به معنًی امری که أن ً در ملدلداتِ عًمم طتیعت ،ملدلد اسبت اخبذ
کرد ،بلاه د ای از ملدلدات را کبه حًمبر نقبص و محب ودیت ودبلدی و در
نایجه ،اذیرش کتًِ ودلدی برأر است ،مًده نًمی .
چنین برداشای از مًده ،گرچه متان است در بب و امبر غیرمعبرو

ببه نربر

برس  ،امً برداشای است که شخص ص رامتاالم ین در اسفًر بًر بً آن را ببه کبًر
برده است .او در بحث معًد دستًنی ،آنجً که ادعً میکن نفس در ته علامم و
ملاطن ،حای در عًمم عقر تراه بً ب نی درخلر و مانًسبب ببً آن نشبئه اسبت،
مرحله سًبق ودلدی نفس را مًده برای مرحله الحبق مبیخلانب  .بنبًبراین ،واژه
«مًده» را نه صرفً به معنًی امری که حًمر اماًن اساع ادی است ،بلاه به معنًی
امری به کًر میبرد که حًمر د تِ قتبلِ و اسبااتًِ اسبت (هم و-636:4634،

 .)632از سلی دیگر ،در کًربرد ًی فلسفی ،گًه مجردات به دو دساه مجرد أًم و
مجرد نًقص أقسیم میشلن و آنگًه مجرد أًم به دو دساه دیگر أقسیم میگردد:
( )6آننه ته کتًالت را دارد که مص اق آن وادب املدلد است.
( )6آننه ته کتًالأی را که بًی داشاه بًش  ،دارد و ببه بیبًن دیگبر ،گرچبه
کتًِ بین ًیت نیست ،امً حًمتِ مناربرهای بم نب ارد .وصبفِ «ن اشبان کتبًِ
منارره» مً را ب ین مطلب ر نتلن میشلد که مجردات نًقص را مجرداأی ب انیم
که أتًم کتًالأی را که بًی داشاه بًش و درخلر اوسبت ،در حبًِ حًضبر فعبت
ن ارد (جوادیآملی.)281:4632،
در این أقسیمبن ی ،گرچه وصفِ «حًمت منارره» مشیر به اماًن نلعی حرکت
أاًملی در مجردات برای دسایًبی به حًمت بًمفعر مطللب است ،امًّ معیًر قتلبی
حرکت را که اماًن ذاأی بلد ،مخ وش میسًزد چراکه مجردات أًم دسباه دوم،
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بً ودلد اماًن ذاأی ،ماحر
مجرداأی ،ظً را یچ شً

نخلا ن بلد .امً مسئله این است که ودبلدِ چنبین
و بر ًنی ن ارد در نایجه ،میألان متنًی اماًن ذاأبی

را تننًن ألدی ی برای حرکت أتًم مًسلیاهلل دانست.
شلا

نصّی نیز بر این مطلب صحه میگذارن چراکه وقای دربًره حضبرت

خاتی مرأتت

ب که حاتً و عرفً مقًم شًمخ آن دنًب را أً صًدر اوِ ،بلابه

أعین ثًنی و حای أعین اوِ در صقم ربلبی رفیم دانساهان ب مسئله أرفیم مقبًم و
کتًالت و شئلن ذکر میشلد ،مسئله در خصلص دیگر مجردات روشن است .از
دتله این شلا  ،ذکر مالثلر در نتًز «و أقتّر شبفًعاه و ارفبم دردابه» و دعبًی
زدانپناه314-368:4699،؛قمی.)034:4698،
قنلت نتًز عی ین است (نک:ی 
راه حل دوم :اتحاد عاقل و معقول

اصر اأحًد عًقر و معقلِ ،بسار أتیین حرکت اشا ادی نفس است .این اصبر
حًکی از آن است که عقر بًمقله بً ایناه قله منطتعه دسبتًنیه اسبت ،ببه سبتب
اسااتًِ دل رش ،عقر بًمفعر میگردد.
ص رامتاالم ین در اسفًر ،أعقر را اأحًد دل ر عًقر به معقلِ أعریف میکنب
(صدرالمتألهین4894،م .)642:6،أحلیر چگلنگی این اأحًد ،حلِ محبلر حقیقبت
علم و نفس ،و رابطه علم و نفس میگردد .ببرخت

آنبًن کبه علبم را از مقلمبه

اضًفه و کیف نفسًنی و از دتله اعراض دانسان  ،حاتًی ماالمه ،علم را گبل ری
میدانن که نه عرض و نه دل ر ،بلاه فلق مقلالت و موزن ودلد است (حسن

زاده .)441:4693،علم از کتًالت ودلدی است که مسًوق ودلد است مذا ردً
اثری از ودلد است ،علم نیز حًضر است (صدرالمتألهین4894،م .)404:3،از سلی
دیگر ،حاتًی ماالمه نفس را از سنخ علم میدانن و به تین دمیر ،بً مزی علبم،
نفس سعه ودلدی ای ا میکنب  .نفبس و علبم دو واقعیبت خبًردی و دو شبیء
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نیسان  ،بلاه ودلد نفس ،تًن ودلد علم به شیء خًردی نیز مبیبًشب یعنبی
یک واقعیت است که به اعاتًری ودلدِ نفبس و ببه اعاتبًری ودبلد علبم اسبت
(عبودیت.)416:4698،
الزمه اعاقًد به اسااتًِ نفس انسًنی ،اعاقبًد ببه ذومراأبب ببلدن آن اسبت.
ص رامتاالم ین برای نفس انسًن سه مرأته طتیعی ،نفسًنی و عقلی برمیشتًرد کبه
در بین این مراأب ،نیز مراأتی بیشتًر ودلد دارد و انسًن مب ام از مرحلبهای ببه
مرحله دیگر در حًِ حرکت است به طلری که انسًن طتیعی بهأ ریج به انسبًن
نفسًنی أت یر میشلد و سپس به انسًن عقلی (ص درالمتألهین4894،م293:3،؛:8

32ق.)83-83
ختصه ایناه ،بهرغم اب ًم ً و اشباًِ بًی ببلعلی در ببًب اأحبًد عًقبر و
معقلِ ،متص را این اصر را بً طرح حرکت اشا ادی نفس انسًنی أتیین میکن .
اصر اأحًد عقر و عًقر و معقلِ در أتًم مراأب ادراکی ادرا میشبلد یعنبی
در ادرا حسی ،خیًمی و عقلی نفس ببً مب رَ ِ حسبی ،خیبًمی و عقلبی ماحب
میشلد و این اأحًد ستب وسعت ودلدی او میگبردد .ببً ایبن بیبًن ،متصب را
نهأن ً در مراأب مًدون أجردِ نفس (حس و خیًِ) ،بلاه در مرأتبه مجبرده نفبس
(عقر) اماًن نلعی اشا اد ودلدی و أاًمر را ابیش مبیکشب کبه ایبن بحبث
میألان نهأن ً ألدیهگر حرکتِ اشا ادی نفس ،بلاه حرکتِ مجردات نیز بًشب
به شرد آناه در سًیر مجردات نیز به اماًن افزایش علم قًیر بًشیم.
راه حلّ سوم :مادیت یکی از مراتب وجودی

گفایم که ص رامتاالم ین نفس را اس از مفًرقت از ب ن به دمیر أجردش ثًبت
میدان  .از سلی دیگر ،نرریه جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقا بلدن نفبس ،سبیر
أاًملی نفس را از حقیقای مًدی آغًز و در مرحله بع به ملدلدی مًدی ب مثًمی
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و در آخر به مًدی ب مثًمی ب عقلی ألصیف میکن  .ب ین أرأیب ،الیه ًی ایشبین
ودلدی در این سیر حفظ میشلد و منع م نتیگردد چنًنکه این امر الزمه أتًم
حرکًت اشا ادی و اسااتًمی است.
بر تین متنًست که ص رامتاالم ین برای نفلسی که به مراأب اعبتی عقتنبی
رسی هان  ،عتوه بر مذات عقلی ،مذات حسی و خیًمی را نیز ثًبت مینتًی (همان،

444:8؛.)232:4634
نااه اینجًست که اگر الیه ًی ایشبین ودبلدی در أاًمبر نفبس ب ومبل ببه
صلرتِ أاًمریًفاه ب تننًن حًضر بًشن و اگر به أعتیری نفس در مرحله ببًال،
ودلدی مًدی ب مثًمی ب عقلی است ،چرا نالان برای نفس به اعاتًر مراحر مًدون
مًدیاش که تننًن محفلظ مًن ه است ،حرکت أصلر کرد؟ متحره مبیشبلد
که نفس ملدلدی است که میألان در عین رسی ن به أجرد عقتنی ،تننًن به
اعاتًر مًدیاش ماحر بًش .
راه حل چهارم :تفاوت مادی و مجرد

مخ وش بلدن بر ًن قله و فعر که منرلر از آن اثتًت دل ر یلمی ببلد ،ببه
عتوة اشاًالت وارد بر بر ًن فصر و وصر که آن نیز در د ت اثتًت یلمی گًم
برمیداشت ،فیلسل

را به نفی دل ری به نًم یلمی و مًده میکشًن چنبًنکبه

33-39:2،؛قط بال دین
بسیًری از حاتً قًیر به آنان (ن ک:ش ی اش راق 4630،
شیرازی241-242:4694،؛مصبا یزدی4140،ق410-414:؛مطه ری-362:3،4639،

.)369
در گرمًگرم این أغییر بنیًدین فلسفی ،این مسئله مطبرح مبیشبلد کبه انابًر
یلمی ،چه ملازم و ألابعی در دیگر قلاع فلسفی میگذارد .از دتله این مبلارد،
أقسیم ملدلدات به مًدی و مجرد ،و سپس أقسیم مجرد به مثًمی و عقلی اسبت.
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ملدلد مًدی ،ملدلدی است دارای قله و مًده ،و ملدلد مجرد فًق قله و مبًده
است گرچه مجرد مثًمی دارای شار ،بع  ،ان ازه و برخی از خصلصیًت مبًدی
میألان بًش .
حقیقت این است که بً اناًر یلمی ،أفًوأی بین مًدی و مجرد نتیمًنب و در
نایجه ،این ارسش مطرح میشلد کبه :ببه چبه دمیبر حرکبت در ملدبلدات ببه
اصطتح مًدی راه دارد ،امً در مجردات راه ن ارد؟ به بیًن دیگر میألان گفت اگر
مصحح حرکت ،مًده بًش  ،بً اناًر یلمی حای برای حرکت ملدبلدات طتیعبی
نیز نتیألان مصحّحی یًفبت در حبًمی کبه حرکبت در آن بً امبری ودب انی و
محسلس است .این مسئله نشًند ن ه آن است که ایگیری ملازم و أتعًتِ انابًر
یلمی ،به فلسفهورزی و نرریهاردازی بیشاری نیبًز دارد .اینابه أفبًوت ملدبلد
مًدی و مجرد چه میألان بًش و ایناه مصحح حرکت چیست و ایناه آیبً ایبن
مصحح أن ً در مًدیًت ودلد دارد یً در أتًم متانًت ،مسًئلی سان که به أالمر
و أعتّق بیشاری نیًز دارد.
از دیگر سل ،به نرر میرس امازام و اًیتن ی به اصلِ بنیًدی حاتت ماعًمیبه،
یعنی اصًمت و أشایک ودلد ،مسالزم أعریف دوبًرهای ببرای ملدبلد مجبرد و
مًدی است چراکه بر اسًس این دو اصر ،ملدلدات ،ماتًین به أتًم ذات نیسان ،
بلاه در اصر کتًالت ودلدی بً م مشار ان و مًبهاالخاتفشبًن در شب ت و
ضعف این کتًالت است .برایناسًس ،أفًوت ملدلات مجبرد و مبًدی أن بً در
ش ت و ضعف ودلدی است .وقای ودلد به دردهای خًص از ضبعف برسب ،
مًدی است و وقای ش ت یًب  ،أجرد مثًمی و سبپس أجبرد عقلبی و أجبرد أبًم
حًصر میآی  .بً ودلد این ،چگلنه میألان قبله و ببه أتبم حرکبت را مخباص
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ملدلدات مًدی دانست؟
راه حل پنجم :اشتداد وجودی

ص ر امتاالم ین ودلد را نهأن ً امری مشاک و ذومراأبب ،بلابه امبری قًببر
اشا اد ألصیف میکن  .وی بر تین اسًس ،نفس را أبً وقابی ببه فعلیبت عقبر
مفًرق برس  ،دارای دردًت و ش ت و ضعف میدان (ص درالمتألهین4894،م:9،

 .)41-46اگر اصر «املدلد متً یقتر االشا اد» را مفروض بگیریم ،به نرر میرس
حرکت اشا ادی در أتًم ملدلدات به غیر از ودلدی که در ن ًیت ش ت است،
ثًبت میشلد .امً در عتًرت فلق ،وی خلد این اصبر را صبحیح ببه کبًر نتسباه
است چراکه ن ًیت حرکت نفس را أً فعلیت عقر مفًرق أعریبف کبرده اسبت.
بنًبراین ،یً بًی عقر مفًرق را ن ًیت ش ت ودلدی ب ان یً حرکبت در آن بً را
نیز بپذیرد و یً از اصر فلق دست بردارد.
راه حل ششم :تجدد امثال

«أج ّد امثًِ» یً خلق م ام ،مقلمهای عرفًنی است که نلعی أغییر را برای أتًم
د ًن أصلیر میکن  .این اصر بر اصلمی چن متانی است:
اوِ ایناه ،ملدلدات عًمم ،مر ر استًء حقان و حق بً أتًم اسبتًء خبلیش
در أک أک ملدلدات ظً ر است گرچه در ریک ،غلته بً استی خًص بًش .
دوم ایناه ،استًء حق دائم فعًِّان و أعطیلی در آن ً نیست« :کر یلم ل فبی
شالن».
سلم ایناه ،از دتله این استًء اسم منشی و مفنی است که دائم در حًِ انشًء
و افنًست بنًبراین ،ر ملدلد در ر محره ودلد و ع م و به اصطتح عرفً ،فنً
و بقً را از سر میگذارن .
چنًنکه از اصطتح «فیض م ام» برمیآی  ،اصر دیگری که ارده از چ ره ایبن

سال دهم ،تابستان  ،7931شماره مسلسل 93

66

حقیقت برمیدارد ،این است که خ اون ماعًِ ،الیزاِ در أجلی است و از سبلی
دیگر در أجلی او أارار راه ن ارد بنًبراین ،در ر أجلی خلقای د یب صبلرت
ابنعربی423:4634،؛خوارزمی.)84:4،4639
میبن د ( 
اصر دیگری که گلشهای دیگر از نرریه أج د امثًِ را أتیین میکن  ،چنًنکبه
از «ال أارار فی اماجلی» ای است ،آن است که خلقت و صلرت د ی ی که حبق
أعًمی به ملدلدات مید  ،غیر از صلرتِ قتر و کًمرأر از آن است .گرچبه ببه
محًظ مشًب ت زیًدی که بین آن ًست ،تًن صلرتِ قتر به نرر میرسب  ،مبیان
در حقیقت مثر آن است ،نه عین آن .ب ین أرأیبب ،فبیض مب ام حبق ،دم ببه دم
متًسی نل و کًمرأر از قتر بر قًمتِ متانًت میالشًن (حسنزاده.)642:4630،
در نستتسنجی حرکت دل ری و أج د امثًِ ،حرکت دل ری متصب را را
مل م از أج د امثًِ عرفً دانساهان که امتاه حرکت دل ری صرفً شبًمر طتیعبت
مًدی است در حًمی که أج د امثًِ عرفًنی مًسلیاهلل را درببرمبیگیبرد (هم ان:

646؛همو .)114:4639،متص را نیز در اسفًر در أالکی بر أج د دبلا ر طتیعبی،
قلِ ابن عربی در فصلص امحام و فالحًت المکیّۀ را که نبًظر ببه أجب د امثبًِ
است ،ذکر میکن و آن دو را یای میدان (صدرالمتألهین4894،م:6،ص446-442؛

213-213:0؛.)11:3
امًّ اگر بخلا یم أج د امثًِ را از سنخ حرکت دل ریای ب انیم که امتاه أتًم
دلا ر و اعراض از دتله مجردات را دربر میگیرد ،بً اشاًالأی نیز ملاد یم کبه
ا مّ آن ً به ایجًد و افنً در محره واح بًزمبیگبردد .بب ین أرأیبب ،در حرکبت
دل ری ،اأصًِ شرد است ،امً در أج د امثًِ بً نلعی انفصبًِ و خلبم و مبتس
ملاد یم (مطهری243-241:46،4639،؛اشکوری.)68-63:4690،

66

جستارگشایی در ظرفیتهای فلسفه اسالمی در برهانی کردن حرکت نفس

به نرر میرس برونرفتِ این اشاًِ را بالان از البهالی کتم عرفبً و أب قیق
منرلر ایشًن از فنً و بقًی تزمًن به دست آورد .منرلر از خلق مب ام آن اسبت
که حق أعًمی دم به دم أجلی د ی و کًمرأری را به عًمم عرضه میدارد گرچبه
در تین زمًن که او در فیًضیتِ الیزاِ اسبت ،عبًمم معب وم بًمبذات اسبت .در
نایجه ،فیض د ی او بً ع م ذاأی عًمم دتم میشلد و این منرلر از فعًمیبت دو
اسم منشی و مفنی است چراکه فنً چیزی نیست کبه ببه عبًمم داده شبلد ،بلابه
میسیت و مع ومیتِ ذاأی ،بسار تیشگی عًمم است که اگر خلق م ام او نتًشب ،
این ینی و الچی برمت میشلد.
بً این ألصیف ،أج د امثًِ نیز حًکی از نلعی اأصًِ است ،نه انفصًِ ،بلابه
دقیقً بً حرکت اشا ادی قًبر دتم است .از سلی دیگبر ،برخبی عرفبً أصبریح
دارن که أج د امثًِ به نحل ودلد و ع م یً خلم و متس نیست ،بلاه متس بع از
متس است (حسنزاده643:4639،؛کاشانی.)491:4634،
جهگیری
نتی 

راه حر ًی ماع دی برای اماًن حرکت نفس ودلد دارد که امتاه ریک نیًزمنب
فلسفهورزی و أعتق شًیساه است:
 .6ألسعه معنًی قله به اماًن ذاأی
 .6اأحًد عقر و عًقر و معقلِ (که ألدیهگر چگلنگی حرکتِ اشا ادی نفس
در فراین ادرا است)
 .6مًدیت یای از مراأب ودلدی نفس
 .6أعریف د ی ی از ملدلد مًدی و مجرد
 .6اشا اد ودلد
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 .1أج د امثًِ.
ب ی ی است آننه گفاه ش  ،أن ً میألان برگی از کاًب قًبلیت نرریهابردازی
در این مسئله ارچًمش را ار کن که این قًبلیت بحث و نرر ،به اب بًم شبال تن
دو واژه کلی ی این بحث ،یعنی دو واژه «حرکت» و «نفس» بًزمیگردد.
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