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  انعكاس تئوري
  بدن و نفس رابطة به شناختي روان ـفلسفي رهيافتي

*گلي شه احمد  

  چكيده
 با آن رابطة به و نفس با مربوط مباحث از برخي تا است برآن نوشتار اين
 شد، خواهد بررسي باره دراين كه مباحثي ترين مهم كند؛ طرح را بدن

  :از ندا عبارت
 همان در شود، مي حادث بدن اي نفس در كه چيزي هر :اول لةئمس
  گذارد؛ مي تأثير )بدن يا نفس(ساحت
 و گزاره مفهوم، حالت، هر يعني بدن؛ و نفس دوجانبة تفاعل :دوم لةئمس
 گذارد؛ مي تأثير بدن در شود، مي حادث نفس در كه شهودي و كشف

   است؛ تأثيرگذار نفس در ارادي، بدني فعل هرگونه همچنين
 و ملكه هر كلي، تأثر و تأثير و فراگير تعامل اين بر  عالوه :سوم لةئمس
 دارد؛ بدني ساحت با سنخ هم و متناسب بروزي و ظهور نفساني، صفت

                                                 
 .تهران مدرس تربيت دانشگاه كالم و فلسفه ارشد كارشناس *
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 است؛ نفس حاالت و صفات انعكاس و ترجمه بدن، افعال و بدن درواقع
 همين  به دارد؛ نفس در خاص ظهوري ارادي، بدني عمل و فعل هر همچنين

  شود؛ مي منجر نفس كاركرد تكثر به فعل، صاشخا و انواع تعدد دليل،
 جايگاه و همديگر با اشيا ارتباط مختلف هاي شكل بررسي :چهارم لةئمس
 و نفس تأثر و تأثير مجاري معرفي و شناسايي ارتباط؛ اين در بدن و نفس
 هستند كلي قاعدة اين نقض ظاهراً كه مواردي فلسفي تبيين همچنين و بدن
 آنها به گفتار اين در كه است ديگري موارد از رش،نگ اين ثمرات تحليل و

  .است شده اشاره
 و عموميت تعامل، انعكاس، ارتباط، هاي شكل بدن، ،نفس :واژگان كليدي

  .تأثر و تأثير فراگيري،
***  

  اشاره
 طريـق    به غيرفيلسوفان و فيلسوفان فهم قصور از بدن، و نفس ارتباط ايه   دگيپيچي بررسي
 را هـا   اقيـانوس  و افـالك  او علمـي  هـاي   حفاري و ها  كشف كه انسان، .اردد  برمي پرده اولي

 كـه  عظمـي  اكـسير  اين انسان، .دهد  مي سر عجز نداي خود ماهيت شناخت در درنورديده،
 شـگفت  .است مانده خيره آنها آفرينش در اويند، اسرارآميز آفرينش محو افالكيان و خاكيان

 را خـود  وجـود  شـايگان  گـنج  گنجد،  نمي زمين و زمان اقاليم از يك  هيچ در كه او آدمي، از
 خـود  وجـود  گـوهر  دامنـة  از و كـرده  ...و جانورشناسـي  شناسي،  خاك هاي  قله فتح صرف

  .است خبر بي
 دليـل  همـين    بـه  اسـت؛  مطالعـه  و بررسي قابل گوناگون هاي  جنبه از بدن و نفس رابطة
 مباحـث  از برخـي  بـه  گذرا اي  اشاره با نوشتار، اين در .شود  مي آن از متفاوتي هاي  برداشت
   .كنيم مي فراهم را ديگر افقي طرح زمينة باره، دراين اساسي

 تعـداد  ماهيت ازآنجاكه اما است؛ فلسفي شود،  مي مطرح كه مباحثي به ما اصلي رويكرد
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 در( نگـاهي  چنـين  اينكـه  گـرفتن  درنظـر  با همچنين است؛ شناسانه  روان مباحث، از اندكي
 شـناختي   روان ــ  فلـسفي  را مقاله رويكرد توان  مي دارد، شناختي روان راتثم )موارد بعضي

 كـه  نيست امعن اين  به عنوان، اين كردن مطرح كه است ضروري نكته اين ذكر البته دانست؛
 تالشـي  خـواهيم   مـي  اينكـه  يـا  داريـم،  شناسـي   روان و فلسفه بين تطبيقي بحثي ارائة قصد
    .دهيم قرار مقاله فلسفي هيتما براي عرض هم و شناسانه روان

  بدن و نفس بين رابطة .1

 حيـاتى  افعال و دارد ابزار و آلت كه داندمي ايطبيعى جسم براى اول كمال را نفس سينا  ابن
 جنبـة  دو نفـس  كـه  اسـت  معتقـد  او )10 :م1975 سينا، ابن(. دهد مى انجام آنها كمك به را

 حقيقت و ذات ديگري، و دارد تعلق آن تدبير و بدن به كه اي  جنبه دارد؛ متفاوت و مختلف
 آمـد،  پديـد  اسـتعداد  بدني مادة در وقتي او، نظر به .است مفارق و مجرد جوهرى كه نفس
 بـا  .شود  مي نفس ابزار و مملكت بدن آن، از پس شود؛  مي افاضه آن بر عاليه مبادي از نفس
 بـه  نفـس  شـود   مـي  سـبب  كه آيد  مي پديد نفس براي ويژه هيئتي بدن، به نفس شدن افاضه
 نفس بدن، به توجه اين كند؛ مشغول آن به را خود پيوسته و بپردازد بدن در تصرف و تدبير

 )308 :1375 سينا، ابن( .دارد بازمي ديگر امور انجام تدبير از را

 نفـوس  ديگـر،  عبارت   به آنهاست؛ پذيري  كمال بدن، به نفوس نياز منشأ سينا، ابن نظر به
. برسـند  خـود  شايـستة  كمـال  به توانند  مي بدن با و دارند نياز ماده به كماالت، به نيل براي

 بـر  مجـرد  نفس تأثير چگونگي مشهور چالش به پاسخ براي سينا  ابن )176 :1379 سينا، ابن(
  )232 :همان(. كند مي مطرح را 1بخاري روح نام  به اي واسطه مادي، بدن

 روي بخـاري  روح ةمـسئل  طـرح  بـه  ،مـشكل  ايـن  حـل  بـراي  اسـالمي،  فالسفه بيشتر
 سـينا،  ابـن (. اسـت  جـوهري  بـدن  و نفـس  بين واسطة بخاري روح آنها، نظر   به 2؛اند  آورده
 جـان  آن به فارسي در و است روحاني و لطيف حار جسمي كه بخاري، روح )232 :1375
 بـين  حائـلِ  روح ايـن  )61 :1382 ،4ج ب، مالصدرا،(. است جاري بدن تمام در گويند،  مي

  .شود مي انجام آن واسطة  به بدن و نفس ميان رابطة و تعامل هرگونه كه است بدن و نفس
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 روح حـرارت  سـبب  غريـزي  حـرارت  .اسـت  اربعه اخالط بخاري، روح پيدايش علت
 بـدن  رطوبـت  حـرارت،  اين سبب   به شود؛  مي آن جوالن و سيالن موجب كه است بخاري
  .كند مي پيدا احتياج غذا به و شده خشك
 هماننـد  او نـدارد؛  سـينا   ابـن  نظـرات  بـا  بنيـاديني  تفـاوت  نفس، دربارة سهروردي يراآ
 روحـاني  حـدوث  به قائل و پذيرد  نمي نفس بودن قديم دربارة را افالطون نظر الرئيس،  شيخ
 خـود  فلسفة او دليل همين  به دارد؛ شرف و تقدم بدن بر نفس سهروردى، نظر   به .است آن
 اي  عالقـه  وجـود،  و تن نفس، بين عالقة .است داده قرار تن زندان از نفس رهايى طريق را

 :1355 ،2ج سـهروردي، (. است اعراض ترين ضعيف اضافة نوع از عالقه، آن و است شوقى
 كه فعلي و دارد توجه ماده فوق عالم به كه فعلي دارد؛ فعل نوع دو نفس او، عقيدة   به )169

 بـاال  عـالم  بـه  توجـه  مانع بدن، به توجه موارد، بيشتر در .است آن در تصرف و بدن متوجه
 تـأثير  قـوة  حيث از نفس اگر .است نفس نيروي بودن محدود دليل  به ممانعت اين شود؛  مي

  )225 :همان(. آمد نمي پيش موانعي چنين بود، نامتناهي
 ازآنجاكـه  .دانـد   مـي  مافوق به توجه و ذاتي فقر را، بدن و نفس ارتباط منشأ اشراق شيخ

 با بايد برسد، آنها به بخواهد اگر است، بالقوه كماالت بعضي از برخورداري به نسبت نفس
 برقرار سنخيت هدمجر انوار ساير و او بين و است نور سنخ از نفس .باشد داشته ارتباط بدن
 محـل  و نفس قواي لشكرگاه انسان بدن .دارد را آنها به توجه اقتضاي سنخيت، اين و است
 )218 :همان( .است نفس لافعا مظهر و تجلي

 اينكـه  تـا  بـود؛  گرفتـه  انـس  روحـاني  حدوث انديشة با فيلسوفان ذهن متمادي، ساليان
 ديگري فلسفة فلسفي، نفس معرفت و زد كنار را رقيب هاي  تئوري جسماني، حدوث نظرية

 .گرفت خود به

 وسـيلة   هب نفس .است »البقاء روحانية و الحدوث جسمانية النفس« نظرية مبتكر مالصدرا
 حـدوثش،  بـدو  و )333 :1382 ،8ج ،ب مالصـدرا، (،  يافتـه  تكـون  مـاده،  جوهري حركت
 ترين  نازل و انسان بالقوه قوه، اين است؛ منطبع جسم در كه است جسماني اي  قوه و صورت
 تجـدد  و جـوهري  حركـت  بـا  نفس مرتبه، اين از پس است؛ نفس وجودي مراتب از مرتبه
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 فراتـر  قـدم  جسم عالم از و شود مي افزوده وجوديش اشتداد بر كم  كم و گيرد  مي نيرو امثال،
 تجـرّد  برزخـي،  تجـرّد  حـد  بـه  ترتيب،  به و شود  مي سنخ  هم طبيعت ماوراي با و گذارد  مي

 :1366 آملي، زاده حسن( ».باشد  نمي يقف حد او يعني رسد؛  مي تجرّد فوق مقام به و عقالني
 چنـين  انجـام  بـراي  نفـس  .اسـت  نفـس  بـدن،  راديغيـرا  و ارادي حركـات  همة منشأ )72

 رفـع  و سالمتي حفظ و تنميه تغذيه، نفس مالصدرا، عقيدة   به .دارد نياز بدن به هايي  حركت
  )51 :1382 ،8ج ،ب مالصدرا،(. گيرد مي برعهده را انسان در مرض

 بـه  حـس،  قواي از گيري  بهره بدون نفس، و است نفس حدوث براي اعدادي علت بدن
 همـان، (،  اسـت  بدن صورت نفس و نفس به بدن قوام ديگر، طرف از شود؛  نمي نايل ادراك

 پـيش  نيـز  دور شـبهة  دارد، نيـاز  ديگـري  بـه  خاصـي  جنبة از هركدام آنجاكه  از و )44 :2ج
 )375 :1380 يزدي، مصباح(. آيد نمي

 واسـطة  را آن كه تفاوت اين با پذيرد؛  مي را بخاري روح وجود مشاء، مانند نيز مالصدرا
 نفـس  مثـالي  مرتبـة  بـه  قوا كه است معتقد همچنين داند؛  مي عنصري بدن و مثالي بدن ميان
 و نفـس  كمـال  را بدن پيري و ضعف سبب او )96 :1382 ،8ج ،ب مالصدرا،(. دارند تعلق
 و مـزاج  فـساد  كـه  سـينا   ابن برخالف داند؛  مي بدن از نفس تعلق قطع را طبيعي موت سبب
 )65 :همان(. كرد مي معرفي طبيعي تمو سبب را بدن خرابي

؛ بودنـد  قائـل  لغيـره  وجـود  يك و لنفسه وجود يك نفس براي حكما مالصدرا، از پيش
 او درواقع داند؛  مي واحد حقيقت يك را نفس وجود مالصدرا اما )80 :1ج ،االشراق ةحکم(

 شخـصي  وحـدت  بـدن  و نفـس  و نيست بدن وجود از جداي نفس، وجود كه است معتقد
 ا، اسـفار، ( اسـت  ثنويـت  و دوگانگي هرگونه فاقد و نفس نازله مرتبة بدن او، نظر  به .ددارن
 آن مالصـدرا  آنچه )399 ، 8ج همان،( .است نفس ذاتي بدن، به نفس تعلق و )47 ص ،9ج
 هـر  ماننـد  بـدن  او، عقيـدة  بـه  .ءشـي  شـرط  به نه است بشرط ال بدن داند،  مي نفس ذاتي را

 مانـد؛   مـي  بـاقي  بدن از نفس تعلق قطع از پس آنچه و دارد رتصو و ماده ديگري، موجود
 ءشـي  شيئيت كه ازآنجايي و است بوده او قبلي صورت مادي، بدن كه است عنصري اي  ماده
 او .را وجودش و حقيقت نه دهد؛  مي دست از را اش  ماده مرگ، با بدن است، آن صورت به
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  :گويد مي باره دراين
 مـن  جـسم  بل ببدن ليس االطالق علي نوعها في مجراها جريي ما و النفس بعد يبقي الذي
  )382 ص ، 8ج ا، اسفار،( .النفس بتعلق مشروط بدن هو بما بدن بل آخر

 از پس آنكه دليل   به را بدن كه   معاصران از برخي اشكال هايي،  استدالل چنين به توجه با
 )356 :1380 يزدي، حمصبا( شمارند،  نمي نفس مراتب از دارد، وجود نفس از مستقل موت
 .فلسفي بدن نه است؛ عرفي بدن ماند، مي باقي مرگ از بعد آنچه زيرا شود؛ مي رفع

 حـدوث  كـه  بودند معتقد اسالمي، حكماي بيشتر كه شود  مي معلوم شد،  گفته آنچه بنابر
 اسـت؛  علم و نفس الزمة آن قواي و عارضي بدن به تعلقش ثابت، آن گوهر روحاني، نفس

 ايـن  بـر  مالصـدرا  ولي دانستند؛  مي انضمامي را بدن و نفس تركيب و نفس ضعر چنينمه
 ذاتـي  بـدن  بـه  تعلقش و اشتدادي جوهري آن حركت جسماني، نفس حدوث كه بود باور

 را بـدن  و نفـس  تركيـب  و نفس ذات را علم نفس، مراتب را نفس قواي او همچنين است؛
  .دانست مي اتحادي

  تمهيدات .1. 2
  :است مهم مقاله اين در تهنك چند به توجه
 كالبـد  و جـسد  تعلـق،  قطـع  بـا  و بدن دارد، تعلق نفس به كه جهت آن از بدن .1. 1. 2
 و نيست نفس است، مجرد كه  زماني يعني است؛ نفس بدن، با ارتباط دليل   به نيز نفس .است
 بـا  بـدن  وجـود  شـرط  نيز نفس همچنين است؛ نفسيت مقام حفظ با نفس وجود شرط بدن
 اتفاقيـه؛  صـحابت  نـه  اسـت؛  ذاتيـه  لزومية بدن، با نفس رابطة پس است؛ بدنيت مقام حفظ

 نفـس  با آن ارتباط پاية بر شود،  مي گفته بدن دربارة مقاله اين در كه احكامي تمامي بنابراين
  است؛
 اين كه نيست دليل اين به صرفاً شود،  مي داده نسبت نفس يا بدن به كه حكمي .2. 1. 2
 اين به بالذات و اوالً آنچه كه است اين مقصود بلكه است؛ مرتبط ها  ساحت زا يكي با حكم
 متـصف  آن بـه  ديگـر  مرتبـة  بـالتبع،  و ثانياً و است خاص مرتبة يك شود،  مي متصف حكم
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 اسـت؛  مربوط بدن به جسمي، بيمارهاي و نفس به بالذات و اوالً شادي و غم مثالً شود؛  مي
  شود؛ مي ظاهر ديگر مرتبة در بعيت آثار صورت  به اينها آثار اما

 و بـدن  و نفـس  از هريـك  وجود پذيرش مقاله، اين در شده  ارائه مطالب مبناي .3. 1. 2
   است؛ )شد خواهد ذكر كه توضيحي با( سنخيت قاعدة و همديگر با دو آن تفاعل و تعامل
 ،»تـأثر  و تـأثير « ايـن  شوند،  مي متأثر يكديگر از بدن و نفس شود  مي گفته وقتي .4. 1. 2

 نـوع  هـر  كلـي  طـور    بـه  و تكامـل  و تغير تحول، غيرارادي، و ارادي انفعال و فعل هرگونه
 و تأثير« بر  عالوه كه است عامي مفهومي مقاله، اين در اثر واژة .گيرد  دربرمي را جديد فعليت
 مفيـد  معلـولي  هر« شود  مي گفته وقتي بنابراين است؛ آن مصاديق از نيز موجده علت ،»تأثر
 واژة دربـارة  .باشـد  مجـرد  يـا  مادي تواند  مي علت، ماهيت به توجه با ،»اثر« اين ،»است اثر
  شد؛ خواهد ذكر كه دارد، وجود توضيحي نيز آن اقسام و »ارتباط«

 وجـود  سـنخيت  اصـل  شد، اشاره آن به مقاله ةچكيد در كه سوم ادعاي مقدمة .5. 1. 2
 در و جزئـي  خـواه  و كلـي  و فراگير تعامل ناي خواه است؛ دو آن بين تعامل و بدن و نفس
 اصـل  بـر  بلكـه  نيـست؛  مبتنـي  دوم ادعاي بر مقاله، سوم ادعاي بنابراين باشد؛ موارد برخي
 كليـت  اثبات از بعد البته است؛ استوار )جزئي و كلي تأثر و تأثير از اعم( تأثر و تأثير وجود
    شود؛ مي فراگير نيز آن مصاديق حكم،
 رابطـة  :كـرد  تفكيك يكديگر از بايد را رابطه نوع دو بدن، و نفس رابطة دربارة .6. 1. 2
 اتحادي جوهر، دو اين رابطة آيا كه است اين از بحث اول، لةئمس در .عرضي رابطة و ذاتي
 و مـاده  رابطـة  بـدن،  و نفـس  رابطـة  آيـا  است؟ مراتب داراي وجودي يا انضمامي يا است

 جـوهر  بـا  مجـرد  جـوهر  چگونه است؟ شدني طرح نيز ديگري هاي  فرض يا است صورت
 يكـديگر  بـر  بـدن  و نفـس  تأثيرات عرضي، رابطة در همچنين كند؟  مي برقرار ارتباط مادي

   .شود مي بررسي
 بـا ( تـأثر،  و تأثير اين از كه است نوع همين بدن، و نفس رابطة از مقصود مقاله، اين در
  .است شده ياد تفاعل و مطلق و كلي ر،فراگي تعامل :چون عناويني با )مقاله رويكرد به توجه
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  بدن و نفس جايگاه و اشيا بين ارتباط يانحا .3
 متفاوت ديگري با اساسي طور    هب مصاديق، از هريك و دارد مختلفي مصاديق »ارتباط« واژة

 بـر  مترتـب  احكـام  ولـي  دارند؛ ارتباط ممكن با واجب و صورت با ماده مثال، براي است؛
 كامـل  طـور  به را ارتباط اقسام ابتدا است الزم بنابراين است؛ متفاوت ديگري با آنها هريك
  .كنيم روشن را بدن و نفس جايگاه سپس و معرفي
 »دارد وجـود  تـأثر  و تـأثير  بـدن  و نفـس  بـين « و »دارد ارتبـاط  بـدن  با نفس« گزارة دو
 زيـرا  اسـت؛  شـيء  دو بـين  ارتبـاط  نوعي به تأثر، و تأثير بازگشت .است درستي هاي  گزاره
 و تـأثير « بـين  .است برقرار موثََّر و موثِّر بين ارتباط نوعي است، مطرح تأثر و تأثير كه جايي
 دو بـين  تـأثر  و تأثير هرگاه يعني دارد؛ وجود مطلق خصوص عموم رابطة ،»ارتباط« و »تأثر
 و تأثير صورت، اين غير در زيرا دارد؛ وجود نيز دو آن بين ارتباط نوعي باشد، مطرح شيء
 برقـرار  ارتبـاط  هرجـا  كـه  نيست چنين اما است؛ محال سنخيت قانون براساس دو، آن تأثر

 دارد؛ وجود ارتباط ممكن و واجب بين مثال، براي باشد؛ داشته وجود نيز تأثر و تأثير باشد،
  .نيست تأثر و تأثير رابطة دو، آن رابطة ولي

 اعتبـاري،  ارتبـاط  .باشـد  باريغيراعت يا اعتباري است ممكن يكديگر، با شيء دو ارتباط
 وحـدت  و بـالجنس  وحـدت  مانند اعتباري هاي  تركيب و اشياء مكاني هاي  مجاورت شامل
 تـوان   مي كه اي  گونه  به دارد؛ وجود شيء دو بين مالبست ادني موارد، اين در .شود  مي بالنوع
 طارتبـا  همـديگر،  مجـاور  سـنگ  دو ارتبـاط  .دارد ارتبـاط  »ب« شـيء  با »الف« شيء گفت

  .است قبيل اين از يكديگر، با ساختمان اجزا ارتباط و زمين با درخت
 تعلـق  .شـود   مـي  تقسيم تدبيري، غيرتعلقِ و تدبيري تعلقِ نوع دو به غيراعتباري، ارتباط
 عـالي،  موجـود  اولـي  در اسـتكمالي؛  غيرارتبـاط  و استكمالي ارتباط :است نوع دو تدبيري،
 دو هـر  رابطـه،  نـوع  ايـن  در .رسـد   مي كمال به آن ريقط از و كند  مي تدبير را داني موجود
 اينكـه  بـراي  بدن .بدن با نفس رابطة مانند نيازمندند؛ يكديگر به متفاوت جنبة دو از طرف،
 غيراسـتكمالي،  ارتبـاط  در .دارد نياز بدن به تكامل براي نفس و نفس، به باشد، فلسفي بدن

 مثُـل  بـين  رابطة .برسد كمال به آن وسيلة  به اينكه بدون كند؛  مي تدبير را داني عالي، موجود
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  .است غيراستكمالي ارتباط از اي نمونه انواع، با
 معلـولي  و علـي  غيرارتبـاط  و معلولي و علي ارتباط نوعِ دو به تدبيري، غيرتعلقِ ارتباط

 وجـودي  نحوة كه معلول با موجده علت ارتباط مانند معلولي و علي ارتباط .شود  مي تقسيم
 و اتحـادي  شـكل  دو بـه  )معلـولي  و  علـي  غيـر ( دوم نـوع  .است رقيقت و حقيقت دو، آن

 و مـاده  ماهيـت،  و وجود ميان كه است ارتباطي اتحادي، ارتباط .شود  مي تقسيم غيراتحادي
 اتحاد ماهيت، و وجود و صورت و ماده ميان رابطة در .ست برقرار معلوم و عالم و صورت
 ميـان  كـه  ارتباطي .است برقرار مظهر با ظاهر رابطة لوم،مع با عالم در و المحصل با محصل
  .است غيراتحادي نوع از دارد، وجود معلول با ناقصه علل از هريك و موضوع و عرض
 كه است استكمالي تدبيريِ تعلق نوع از و غيراعتباري بدن، و نفس رابطة اساس، اين بر

 و دارد وجـود  متقابـل  تـأثر  و تأثير آنها بين همديگر، به بدن و نفس دوسوية افتقار علت  به
 بستگي دو آن بين ارتباط وجود بر يكديگر، بر شيء دو تأثر و تأثير الزمة شد، گفته كه  چنان
 نيـز  دو آن ارتبـاط  باشـد،  بيشتر شيء دو بين تأثر و تأثير هرچه كه گفت توان  مي پس دارد؛
 هـاي   شـكل  كامـل،  ورتص  به ،»انعكاس مجاري« و »تأثيرات مجاري« بحث در .است بيشتر

 متكثـر  و متنـوع  تعـامالت  مجموع از و شد خواهد بررسي بدن و نفس تأثر و تأثير متفاوت
 عميـق  پيوند و وثيق علقة شديد، ارتباطي دو، اين بين كه شود  مي گرفته نتيجه بدن، و نفس
  .دارد وجود

  اعتباري                                 
  
  استكمالي                   يكديگر با اشيا ارتباط  

  تعلّق تدبيري            
  غيراستكمالي                           غيراعتباري           

  )علّت موجده(علّي و معلولي                                                   
                                       اتحادي                غيرتعلّق تدبيري                           

       غيرعلّي و معلولي                     
  غيراتحادي                                                                                   
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 علـت  و اعـدادي  علـت  تـأثر،  و تـأثير  شامل كه آن عام معناي  به( معلولي و علي رابطة
   :است تصور قابل نحو شش به بدن و نفس بين )شود مي ناقصه
  دوجانبه؛ علّي رابطة .1
  بدن؛ بر نفس جانبة يك علّي رابطة .2
   نفس؛ بر بدن جانبة يك علّي رابطة .3
   بدن؛ و نفس بين علّي رابطة گونه هيچ نبودن .4
   نفس؛ ياجزا بين علّي رابطة .5
  .بدن ياجزا بين علّي رابطة .6

 مـا  آن بسط كه است پذير  امكان نيز خردتر هاي  مجموعه در اقسام، اين از هريك تحليل
 رابطـة  جايگـاه  .اسـت  واقع هم و ممكن هم ششم، و پنجم مورد .دارد  مي باز كالم اصل را

 و   علّـي  رابطـة  جايگـاه  و شناسـي،  روان در )علوم و صفات از اعم( يكديگر با نفس اجزاي
 بـدن  طـب،  ايـن  در .اسـت  توجـه  ردمـو  سـوزني،  طب خصوصاً طب، در بدن در معلولي
  .دارند تأثر و تأثير يكديگر با اجزا تمامي كه شود مي تلقي واحدي مجموعة
 فيلـسوفان  بيـشتر  قـسم،  سـه  اين به قائالن .است باطل چهارم، و سوم دوم، قسم هرسه

 امـا  دارد؛  مـي  بـاز  اصلي هدف از را مقاله آنها، اقوال در مناقشه و ادله بررسي .هستند غربي
 دارند، بدن و نفس به نسبت فيلسوفان كه نگرشي نوع و تصوير كه است الزم نكته اين ذكر
   .كند مي منتفي را مذكور فرض سه

 بـه  نيز آن قوام و حفظ تدبير، و بدن محتاج كمال، به رسيدن براي نفس سينا،  ابن نظر   به
 نفس نازله تبةمر بدن مالصدرا، نظر در .است بدن صورت نفس درواقع است؛ وابسته نفس
 ارتبـاط  چنـين  بنـابراين  است؛ تأثيرگذار نفس مثالي حقيقت در بدن، اعمال و افعال و است

   .باشد دور متقابل تعامل از تواند نمي تنگاتنگي،
 برهـاني  آن بـراي  يكـديگر،  بر بدن و نفس تأثر و تأثير وضوح علت به اسالمي فالسفة

 و غـم  است؛ داده ارجاع گي  روزمره تجربة به ،مسئله اين اثبات براي سينا  ابن .اند  نكرده اقامه
 سـينا،  ابـن (. گـذارد   مـي  تـأثير  بـدن  در وضوح   به كه است حاالتي ترس، و خجالت شادي،
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  )399ص م،1992
 در مـا  :بگـوييم  تـوان   مي كنيم، تحليل را مسئله اين آنها مباني براساس بخواهيم اگر اما 
 را تجربـي  مقدمـة  ايـن  .گذارد  مي تأثير نفس بر بدن و بدن بر نفس كه بينيم  مي موارد بيشتر

 )256 ص ،2ج ا، اسـفار، (. نيست اتفاقي دائمي، و اكثري امر كه كنيم  مي كلي كبراي ضميمة
 نتيجـه  آنها بگيرد، درد آتش روي بر گرفتن قرار با دائمي يا اكثري طور  به انسان دست اگر
 هـايي   چـالش  بـا  اسـتدالل،  از نحـوه  اين بتهال باشد؛ اتفاقي تواند  نمي درد علت كه گيرند  مي
  .كنيم مي نظر صرف آنها ذكر از كه است رو روبه

 فراگيـر؛  و كلـي  تعامـل  و جزئـي  تعامل :است فرض قابل صورت دو به دوجانبه تعامل
  .است كلي و فراگير تعامل گرفته، قرار مدنظر مقاله اين در چهآن

  )مقاله دوم لةئسم( بدن و نفس فراگير تأثر و تأثير تبيين .4
 نفـس،  در عرفـاني  شـهود  يا قضيه، مفهوم، نوع هر حدوث يا رواني خصلت حالت، هر آيا

 حـدوث  آيـا  كـه  شـود   مـي  مطرح سؤال اين نيز بدن طرف از همچنين دارد؛ بدن در تأثيري
 قـصد  گـزاف،  افعال يا فكري أمبد واجد افعال از اعم( بدن در اراده به مسبوق فعلِ هرگونه
 بدن و نفس موارد از برخي در كه نيست چنين يا دارد؟ نفس در تأثيري )عادت و ضروري
 سـاحت  يـك  در آثـاري  مـوارد،  از برخـي  در و كننـد   مـي  ايجاد ديگر ساحت در تحوالتي

 صـور  تصور مثال، براي شود؟ تحول خوش  دست ديگر ساحت اينكه بدون آيد،  مي وجود  به
 ،»اسـت  حادث انسان« يا »سفيداست برف« ةقضي حدوث اما است؛ تأثيرگذار بدن در قبيحه
   .گذارد نمي بدن در تأثيري هيچ

 از بعـد  تـأثير،  مختلـف  هـاي   شكل و كيفيت اما است؛ ناظر تأثير اصل به سؤال اينجا در
  .شود مي بررسي آن پذيرش
 كه معلومي هرگونه كه است اين بپذيرد، را فراگير و كلي تعامل ادعاي كسي اينكه الزمة

 تأثيرگـذار  اراده، بـه  معطـوف  بـدنيِ  افعالِ تمامي و بدن در شود،  مي حادث فسن صفحة در
  .است مواجه آن با رأي، اين به قائل كه دارد لوازمي نظر اين هچنين ؛ باشد
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 جزئيه، موجبة صورت   به و الجمله  في را همديگر از بدن و نفس انفعال و فعل حكيمان،
 از برخـي  و بـدن  در را )خـوف  و غـم  شادي، انندم( نفس حاالت از برخي آنها .اند  پذيرفته
 آن، بـسط  و ادعـا  ايـن  طـرح  كلي، طور هب .دانستند  مي ثرؤم نفس در نيز را جسماني حاالت
 ديـده  آنهـا  مكتوبات در آن، ثمرات و ثغور و حدود تبيين و فلسفي لوازم ذكر براهين، اقامة
  .شود نمي

 موجب را نفس در هيئتي عروض و سنف در ملكه ايجاد موجب را چيزي تكرار سينا  ابن
 جزئيه موجبة صورت   به را تاثر و تأثير او )220 :م1992 سينا، ابن(. داند  مي بدن در آن تأثير
  :است ثيرگذارأت نفس، بر بدن و بدن بر نفس حاالت از برخي است معتقد يعني پذيرد؛ مي

 سـينا،  ابن(.  ... النفسانية تتصورا مثل ذكرناها الذي غير نفسانية ةهيأ عن البدن ينفعل قد و
  )195 :ق1408

 .داند مي بدن در كيفيات حدوث در تصورات تأثير بر گواه را قياس و تجربه رازي، فخر
 صـورت  بـه  را تأثر و تأثير شيخ همانند او )222 ص النفس، مسائل عيون آملي، زاده حسن(

  .كند مي ذكر جزئي و مقيد
 جزئيت، تنگ دهليز از جزئي، تأثر و تأثير يدگاهد كه است آن درصدد مقاله، دوم ادعاي

   .شود نشانده فراگيري و كليت صدر بر

   بدن و نفس برتأثيرپذيري استدالل .5
 .گذارند  مي ثيرأت يكديگر بر شود،  مي حادث بدن يا نفس در كه چيزي هر كه است اين ادعا
 صـفت  يـا  ارهگـز  عقلـي،  خيـالي،  حسي، تصور كه است اين از اعم نفس، در حادث شيء

  .باشد نفساني
 محتاج معلولي هر« :است مبتني آن تكميل و فلسفي اصل يك از استفاده بر استدالل اين
 بـه  قاعده و 3»است اثر مفيد معلولي هر« :كه شود  مي اضافه اصل اين به سپس ؛»است علت
 ايـن  حتوضـي  در .»است اثر مفيدِ و موثِّر به مسبوق معلولي هر« :شود  مي تكميل صورت اين

 ازحيـثِ  بگيـريم،  نظـر  در ممكـن  مجموعـة  يك ةمثاب   به را عالَم اگر كه بگوييم بايد مسئله
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 همـديگر  بـا  مختلف، هاي  راه و ها  شكل به ممكنات، مجموعة .است محتاج علت به امكان،
 رابطـة  مانند اولي .است ناقصه علت و اعدادي و ايجابي صورت به رابطه اين دارند؛ ارتباط
 همديگر، با مادي ياشيا رابطة .است يكديگر با ماديات رابطة مثل سومي، و يدوم و عقول

 و مبدِع توانند  نمي گاه  هيچ مادي علل طرفي از است؛ واكنش و كنش و انفعال و فعل نوعِ از
  .باشند موجد

 موجود اين ازآنجاكه شده، حادث ماده عالم مجموعه در موجودي كنيم فرض اگر اكنون
 كنـد؛   مـي  برقـرار  ارتبـاط  نـوعي  اجـزاي  بـا  اسـت،  شـده  حـادث  اجـزا  واجد مجموعة در
 .دارنـد  تـأثر  و تأثير مختلف، هاي  شكل به مجموعه، سابق اجزاي با الحق جزء كه اي  گونه  به
 كه شيئي تحقق اما هستند؛ موثَّر هم و موثِّر هم يا موثَّر، يا موثِّر، يا مادي ياشيا كلي، طور  به
 و سـخن  ايـن  .اسـت  محال آفرينش، نظام در تعطيل امتناع علت   به باشد، موثَّر نه و موثِّر نه

   .كرد مطرح نيز بدن و نفس از هريك تأثر و تأثير مورد در توان مي را آمده دست به نتيجة
 مهمـان  بـه  نسبت نفس شود،  مي حاضر نفس صفحة در اي  ايده يا مفهومي صفتي، وقتي

 نفـس  خزانـة  بـا  اي  رابطـه  حـادث،  تخيالت و تتعقال .گيرد  مي خود به نوين آرايشي تازه،
 معـاني،  تـداعي  :جملـه  از باشد؛ تواند  مي مختلفي هاي  صورت به رابطه اين كنند؛  مي برقرار
 توسـعة  ،)حـادث ( الحـق  قـضيه  توسط سابق قضيه نفي يا تثبيت كلي، مفهوم تحت اندراج
 و آنهـا  بـا  مرتبط حقال هاي گزاره و مفاهيم ورود با سابق تصديقات و تصورات فهم عمقي

 حـدوث  گفـت  توان  مي طوركلي،  به .باشد  مي حادثه معلومات ناخودگاه و خودآگاه تأثيرات
 در جديـد  فعليت اين از تأثيري كه است جديدي فعليت حدوث بدن، يا نفس در شيء هر
  .شود مي حادث ساحت دو آن

 وجـود   بـه  نفس رد را تحوالت از اي  زنجيره نفس، صفحة در مفهوم يك احضار يا ورود
 خزانة( نفس معنوي اجزاي در بلكه آيد؛  نمي وجود  به خأل در حادثه، ادراكات زيرا آورد؛  مي

 حـدوث  مانند .كند  مي برقرار ارتباط مختلف يانحا به )معقوالت و محسوسات و متخيالت
 و تبدل ارتباط، اين با و كند مي برقرار ارتباط بدن مجموعة اجزاي ساير با كه دست، حركت
  .آيد مي وجود به بدن در تغيري
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  بدن و نفس تعامل فراگيري ادلة .6
 اي  مرتبه هر در كه شهودي و كشف يا اي  ه  ايد و مفهوم صفت، حالت، هر كه است اين ادعا
 معطـوف  رفتار و حركت و انفعالي فعل، هر و دارد بدن در تأثيري شود،   مي حادث نفس از
   .رددا نفس در تأثيري بدن، در اراده به

 ارائـه  هريـك  توضـيح  ادامـه،  در كـه  دارد مقدمـه  چند استدالل اين :اول استدالل .1. 6
  :شود مي

  است؛ اتحادي فعل، با قوه رابطة و بدن با نفس رابطة :اول مقدمة .1. 1. 6
 در كـه  اي  مرتبه همان با كه است جديدي فعليت تأثري، و تأثير هر :دوم مقدمة .2. 1. 6
  شود؛ مي متحد شده، حادث آن

 متحـد  ثـالثي  شـيء  بـا  دوم شـيء  و باشد متحد شيء با شيء اگر :سوم مقدمة .3. 1. 6
  )متحد المتحد متحد( .شود مي متحد نيز ثالث شيء با اول شيء باشد،

 و شـده  متحـد  نيـز  ديگـر  ساحت با بدن، يا نفس ساحت در شده  حادث چيز هر :نتيجه
  .شود مي منتقل ديگر ساحت به ساحت، كي از ناشي تأثير جديد، فعليت با اتحاد دراثر

 كـه  است اين بدن، و نفس اتحادي رابطة بر مالصدرا شواهد از يكي :اول ةمقدم توضيح
 چنـين  بـدن  و نفـس  بـين  اگـر  .شـود  مي نفس در درد موجب بدني، هاي  جراحت و آسيب

 )134 ص ،8ج اسـفار، (؛  شـود   نمـي  نفـساني  درد سبب جسماني هاي  آسيب نباشد، ارتباطي
 و باشـد  قائـل  بـدن  و نفـس  بـين  انضمامي رابطة الرئيس،  شيخ چون كسي است ممكن لبتها

 نفـساني،  الم و جسماني آسيب تقارن زيرا نگيرد؛ اي نتيجه چنين فوق سخن از حال،   درعين
 اعم ارتباط، چراكه را؛ دو آن اتحاد نه 4،كند  مي ثابت را بدن و نفس بين ارتباط وجود صرفاً

  .است اتحاد از
 از ايتلقي چنين و دارد، آن به تعلقي وجود نفس و است نفس ذاتيِ بدن، به نفس لقتع
  .است سازگارتر دو آن اتحادي ةرابط اثبات براي بدن و نفس
 بـه  اشـتدادي  جوهري حركت با و است بدن تكامل محصول نفس چون ديگر سوي از
 مراتـب  تمامي و تاس )تجرد تا جسماني حدوث از( مراتب داراي وجودي رسد،مي تجرد
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  .دارند اتحاد يكديگر با
 ،5ج ا، اسـفار، ( ،ندارنـد  يكديگر از مستقل وجودي مراتب، از هريك اتحادي رابطة در 
   .هستند مستقل يكديگر از شيء دو كه انضمامي رابطة برخالف )283 ص

 كه دارد واحد و ممتد وجودي متحرك، شيءِ جوهري، حركت و وجود اصالت براساس
 هست، قابل كه ظرفي در :است واقعيت يك از اعتبار دو متحرك، شيءِ آن فعل و هقو مرتبة
 اتحـادي  رابطـة  فعـل  و قـوه  بـين  گفت توانمي لذا دارد، وجود تريضعيف نحو به مقبول
  .است برقرار

 آن فرض زيرا ندارد؛ جديدي اثبات به نياز و است فعل با قوه اتحاد بر مبتني دوم مقدمة
 بـالقوه  آن بـه  نـسبت  دو آن از هريـك  و است بدن يا نفس در حادثِ ت،فعلي اين كه است
   .رسندمي فعليت به قوه از خروج از پس كه هستند

 ذلـك  مـع  متحـد  المتحـد  مـع  المتحد« قاعدة به مقدمه اين از گاهي :سوم ةمقدم توضيح
 ةمـساوي ال االشـياء « قاعـده  بـه  شـبيه  اصل اين كنند؛مي تعبير »متحد المتحد متحد« و »الشي

 دو هـر  صـحت  دليـل  .اسـت  »الشي لذلك مساو المساوي مساوي« و »متساويه واحد لشيء
 حقيقـت  يـك  درواقـع  است، متحد ج با ب و ب با الف كنيم فرض اگر .است يكي قاعده

 بگوييم توانيممي مشترك حقيقت اين وجود دليل به لذا دارد، وجود ب و الف بين مشترك
  .است متحد ج با الف

 اسـت  جديدي فعليت آيد،مي وجودبه نفس در كه تحولي و تغيير هرگونه :دوم لاستدال
 منشأ( ،است شده فعليتي واجد نفس كنيم فرض اگر .است شده ايجاد بدن و نفس براي كه
 كـه  شودمي سؤال )باشد جديد ملكه يا علم حدوث يا جوهري حركت تواندمي فعليت اين
  نه؟ يا است كرده تغيير حدوث از بعد و حدوث از قبل بدن به نفس تعلق آيا

 تحـولِ  عـدمِ  آن الزمـة  باشد، نكرده تغييري هيچ جديد فعليت حدوث از بعد نفس اگر
 علت .است باطل نيز مقدم است، باطل تالي چون و است جديد فعليت از بعد و قبل نفس،
 چـار د امـا  كـرده،  كسب را جديد فعليت نفس، كه است آن فرض كه است اين تالي بطالن
 است فعليت عدمِ با مالزم تحول، عدمِ زيرا است تناقض به آن بازگشت .است نشده تحول
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 ذات در جـوهري  تحـولِ  جديـد  فعليـت  ورودِ با پس .دارد ارتباط فعليت عدمِ با فعليت و
  .آيدمي وجودبه نفس

 بـدن  بدون تواندمي نفس زيرا است؛ نفس عارضيِ حيثيتِ ال، بشرط بدنِ با نفس ارتباط
  .باشدمي بشرط ال بدن است، نفس ذاتي حيثيت آنچه دهد، ادامه خود حيات به عنصري

 عارضـي  حيثيت شود،مي متحول نفس ذاتِ جديد، فعليتِ نوع هر حدوثِ در ازآنجاكه
 وجـود  بر متوقف است، بدن همان كه نفس، عارضي حيثيت زيرا شود؛مي متحول نيز نفس
 نفس، ذاتِ تحولِ با كه گفت توانمي بنابراين .ستا موضوع تابع تحوالت در و است نفس
 هايفعليت مورد در فوق سخنِ كه شود اشكال است ممكن .شودمي متحول نيز ذات متعلقِ
 چنـين  ضـعيف  هـاي فعليـت  مـورد  در اما است، صادق شديد هيجانات و خشم مثل شديد
 مرتبـة  بـه  مرتبـه  كي از تغيير تسري مناط استدالل اين در آنچه كه است آن جواب .نيست
 حـدوث  يـا  باشـد  خـشم  مثـل  شديد فعليت خواه(. است فعليت حدوثِ اصلِ است، ديگر

 محـسوس  آن تـأثير  قـوي،  فعليتِ حدوثِ در البته )واحد امكان مفهوم مثل تأثير كم مفاهيم
 كـه  اسـت  تـأثير  اصـل  اثبـات  مراد، .است غيرمحسوس و محسوس از اعم تأثير، اما است،
  .شودمي غيرمحسوس و محسوس و قوي و ضعيف تأثير شامل

   :شود مي تلخيص زير مقدمات صورت به فوق استدالل
 نفـس  ذات در تحـول  با مقارن نفس در فعليتي نوع هر حدوث جوهري حركت بر بناـ  
 است؛

 عارضي؛ حيثيت و ذاتي حيثيت :دارد حيثيت دو نفسـ 

 است؛ نفس عارضي حيثيت ال، بشرط بدن با نفس ارتباطـ 

 ديگـر  ساحت نتيجه در شود،مي عوض نيز ذات متعلق ذات، عارضي حيثيت تحول ابـ  
  .شودمي متحول نيز

 را »بدن و نفس تأثيرپذيري بر استدالل« مقدمة استدالل اين بهتر فهم براي :سوم استدالل
 متحـد  مجموعـه  يـك  بدن و نفس كه گوييممي فوق مقدمات به توجه با كنيد؛ اضافه آن به

 در حـادث  معلـولِ  سـابق،  مقـدمات  براسـاس  .دارنـد  حقيقـي  ارتباط يكديگر اب كه هستند
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 نيز قريب اثرِ اين و دارد قريب اثر يك اثر اين اما .كندمي ايجاد اثري بدن، و نفس مجموعة
 باشـد،  كثيـر  است ممكن آثار اين .شودمي اثر منشأ شده، حادث مجموعه در اينكه حكم به
 ادامـه  نهايـت بـي  تا و شودمي ختم جايي در نيز اثر است، اهيمتن مجموعه اينكه حكمبه اما
 فلـسفي  استبعاد نهايت،بي تا سلسله ايجاد تسلسل، شرايط فقدان علت به البته كند؛نمي پيدا

   .ندارد
 بـا  ارتبـاط  و بـدن  و نفـس  متحـد  مجموعـة  در حدوث جهت از حادث، شيء بنابراين

 ديگـر  مجموعـه  به مجموعه جزء يك از آن، از حادث بعيد و قريب آثار و مجموعه ياجزا
 آن در سـنگي  كـه  كـرد  تـشبيه  دريـايي  به توانمي را بدن و نفس مجموعه .كندمي سرايت

 تأثيري مجموعه، در حدوثشان علت به امواج از هريك شود،مي ناشي آن از موجي افتد، مي
 متحـول  دريا كل كه كنديم پيدا ادامه آنجا تا تأثيرات سلسله اين و آورندمي وجودبه جديد
 دقيـق،  نظـر  با اما ندارند، دريا در تأثيري ظاهري نظر در كوچك هايسنگريزه اگرچه .شود
    .گيرندمي خود به نويني آرايشِ آن ورود با دريا اجزاي تمام

 اسـتدالل  ايـن  بپـذيرد،  را بدن و نفس رابطة از صدرايي تلقي كسي اگر :چهارم استدالل
 ثنويـتِ  و بيندمي اتحاد از فراتر را بدن و نفس رابطة مالصدرا .آوردمي ميعل اقناع او براي

 ازآنجاكـه  .كنـد مـي  ريزيپي را ايدومرتبه حقيقت يك شالوده و ريزدمي هم در را سينوي
 .است ربطيبي درواقع متباين، شيء دو ربط لذا است، ارتباط مبعد و تخالف بر مبتني تباين
 ءشـي  دو تـشابه  وجوه هرچه تردقيق عبارت به و باشد ترديكنز وحدت به ءشي دو هرچه
 باشـد،  تـشكيكي  واحـد  يكـديگر،  بـه  تعلق بر عالوه دو آن ةرابط كه ايگونهبه باشد، بيشتر
 را آن فعليـتِ  و نفـس  ذاتـيِ  را، بشرط ال بدن مالصدرا طرفي از .است بيشتر دو آن ارتباط
 ص اول، جـزء  اربعـه،  اسفار هشتم جلد شرح يزدي، مصباح(. داندمي نفس فعليتِ از ناشي
 يك هر كه ايگونهبه شود،مي تنگاتنگ بسيار بدن و نفس تعامل صدرا، سخن بنابراين )350
 بـه  يـك  در تحـولي  هرگونه حدوث و شودمي ديگري انعكاس آينه و تمرآ مراتب اين از

    .كندمي سرايت نيز ديگر ساحت
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  تأثيرات مجاري
  :پذيردمي را گوناگوني هايبنديتقسيم مختلف جهات از بدن و نفس تعامالت
   .ايواسطه غير تعامل .2 اي؛واسطه تعامل. 1 :اول بنديتقسيم

 ديگـر  سـاحت  در تـأثير  براي ثبوت در واسطه هريك، بدن، و نفس ايواسطه تعامل در
 آنهـا  از هريـك  سـپس  گـذارد، مـي  تأثير هركدام در بيروني عاملِ ديگر، عبارت به .شودمي

 است، ماده بدن و صورت نفس، ازآنجاكه .شوندمي ديگر ساحت به تأثير انتقال براي واسطه
 نفـس  بـه  مجردات عالم از فيض بنابراين كند،مي پيدا تنزل ماده به صورت از هميشه فيض
 به تعلق دليل به بدن ديگر،ازسوي .شودمي واسطه بدن در فيض ثبوت براي نفس و رسدمي
 درد، پديـدة  در .شـود مـي  نفـس  در مادي، عوامل از ناشي تغييرات انتقال واسطة ،ماده عالم

  .شودميمنجر  نفس در درد صورت انشاء به بدن با خارجي شيء تماس
 عامـل  بـدون  هـستند،  بدن و نفس كه جهت آن از بدن، و نفس اي،غيرواسطه تعامل در
 جـوهري،  حركـت  واسـطة  به نفس .شوندمي ديگر ةمرتب در تغيير پيداش در واسطه بيروني
   .كندمي متحول را نفس ارادي، افعال و جوهري حركت واسطة به نيز بدن و ملكات و علوم

 همـة  در لـذا  اسـت،  بخاري روح طريق از بدن و نفس تعامل اصل كه است روشن البته
 بخـاري  روح بر بدن يا نفس ابتدا يعني .است بدن و نفس بين واسطة بخاري روح تأثيرات،

  .شودمي منتقل ديگر ساحات به تأثير اين سپس و گذاردمي تأثير
   .ملكه نحو به تأثير .2 حال؛ نحو به تأثير .1 :دوم بنديتقسيم

 امـا  شـود؛ مي معدوم آن، اعدام با و حادث موثِّر، حدوثِ با حال، صورت به تأثيرات در
 آن اثر و شودنمي زايل مؤثر، اعدام با و حادث موثِّر، مكررِ حدوثِ با ملكه، نحو به تأثير در

   .است الزوال بطيء
  .تعلق از بعد تأثير .2 تعلق؛ از ناشي مستمر تأثير .1 :سوم بنديتقسيم
 كـه زمـاني  تـا  دارند، مستمر تأثيرِ هم بر دارند، تعلق هم به كه جهت آن از بدن، و نفس

 بـدن،  بـه  نفـس  علـق ت .اسـت  حاكم بدن بر خاصي قواعد دارد، تعلق عنصري بدن به نفس
 موجـب  تعلـق،  قطع كه ايگونهبه شود،مي بدن اعضاي عملكرد به دهينظم و تدبير موجب
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 و حافظ بدن به تعلق هنگام در نفس .شودمي اعضا كاركرد انحراف و بدن مزاج در اختالل
   .است آن جامع

 شراب و مخدر مادة بدن .شودمي نفس غفلت و تخدير موجب نيز بدن به نفس اشتغال
 .شودمي وجودي محدوديت دچار دارد، تعلق بدن به نفس كهمادامي لذا است، نفس مسكِر
 علـت  بـه  امـا  ؛)عقـل  عالم در آنها از اندكي و( دارند قرار مثال عالم مرتبة در نفوس غالب
 قطـع  محـض  به نفس لذا .يابندمي اطالع عالم اين حقايق از ندرتبه بدن، به شديد اشتغال
 نفس اشتغال هرچه بنابراين شود؛مي آگاه مثال عالم حقايق و نفس حقيقت از ن،بد از تعلق
 از ناشـي  مستمر، تأثير دو اين از هريك است؛ بيشتر آن تخدير و غفلت باشد، بيشتر بدن به

 صـور  و خلقيات به مربوط تعلق، از بعد تأثير يعني دوم قسم .است بدن به نفس تعلق اصل
 بـدن  در تغييراتـي  موجـب  نفس، ةصفح در حدوث از بعد هك است نفس صفحه در حادثه
  .شودمي

 اعـدادي  علـت  آنهـا  غالـب  كـه  دارد فراواني مصاديق نفس بر بدن تعلق از بعد تأثيرات
 .است نفس در حاالتي حدوث

  )مقاله سوم ةمسئل( انعكاس تبيين
 سـاحت  شـود،   مي حادث بدن و نفس ساحت دو از يكي در كه اي  پديده هر اينكه بر عالوه
 هر خاص، فعل با فاعلي هر يعني .دارد سنخيت هم با تأثر و تأثير اين كند،مي متأثر را ديگر

 براسـاس  .شـود   مـي  ظـاهر  خـود  علت با متناسب معلولِ با علتي هر و خاص اثر از تأثيري
 بـدن  در آن قرينـه  و مـشابه  اسـت،  نفـس  ةمرتبـ  در كـه  خاصيتي و حقيقت هر فوق سخن

 ارادي، افعـال  از نيـز  نفس و است نفس خلقيات و روحيات انعكاس بدن .شود  مي منعكس
   .پذيردمي موثِّر ماهيت با متناسب تأثيري

 يكـي  كـه    اي گونـه بـه  دارند، تخالف و تنافر نوعي هم با ذاتشان، جهت از بدن، و نفس
 مـان، ز بـه  آراسـته  ديگـري  و تغير؛ و فناپذيري   پذيري،  انقسام جرم، زمان، مكان، از پيراسته
 بـا  متناسـب  هريـك  ظهـورات  و تجيات بنابراين  .است ...و پذيري  انقسام جرم، تغير، مكان،
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 نه است، جسم مرتبه در آن مشابه و قرينه رواني، حالت و خصلت هر .است خودش مرتبة
 ةمرتبـ  در و جسم با متناسب جسم ةمرتب در كه است واقعيت يك ديگر عبارت به آن؛ عين
 صـفات  حيث از و خدا آيت ذات حيث از بدن و نفس .كند  مي تجلي سنف با متناسب نفس

 از شـيطاني  و رحمـاني  صـفات  .باشـند  شـيطاني  و رحماني صفات ظهور توانندمي مكتسبه
 تناسـب  بـه  و ماديات دايرة حد در ظهور اين اما شود،مي منعكس بدن مرتبه در نفس مرتبه
 گـاه  و علمـي  گـاه  زبـان  اين و است روح گوياي زبان جسم .فروتر نه و فراتر نه است، آن

  .است رمزي
 نـوع  و كند  مي ايجاد جسم در را خاصي مادي آرايش ادراك، و تصور نوع ترتيب بدين

 تأثير جسم در تصديقات و تصورات تنها نه .كند  مي ايجاد نفس در خاص تأثير بدني، افعال
 .شـود   مـي  ايجاد جسم در خاصي جسمي حالت تصديقي و تصور هر با متناسب بلكه دارد،
 مـنعكس  آن در بدن افعال كه است ايآيينه نيز نفس و نفسانيات، و نفس انعكاس آيينة بدن
 ضـمير  و ظـاهري  نماينـدة  بـدن  و كنـد   مـي  ظـاهر  بدن در را خود مكنونات نفس .شودمي

  .است نفس انعكاسي ضمير و مادي ةترجم و انعكاسي
 واجب قهاريت و جبروت از ترس دارد، نبد در خاصي كاركرد آن متعلق به بسته ترس
 .اسـت  مـبهم  آن منـشأ  كـه  ترسي يا دشمن تاريكي، از ترس زندگي، فرجام از ترس تعالي،
 امـا  اسـت،  حـاكم  قلـب  ضـربان  تپش مثالً خاصي الگوي نامبرده موارد از هريك بر اگرچه
 عنـوان  بـه  دارد؛ وجـود  موارد اين از هريك در اختصاصي اثر مشترك كاركرد اين بر عالوه
 مبهم منبع با ترس از كه است آثاري از غير شود،مي صادر واجب از ترس از كه آثاري مثال
 گريـه  با خوف گريه .است شوره دل عامل دومي و آرامش موجد اولي زيرا آيد؛مي وجودبه

  .دارد فرق دو آن آثار و ماهيت زيرا دارد، فرق شوق
 علـم  تجسد و تمثل عمل .است عمل و علم ةبطرا مانند بدن و نفس رابطة نگاه، اين در

  .است آن حقيقت از كاشف و
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  انعكاس تعليل
 عموميـت  بـر  عـالوه  .اسـت  مراد ساحت دو اين عام و كلي تعامل سنخيت قسمت اين در

 مختلف، جسمي يا روحي خصوصياتِ .است حاكم سنخيت روابط اين بين دوطرفه، تعادل
 روحـي  حالت بين .طلبند  مي متفاوت معاليل مختلف علل و طلبندمي را مختلفي هاي  معلول

 برقـرار  سـنخيت  معلـول  و علـت  بـين  زيرا دارد، وجود تناسب حالت، آن جسمي ظهور و
   .است

 به اينجا در لذا ؛گيردمي سرچشمه سنخيت قانون از انعكاس برهان است روشن كه چنان
  .كاويممي را سنخيت اصل حاجت قدربه و اختصار

 كـه  هـستند  چيزي آن موجده علل .است بخشهستي علل بين سنخيت، قاعدة مجراي 
 ايرابطـه  از غيـر  كـه  دارد وجـود  مـادي  علل بين در سنخيت از ديگر نوعي .كنندمي ايجاد
 معـين  معلـولي  با معين علت هر ازآنجاكه .دارد وجود معلول با موجده علت ميان كه است

 امـا  دارد، وجـود  مـادي  معلـول  و علـت  ميـان  )معنـا  اين به( سنخيت نوعي دارد، سنخيت
 دخالـت  مـادي،  علـل  و مجـرد  علل از فراواني، علل مادي ةپديد يك تحقق در كه دانيم مي
 تحقـق  در دخيلـه  علـل  بـه  مـا  علـم  عدم اما است، دشوار سنخيت درك و كشف لذا ؛دارد

  .است ومعلول علت بين سنخيت عدم از غير معلول
 در .هستند مكونات مادي، علل مصداق و اعي؛ابد موجودات، بخش هستي علل مصداق

 حـضور  و استعداد به مسبوق مكونات ولي ندارد، راه عرضي علل تعدد و استعداد مبدعات
  .است معلول تحقق علت آنها مجموع كه است عرضي ناقصه علت چند

 دو آن ميـان  سنخيت وجود بر متفرع شيء، دو بين عليتِ وجودِ ماديات، و مجردات در
 شـيء  هـر  از شـيء  هـر  صـدور  نباشـد،  مادي اشياي بين در سنخيتي چنين اگر رازي ؛است

 صـدور  ندارند، همديگر با علّي و ضروري ةرابط هيچ اشيا ازآنجاكه و شودمي جايز ديگري
  .است مرجح بال ترجيح ديگري شيء هر از شيء

 آنهـا  آثار باشند، متفاوت شيء دو طبيعت و ماهيت اگر كه است آن سنخيت اصل الزمة
 زيرا شود،مي معاليل ماهيت در اختالف موجب علل، ماهيت در اختالف .است متفاوت نيز
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   .دارد تفاوت همديگر با علل ذات كه است آن فرض
 بيـانگر  موجود، يك براي خاص فعلي نبود كه است معتقد اشاعره به اشكال در رشد ابن
 طبـايع  اخـتالف  بر دليل را آثار اختالف همچنين او اوست؛ براي خاص طبيعت وجود عدم
  )122 :1321 رشد، ابن( .داندمي

 هـر  زيـرا « شـوند؛  واحد اثر منشأ است محال اختالفشان، جهت از الماهيه،مختلف علل
 آن واقعيـت  مقـوم  خاص علت آن و است خاص علتى با ارتباط و انتساب هويتش معلولى
 طـرف  فقـط  نـه  باشـد  ىديگـر  علت ،علت اين جاى به كنيم فرض اگر يعنى ؛است معلول
 معلول همان ديگر نيز معلول آن و نيست اضافه آن ديگر اضافه آن بلكه ،كند مى تغيير اضافه
  )224-225 :1364 ،3 ج ،ىيطباطبا( ».نيست

 عكـس  و اسـت  علـل  ماهيت در اختالف معلول معاليل، ماهيت در اختالف اينكه نتيجه
 ايـن  خـواه  اسـت،  ضـروري  تالفاخـ  وجود مواردي چنين در .است صحيح نيز سخن اين

   .باشد حيثيات تعدد از حاكي يا ماهيت، يا افراد، در اختالف
 زيـر  شناسـي ذهـن  مقـدمات  از نفـس  مرتبة در مدعا اين بر استدالل براي :اول استدالل

  :كنيم مي شروع
 ديگـر  سـوي  از .قـراردادي  و وضـعي  نه است، بالطبع و ذاتي خارج، از مفهوم حكايت

 مختلـف  همـديگر  بـا  ...)و وحـدت  فعليت، وجود، اراده، علم، قدرت، عدل، مانند( مفاهيم
 با مفهومي لحاظ از اما باشند، موجود وجود يك به خارج در مفهوم دو است ممكن .هستند

  5.باشند داشته تباين همديگر
 غيـر  در مفـاهيم  در اخـتالف  .دارد آثار اختالف بر داللت مفاهيم و ماهيات در اختالف

  .است حيثيات در اختالف از حاكي 6يهعال مبادي
 از و طلبـد   مـي  را خـاص  علـت  بـا  مـسانخ  هـاي   معلول ذهن، صفحة در حادث مفاهيم
 در بعينه سخن همين .بريممي پي مفاهيم اين معاليل در اختالف به ذهن در مفاهيم اختالف

 يتسـنخ  قاعـدة  ضـميمه  را نامبرده مقدمات .شود  مي گفته نيز نفس صفات و حاالت مورد
 اسـت  متفاوت نفس صفات و مفاهيم و حاالت سنخ ازآنجاكه كه گيريم  مي نتيجه و كنيم  مي
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  .كنند مي ايجاد بدن در خود علت با مماثل و مشابه كاركردي هركدام
 مبـادي  تكـرار  .اسـت  عضالني قوة حركت و اراده، شوق، تصور، به مسبوق ارادي فعل

   .است ويژه معلول طالب مجموعه اين و رددا دنبال به را خاص فيزيولوژيكي آرايش فعل
  :شود مي تلخيص زير صورت به فوق مقدمات

 دارد؛ وجود مختلفي حاالت و مفاهيم و ها ايده نفس درـ 

  است؛ مختلف نفس حاالت و مفاهيم ماهيتـ 

  دارد؛ متفاوت آثار اقتضاي متفاوت صفات و ماهياتـ 

  .تاس سنخيت قانون به آثار، تعدد اين بازگشتـ 
 .طلبـد   مـي  نيـز  خاصي آثار هركدام كه دارد متفاوتي ظهورات نفس حاالت و نفس پس
   .دارند ارتباط خاص علتي با معلولي هر و معلولي با علتي هر قاعده اين براساس
 سنخيت، قانون براساس نيز، بدن افعال مورد در .است صادق نيز بدن دربارة فوق تقرير

 حركـات  و افعـال  ازآنجاكـه  و اسـت  خاصي هاي  نگيزها و مبادي به مسبوق خاص فعل هر
 بـدن،  در خـاص  علـت  هـر  و آورند  مي وجودبه مختلف هاي  معلول هستند، مختلف ارادي
  .آورد مي وجودبه نفس در اي ويژه معلول
 ...و محبـت  حـسد،  كينه، سفاهت، ذكاوت، شجاعت، قبيل از خصايصي نفس مرتبة اگر
 ةمرتبـ  در خـاص  معلـول  بـا  حسادت زيرا دارند؛ ويژه روزيب و نمود آنها از  هركدام باشد،
 و نمـود  يـك  دو، هـر  روح، در حسادت و حقارت كه نيست گونهاين و دارد ارتباط جسم
 فـرق  هـم  بـا  آنهـا  ماهيت زيرا دارد، فرق خصايص اين از هريك ظهور .باشند داشته بروز
 و علـت  بـين  زيـرا  است، همراه خاصي بدني تحوالت با هركدام، سفاهت، و ذكاوت .دارد

   .است برقرار سنخيت معلول
 از هريـك  چرا تردقيق عبارت به و هستند اي  ويژه رفتار حامل هاژن از برخي چرا اينكه
  بـه  شنيدن و چشم ابزار وسيلهبه ديدن چرا دارند؟ ارتباط خاصي هايژن با رواني روحيات

 بـراي  اعـدادي  علـت  كـه  دارد خصوصيتي چه چشم كند؟مي پيدا تحقق گوش ابزار ةوسيل
 اسـت؟  معـين  عـضو  يا ژن يك به نفساني حالت يك تعلق مصحح چيزي چه است؟ ديدن
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 سـؤال  مـورد  توانـد مـي  شناسانزيست كشف اين ندارند؟ ارتباطي چنين ديگر هايژن چرا
   دارند؟ ارتباط خاصي ذهني كاركرد با مغز نواحي از هريك چرا :كه بگيرد قرار فلسفي
 يـك  حامـل  آن گـاه   هـيچ  نباشد، ژن و رفتار يك بين ارتباط و تناسب تا رسديم نظر به
 وجـود  بـدون  خـاص،  ژن يـك  بـه  نفـساني  حالت يك تعلق زيرا شود،نمي خاص ويژگي
  .است مرجح بال ترجيح مرجح،
 از رفتارگرايـان،  از برخـي  مغـز،  هايفعاليت و رواني حاالت بين ارتباط شدت علت به
 فعاليـت  همان را روان و شدند توهم دچار )Skinner( اسكينر و )Watson( واتسون قبيل
 زنده موجود رفتار لذا نبودند، قائل خارجي وجود رواني رخدادهاي براي آنان .دانستند مغز
  )35 :1381 هارت،دي.(كردندمي تبيين فيزيولوژيك فرايندهاي طريق از را

 قابليـت  آدمي نفس آيا و ؟چيست انسان جسم به نفس تعلق مخصص اينكه ديگر سؤال
 عامـل  چيـزي  چـه  :گـوييم مي و كنيممي خردتر را سؤال دارد؟ را حيوانات اجسام به تعلق
 تكـويني  يا است قراردادي صرفاً تعلق اين آيا است؟ خاص هايبدن به خاص نفوس تعلق

   نفس؟ در يا است بدن در است تعلق اين مخصص وجه كه آنچه حقيقي؟ و
 بـه  انـساني  بـدن  ازآنجاكـه  انـد گفته اسالمي فالسفة كه چنان دوم و اول الؤس مورد در
 لـذا  كنـد، مـي  كـسب  تكويني نحو به را نفس افاضه قابليت كه سدمي مزاج تعادل از حدي
 پذيرش قابليت حيوانات و معادن مزاج چون گيرد،نمي تعلق حيوانات اجسام به انسان نفس
  )229 :1382 مالصدرا، ؛364 :م1992 ،2ج سينا، ابن.(ندارد را انسان نفس
 خاص نفوس تعلق مخصص وجه كه شودمي داده پاسخ صورت بدين بعدي سؤاالت به

 كـه  معنـا  بدين .وكالتي و قراردادي اعتباري، يا است تكويني و حقيقي يا خاص هايبدن به
 تعلـق  مـصحح  دهـد؛ مـي  قرار خاص بدني براي مخصص وجوه بدون را نفسي هر جاعل،
 محـال  امـري  ايـن  و 7اسـت  بالمرجح ترجيح زيرا نيست، قراردادي و اعتباري بدن به نفس
 صـورت  قـرارداد  و وضـع  )اسـت  چنـين  بـدن  و نفس ةرابط كه تكويني، امور در .باشدمي
  .گيرد نمي

 هم يا بدن؛ ةناحي از نفس، ةناحي از :است تصور قابل صورت سه به بودن حقيقي فرض
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 ايـن  فـرض  زيـرا  نيـست،  نفـس  ناحيه از تخصص علت .بدن ةناحي از هم و نفس ةناحي از
 از قبـل  چراكـه  اسـت؛  يكسان آنها حقيقت و اندنگرفته تعلق ابدان به هنوز نفوس كه است
 موجـب  تـا  اسـت  نـشده  حاصـل  نفوس براي ملكات و مكتسبات و معلومات بدن به تعلق
 نيـز  باشـد  صخـص م عامل دو، هر بدن، و نفس كه سوم قسم بيان، همين با .شود آنها تمايز
 نفـس  اين آنكه ضمن .باشد تواندنمي نفس ناحية از عامل اين صورت هر در .شودمي طرد
 مستفيض در را مخصص وجوه بايد بنابراين .نفس به بدن نه شودمي افاضه بدن به كه است

 شـود  افاضه نفس تا كند فراهم را استعدادات بايد مستفيض بدن .مفاض در نه كرد جستجو
 بـا  عنـصري  بـدن  كـه  معنـا  بـدين  ؛كـرد  جـستجو  بدن در بايد تعلق اين مصحح رناچا پس

   .دارد ويژه نفس اقتضاي فرد منحصربه مزاجي خصوصيت
 احوال .دهدنمي رخ بدن مشاركت بدون نفس اعراض و احوال كه است معتقد سينا ابن 

 طريـق  از ءجـز  ...و تـرس  خـشم،  چـون  احـوالي  گـردد؛ مـي  حادث بدن امزجه حدوث با
  )30 :ق1408 سينا، ابن(.شودنمي حاصل بدن مشاركت

 و معلومـات  ازآنجاكـه  و دهنـد مـي  تـشكيل  را نفس ذات ملكات، و علوم :دوم استدالل
ـ  بـه  تمـايزات  ايـن  كه ـ هستند تمايزاتي واجد تشابهات، عين در افراد نفساني هيئات  ةمنزل
 بدن به اخيرشان فصل به نفوس زيرا 8.است مختلف نفوس، حقيقتِ ـ هستند نفوس فصول
  .دارد را )بدن( متعلَق حقيقت در اختالف اقتضاي تعلق، حقيقتِ در اختالف و دارند تعلق

 تفـاوت  منـشأ  ذات در اختالف و آنها، ذات در اختالف منشأ نفوس اختالف آنكه نتيجه
  .شودمي انساني ابدان در اختالف موجب تعلق در اختالف و تعلق، در

 هرچـه  .كرد تمثيل دارد، قرار آب حوض درون در كه فردي به توانمي را فوق استدالل
 .شـود مـي  پيدا دو آن بين جديدي ارتباط شود، كم يا افزوده حوض در فرد يا آب حجم بر

   .است حوض در فرد و آب ارتباط از شديدتر بدن با نفس ارتباط كه است روشن
 بـا  نفـس  ذات فـوق  استدالل بر بنابر كهدرحالي ندارد، بدن به ارتباطي ذاتاً نفس :اشكال

   .دارد ارتباط بدن
 وجـود  از نفس لغيرة وجود .لغيره و نفسهفي :است اعتبار قابل گونه دو به نفس :جواب
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 و مـصداق  در تمـايز  منـشأ  اعتبـار  تعدد هميشه .است آن عين بلكه ندارد جدايي آن لنفسة
 يانحـا  مختلـف  عتبارهـاي ا از كـه  اسـت  بسيط موجودي نفس .شودنمي وجودي حيثيات

 نفـس  وحـدت  انـثالم  موجـب  مختلـف  اعتبارات اينكه بدون است، تصور قابل مالحظات
   .موجودند وجود يك به مختلف حيثيات عاليه مجردات در كه گونههمان .گردد

 حقيقت فوق استدالل بر بنا اما هستند، مشترك بدن به تعلق اصل در نفوس همه :اشكال
  .است ختلفم بدن به نفوس تعلقِ

 منـشأ  بازگـشتِ  امـا  هـستند،  مـشترك  بدن به تعلق اصل در نفوس همه اگرچه :جواب
 جـداي  وجودي نفس تعلق كه نيست چنين و است متعلِّق در اختالف به تعلق، در اختالف

   .است آن ذاتي البشرط بدن به نفس تعلق بلكه باشد، داشته آن ذات از

  انعكاس مجاري
  .بيروني انعكاس .2 دروني؛ انعكاس .1 :است دوگونه مجس در روحي حاالت انعكاس

 تـرس،  شـادي،  غـم،  ماننـد  كنـد، مي پيدا ظهور جسم در روحي حاالت درونيِ انعكاس
 بـدن  در هاييواكنش بروز موجب حاالت اين از هريك .عشق و محبت خجالت، شجاعت،

 وجودبه او خون جريان و قلب در هاييواكنش شود،  مي ترس دچار كه فردي مثالً .شود  مي
  .آيدمي

 انعكاسـات  .آينـد   درمـي  عمـل  و رفتـار  صـورت  بـه  روحي صفات بيروني، انعكاس در
 ترديد و تذبذب كه كسي مثالً .شوندمي بدن ارادي سكنات و حركات تمامي شامل خارجي
 كه كسي و زند  مي حرف صالبت با دارد، يقين كه كسي و است مضطرب نيز عمل در دارد،
 دو هر روحي حالت يك است ممكن .است رمق كم و كند او جسمي حركات است، خسته

 تـأثير  بـدن  عملكـرد  بر اينكه بر عالوه شادي مثالً باشد، داشته را بيروني و دروني انعكاس
 وا پويـايي  و تحـرك  بـه  را شـخص  و شـود  مـي  نيز رفتار به منجر موارد از بعضي در دارد،
  .دارد مي

 هـر  بنـابراين  .اسـت  مطلق خصوصو   عموم ةرابط روني،بي و دروني انعكاس بين رابطه
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 به توجه با كليتي چنين اطالق .برعكس نه است، دروني انعكاس به مسبوق بيروني انعكاس
 و تـصورات  بـه  مـسبوق  همـواره  درونـي  انعكـاس  زيـرا  نمايـد،   مـي  طبيعـي  سابق مباحث

  .دارد تأثير جسم در تصوري و ايده هر شد گفته كه چنان .هاست ايده
 تـأثير  و تعلق از ناشي تأثير و ملكه و حال بيروني و دروني انعكاسات انعكاسي، نگرش

 بـدني  حـاالت  و بـدن  طريـق  از نفـس  مكنونـات  ترتيب بدين .گيرد دربرمي را تعلق از بعد
  .يابد مي انعكاس
 خاسـتگاه  ديگر عبارت به .است ناخودآگاه و خودآگاه عامل دو بيروني انعكاسات منشأ

 تكرار ارادي فعل است ممكن .است شخص خودآگاه يا ناخودآگاه ضمير ارادي حركت هر
 ضـمير  آن اصـلي  محرك و نباشد مطلع آن وقوع اصلي علت از شخص حال درعين و شود

  .باشد ناخودآگاه
 تجربـي  علـوم  كه است مواردي از غدد فعاليت و آناتومي ژن، خون، چهره، مزاج، مغز،
 مقاله فلسفي ماهيت علت به .هستند روحي حاالت بيانگر مختلف انحاي به كه است مدعي

   .كنيممي داريدخو موارد اين تفصيلي بسط از آن گنجايش عدم و
 انـدك  وجـودي  آثـار  برخي .است ضعف و شدت داراي نفس بر بدن افعال تأثير نحوة

  .برخوردارند بيشتري وجودي شدت از برخي و دارند
 طعام زيبا، مناظر مثالً شوند،  مي روحي حالت يك يشپيدا منشأ متفاوت، بدني افعال گاه
 دال علـل  تعدد ازآنجاكه اما شود؛  مي نفس ابتهاج و انبساط موجب ...و محبوب ديدار لذيذ،

 اسـت؛  چنين نيز معلول باشد، داشته خاص خصوصيتي علت هرگاه و است معاليل تعدد بر
 زيـارت  و معبـود  عبادت از خاستهبر لذت اگرچه .شود  مي آثار تعدد به منجر فعل نوع تعدد

 سـومي  و معـشوق  ديگـري  و معبـود  يكـي  متعلق است، لذت سه هر لذيذ طعام و معشوق
 تـداوم  از كه گيري  نتيجه همان لذا دارد، خاصي آثار موارد اين از هركدام و است لذيذ طعام
  .آيد نمي دستبه طعام بر تداوم از شود، مي حاصل معبود عبادت بر

 از تـرس  مـثالً  :شـود مـي  بدني عمل يك بروز موجب متفاوت روحي يها  حالت گاهي
 فعـل  ظـاهراً  اگرچه نيز اينجا در اما شود، گريه سبب است ممكن دو هر الهي خوف و عدو
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 واجب جبروت ديگري و عدو يكي منشأ زيرا است، متفاوت افعال ماهيت ولي است، واحد
   .بريم مي پي لولمع ماهيت تعدد به علل ماهيت تعدد از و است تعالي

  :است زير انحاي به نفس در بدن اعدادي نقش
 سـينا ابـن  .شـود   مـي  نفس در آن ملكه موجب بدن وسيله به فعل يك تكرار :ملكه ايجاد

 سـينا،  ابـن ( .داندمي ملكات و نفساني هايخصلت تكون منشأ را بدن وسيلة به عملي تكرار
 )307 :م1992 ،2ج

 ادراك را كليـات  كـه  رسـد مـي  عقلي كمال به زماني نفس ناسيابن نظر در :ادراك تحقق
 اينكـه  از بعـد  كـه  معنـا  بدين داند؛مي محسوسات ادراك به مسبوق را كليات ادراك او كند؛
 تجريد را خيالي صورت خصوصيات نفس افتاد اتفاق نفس در خيالي و حسي صورت چند
 بـا  بـدن  حـسي  قـواي  ابراينبنـ  )416 همـان ( .شودمي انتزاع شي از كلي صورت و كندمي

  .است مؤثر عاقله قوة كمال در واسطه
 مـاده  عالم ازآنجاكه است؛ عقول عالم از صورت دريافت كليات، ادراك مالصدرا نظر از
 از صـور  افاضـة  دريافت زمينة خارجي شيء با ارتباط هنگام در بدن است، عقل عالم رقيقة
 واضـح (. اسـت  دور از عقـل  مشاهدة رواقعد كليات ادراك .كندمي فراهم را شيء النوعرب
 و حسي صور ادراك از ديگري نوع )31 :1382 مالصدرا،( )نيست مكاني بعد مراد كه است
 ادراك از قـسم  اين در )24 :همان(. حلولي نه دارند نفس از صدوري قيام كه هستند خيالي
 مستعد سنف گيرد،مي قرار بالعرض محسوس خاصي محاذات و وضع در وقتي حسي قواي
  .شودمي صور صدور

 واسـطه، بـي  و باواسـطه  حـسي،  آالت بـا  بدن مالصدرا و سيناابن نظر براساس بنابراين
 ادراك، به قادر كرد، پيدا وجودي اشتداد نفس اينكه از بعد اما است؛ ادراك تحقق ساززمينه
   .شودمي بدني ابزار بدون
ـ  در :شـر  و خيـر  استعدادهاي رساندن فعليت به .3  قبيـل  از فطـري  اسـتعدادهاي  سانان

 بـدني  افعـال  انجـام  بـا  انـسان  .دارد وجود ...و متعالي موجود پرستش حس جويي،  حقيقت
 رسوخ و ملكه حالت قوه، تكرار اثر در .رساند  مي فعليت به را بالقوه نيروهاي اين از هريك
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  .گردد مي نفس در شر و خير قواي تثبيت آن نتيجه و رسد مي نفس در
 و جديـد  هويتي خلق درصدد دهد،  مي انجام را رفتاري انسان كه وقتي :هويت دايجا .4

 .كند  مي تبديل فعليت به را هويت معاوده، و تكرار .است آن فاقد كه است فعليتي به وصول
 هـويتي  نطفـة  شـود،  متحول شخص افعال كل اگر و كند  مي كسب را جديدي صفت فاعل
 براي راهي انجام، و تكرار ولي است،  »نظر« نوين تهوي اين خاستگاه .گردد  مي منعقد نوين

 اصـطالحاً  و دارد تقـدم  آن خـارجي  وجـود  بـر  كه است فاعل فاعليتِ درآوردنِ عينيت به
 بـراي  راهـي  عملـي  و علمـي  مبـادي  و دارد رتبي تقدم آن خارجي وجود بر غايت ماهيتِ
  )4 نمط :م1992 ،2ج سينا، ابن(. است آن خارجي تحقق
 در بـصر،  خـصوصاً  مـادي،  افعـال  ولي است، نفس فعل معاني تداعي :عانيم تداعي .5
 رؤيـت  بـراي  را زمينـه  استعدادها آوردن فراهم با بصر .دارد ممتاز نقشي عملي چنين ايجاد
  .شود مي جديدي صور درك به منجر قبلي، صور ساير با يتؤر اين مجانست .كند مي ايجاد
 حافظـه،  و هوش قدرت قبيل از صفاتي :فسن غيراختياري صفات تضعيف يا تشديد .6

 تـشديد  يـا  تقويـت  صـفات  ايـن  مغـز  تقويـت  بـا  لذا دارند، ارتباط مغز از خاصي ناحية با
 ارتبـاط  و دارد ارتبـاط  روح از خاصـي  خصوصيت با بدن از قسمتي هر همچنين .شوند مي
 و هـا   ميـوه  از برخي ةاستفاد از جديد و قديم تجربي علوم دانشمندان .است سنخيت بر فرع

  .اند داده خبر شادي يا غم ايجاد و حافظه كندي و تقويت در آنها تأثير و غذاها
 .است رواني حاالت از بسياري ايجاد و اعدام ساززمينه بدن :نفساني كيفيات پيدايش.  7
 اشاره كه چنان .باشد بحث اين براي پيچيده حدي تا موضوعي كه است ممكن وراثت بحث
 نگـاه  صـرفاَ  مـسئله  ايـن  بـه  اگـر  دارد ارتباط معين رواني حالت يك با هاژن از برخي شد

 درآوريـم،  ابهـام  حالـت  از را مسئله اين بتوانيم كه است دشوار باشيم داشته شناختيزيست
 مـا  به را شيء مادي ساحت فقط شناسانزيست بينش زيرا شود،مي افزوده آن ابهام بر بلكه
 نيـست،  صـحيح  آن ةهم نيز جزء اين از و آن؛ از جزئي بلكه آن، ةهم نه هم آن نماياند،مي
 صفات از برخي با هاژن توارث، مسئله در صورت، هر در .خطاست و خبط به مشوب بلكه

 كه است عميق چنان ارتباط اين .بگذارد تأثير رواني حاالت در تواندمي اين و دارند ارتباط
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  .انددانسته آدمي ررفتا ةكنندتعيين را ژن دانشمندان از اي عده
 .انـد داده گـزارش  رواني حاالت در غدد تأثير از فراواني موارد پزشكان و شناسانزيست

  .شودمي رواني خصايص از برخي ساززمينه يا منشأ بدني هايفعاليت و حركات از برخي

  انعكاس متد
 بـر  بدن و سنف فراگير تعامل بنابراين است؛ برهاني آن هاياستدالل و عقلي انعكاس روش

 و جديـد  و قـديم  علـوم  .اسـت  متعاضـد  اسـتدالل  بـه  بلكـه  نيست، مبتني ناقص استقراي
 نامكشوفه موارد در و كرده كشف انعكاس و ارتباط اين از مواردي تاكنون روزمره تجربيات

  .برگيرند عقلي ةمسئل مصاديق اسرار از پرده تا بود علوم راه به چشم بايد
 صيد به گاه  هيچ خود، فراگيري و شمول با همديگر، از بدن و فسن بالجملة تأثير و تأثير
 حـواس  .نـدارد  راهـي  عقل فراخ سرزمين به حواس فروغكم شعاع زيرا آيد،  درنمي حواس
 ايـن  از آنكـه  بـدون  كنـد،   مـي  درك را بـدن  در شدهمنعكس عوارض از برخي عكس فقط

   .باشد داشته تبييني و تفسير  عكس،
 نـشان  عقل نمايقطب آنچه .است چنين جوهري حركت و وجود اصالت كه طورهمان

 درواقـع  .كنـد نمـي  صـيد  عقـل  كنـد  مي درك حواس آنچه و كندنمي درك حواس دهدمي
  9.بصر چشم نه )عقل( است بصيرت چشم ارتباط اين كاشف

 فراگيـر  تعامل و حادثات از بدن و نفس تأثيرپذيري اصل شده مبرهن مقاله اين در آنچه
 از خـصوصيتي  چـه  و روان از حـالتي  چـه  بـين  و چيست؟ معيار و سنجه اما .ستا دو آن

 آيـا  و اسـت؟  چگونـه  جـسم  در نفساني حالت بروز مكانيسم و دارد وجود سنخيت جسم
 ايـن  در تجربـي  علـوم  آيا و تجربي؟ علوم در يا است فلسفه در سؤال اين به پاسخ جايگاه
 ايـن  ةهمـ  غلـط؟  يـا  اسـت  صـحيح  اقـدام  اين اند،كرده اقدام اگر و اندبرداشته گامي راستا

 مـسئله  ايـن  ضـوابط  و معيارهـا  كشف اساساً و است ديدگاه اين بر متفرع مباحث سؤاالت
 اثبـات  نه است مسئله اصل اثبات است مقاله اين مقصود آنچه .است تجربي علوم به مربوط
  .اندداده انجام راستا اين در كه تجربي علوم از آنچه تأييد نه و مسئله روش
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  آن پاسخ و پرسش يك طرح
 مقالـه  اين در .نيست بردارتخصيص و است كليه سالبة يا كليه موجبة هميشه فلسفي قوانين

 انعكاس سنخيت ديگري و كليه، موجبة صورت به طرفه دو تعامل يكي ؛شد مطرح دعاا دو
 ادعا دو ناي از هريك كه شود ادعا است ممكن .آن عكس و بدن در نفس صفات و حاالت
 فلـسفي  اصـول  و قـوام  و مخـدوش  مـدعا  براهين و ادله صورت اين در دارد؛ نقض موارد
 سـاقط  عقلـي  حجيـت  از نقـض  يـك  پيدايش با فلسفي ةقاعد !شودمي ريخته هم در بحث
   .شود مي

  :شودمي داده پاسخ بيان دو با فوق اشكال
 تحقق نقض، ظاهراً موارد در و دانند  مي كمال به رو را طبعي حركت هر حكما :اول بيان
 مانعي و باشد خأل در يياشيا مثالً اگر كه معتقدند و دانند  مي نيز مانع عدم به منوط را شيء
 اقليـت  در موانـع  و ها  عايق البته .كند زبول نقص به كمال از كه است محال نباشد، آن مانع

 .است چنين نيز اسانعك تئوري. رسندمي مطلوب كمال به طبيعي حركات اكثريت و هستند
 نقـص  مـوارد  در اسـت،  مطلـق  و كلي شد گفته بدن و نفس بين رابطة مورد در كه حكمي
  .نيست نقض مورد درواقع مورد آن و كرده بروز مانعي درواقع

 وجـود  .1 :دارد بـستگي  است، سلبي ديگري و ايجابي يكي كه عامل دو به ءشي تحقق
  ).سلبي( مانع عدم. 2 ؛)ايجابي( مقتضي
 جـسم  شـود؛ نمي محقق شيء مانع وجود دليل به اما هست، شرايط موارد از بسياري در
 بـا  اشـيا  اقتضائات و كماالت و علل تزاحم دار ماده عالم و است ماده عالم به مربوط انسان

 وجـودي  عللش اقتضاي به يا طلبدمي را كمالي ذاتش اقتضاي به چيزي هر .است همديگر
  .خواهدمي خاص
 وجود احتمال با است، همراه بدني خاص الگوي يك با شجاعت صفت مكني فرض اگر
 كـه  است صادق جايي در تئوري اين اصلِ بنابراين .كندنمي بروز جسمي خصوصيت مانع،

 اگـر  :اسـت  چنـين  كلـي  و دائمـي  حكم توضيح اين با .باشد مفقود موانع و موجود شرايط
 نـه  اسـت  تخصـصي  خروج موارد اين است، موجود استثنايي و نقض مورد كه كنيم فرض
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 راه فلـسفي  برهـان  در اسـتثنا  و است شده اثبات برهان با رأي اين اصل چراكه تخصيصي؛
  .حقيقي نه است اعتباري امور در تخصيص زيرا ندارد،

         :كننـد  مـي  پيـدا  تحقـق  نحـو  دو بـه  مـادي  جهـان  در اشيا :چالش به پاسخ در دوم بيان
 و كننـد   مـي  رفتار متعدد طرق به كه يياشيا .2 كنند؛  مي حركت دواح وتيره بر كه يياشيا .1

  .است مختلف عوامل مجموعه از تابعي كه دارد عريضي عرض آنها رفتار
 و بيني  پيش قابل آن هاي  واكنش و كنش كه هستند جان  بي و نفس فاقد   ياشيا اول، قسم
 حركـات  كلـي  طـور  به و ...و هوا آب، كرات، شجر، جان،بي ظاهراً طبيعتِ .است مشخص
  .است واحد وتيره بر كه نباتات و جمادات
 مقدمـة  مـسبوق  و متعـدد  و مختلف اول، قسم برخالف دوم قسم ياشيا وجودي نحوه

 از همواره كه است بيني  پيش غيرقابل گفت توان  مي اعتبار اين به .است انفعالي و فعلي لمي،
 .گيرنـد   مـي  جديـدي  قصد ها،  رورتض و نيازها براساس و پذيرند  مي رنگ مختلف، شرايط

 اسـت؛  انـسان  آن دقيـق  مصداق اما دارد وجود نيز حيوان در اگرچه ها  خصوصيت گونه  اين
 زنـدگي  واحد ةوتير بر تواند  نمي موجودي چنين و است برخوردار عاقله ةقو از انسان زيرا
  .كند

 خـأل  در انانـس  امـا  .دارد اقتـضائاتي  اسـت،  جـسم  و روح داراي كه جهت آن از انسان
 خـورده  پيوند سياست و اقتصاد و فرهنگ و جامعه زمان، و مكان با انسان .كند   نمي زندگي
   .است

 خواص از برخي و گيرد  مي قرار يخ و آتش برابر در وقتي اما دارد، آثاري و لوازمي آب
 و دارد وجـود  آن در شـماري   بـي  عوامـل  بلكـه  نيـست،  آب صـرفاً  آب .كنـد   مـي  تغيير آن

 الزمـة  بلكـه  اسـت،  نـداده  تـشكيل  را انسان ذات اجتماع و زمان و مكان .انسان طور همين
 مخـصوص  فيزيولوژي و بافت دليل به بيمار فرد كه گونه  همان .است مادي جهان در انسان
 و دارد انحـصاري  و اختـصاصي  سـلوكي  اهللا الي سالك هر دارد، فردمنحصربه درمان خود،
   .است ونهگ همين بر نيز انساني امور ساير

 هـا   سـاحت  ايـن  .است تماس در گوناگوني مسائل با و دارد مختلف هاي  ساحت انسان
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 بركنـار  را علـل  سـاير  غالب، عامل سرانجام آنكه تا هستند، دادوستد در همديگر با همواره
   .هستند تزاحم در همديگر با گاه علل اين .شود مي شخص وجود صدرنشين و كند مي

 عوامـل  با جسم و روح ساحت كه است اين شودمي گرفته دوم يانب اين از كه اينتيجه
 و باشـد  مـانع  عـدم  حكـم  در اسـت  ممكن عوامل اين از هريك كه دارد ارتباط شماريبي

   .شودمي شيء ذاتي اقتضائات و شيء تحقق مانع مانع، وجود شد گفته كه چنان

   معلومات كاركرد و ماهيت
 معلومـاتي  از دسـته  آن اول :است گونه دو )هاايده و تصديقات تصورات، از اعم( معلومات

 ياد هاايده و مفاهيم در اشتداد تعبير با آنها از ما و دارند زيادي آثار بدن و ذهن در كه است
  .دارند بدن و ذهن در اندكي آثار كه است معلوماتي دوم ةدست كنيم؛مي

   .دارد بستگي دو اين جموعم به گاه و معلوم در گاه و عالم در گاه آثار تفاوت منشأ
 سـعة  جهـت  از اول :شـود  مفـاهيم  در اشـتداد  منشأ تواندمي جهت چند از عالم وجود
 يابنـد، مي شديدتري وجود نيز مفاهيم آن تبع به كند، پيدا وجودي ةسع انسان اگر وجودي؛

 ،وديوجـ  اشتداد اين نتيجة در .بخشد خارجي تحقق را ذهني تصاوير تواندمي كه ايگونهبه
  .شودمي بيشتر مانع، عدم و علت تحقق با ها هايد و مفاهيم آثار

 بـر  عـالوه  برسـد،  )گـردد   برمي نفس قوت به كه( ادراك قوت از حدي به شخصي اگر
 بـدن  ةمثاب به مادون ياشيا و يابدمي تصرف نيز نفس مادون ياشيا ساير بر بدن، در تصرف

  .گرددبازمي عالم جوديو ةسع به نيز مسئله اين البته شوند؛مي او
 تواند يم كند،  مي زندگي آن براساس و دارد تعلق عالم به كه شهوداتي و معرفتي منظومة

 چـه  وجـودي  سـرزمين  در مفـاهيم  كـه  دارد بـستگي  .شود قضايا و مفاهيم در اشتداد منشأ
 نتيجـه  متفـاوت  هـاي   ميـوه  عـالم،  مفروضات و معلومات به توجه با تا شود كاشته شخصي

   .هستند بيشتري وجودي شدت داراي ديگر برخي و تأثيركم تصورات از برخي .دهد
 بـر  لـرزه  خداونـدي  جبـروت  ذكـر  و اسـت  عارفان اسرار اسطرالب ذوالجالل پاك نام
 را حاالتي چنين اسمي چنين افراد، از بسياري در كهدرحالي افكند،مي عارف هستي تاروپود
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 چه و شود  مي منبسط و مبتهج مراد تصور از مريد و معشوق تصور از عاشق .كندنمي ايجاد
 شود؛ انزجار و انقباض دچار او تصور از و باشد ديگري فرد مبغوض شخصي، معشوق بسا

 و رواني، و روحي حاالت و زندگي نحوة و بيني  جهان به وابسته مفاهيم تأثير نحوة بنابراين
  .گرددبرمي عالِم عالَم به كلي طور به

 اسـت  ممكـن  .باشـد  مـؤثر  تواند  مي معلومات ضعف و شدت در عالم هناخودآگا ضمير
 خاستگاه و شود اضطراب دچار ...و پل درخت، تاريكي، دريا، تصور از ناخودآگاه شخصي

 يـا  تـصور  ماهيت نيز موارد از برخي در .بازگردد وي ةدرگذشت اي  حادثه به است ممكن آن
  .است برخوردار بيشتري تأثير زا هولناك، ةصحن تصور مانند نفسه، حد في مفهوم
 مـدرك  نوع سه قوه، سه اين از هريك تبع به و عقلي، و خيالي حسي، قوة سه انسان در
 عقـل،  قـوه  متعلق و مثال؛ عالم خيال، قوه متعلق حس؛ عالم حس، قوة متعلَق 10.دارد وجود
 ادراك متعلَق زمال مدركات و دارد سنخيت متعلِق با متعلَق آنكه به توجه با .است عقل عالم

 مـدرك  كه است عالَمي در ادراك ماهيت به بستگي ادراكي هر وجودي ظرف زيرا ـ هستند
 ظـاهر  ادراك متعلَـق  وجـودي  ظـرف  در ادراكـات  تـام  آثار گوييممي ـ است وابسته آن به
 اخذ ماده آنها قوام و حد در كه مفاهيمي و ماهوي مفاهيم آنكه به توجه با بنابراين .شود مي
 ماهيـت  بـه  بستگي آن علت كه شودمي روشن دارد، ماده عالم در بيشتري تأثير است، شده

 آن تـام  تـأثير  باشد، خيالي اگر و حس، عالم در آن تأثير باشد حسي مفهوم اگر .دارد مفهوم
  .شودمي ظاهر خيال عالم در

 خاصـي  ثيرتأ مفهومي هر تصور اندازد،  مي راه دهان در بزاق ترشي، تصور كه گونههمان
 ايـن  شـد  ذكر كه چنان و است بينش و مفهوم ماهيت به وابسته آن تأثير نوع و دارد بدن در

 ممكـن  تـصورات  ايـن  .كند  مي پيدا بروز بيروني و دروني انعكاسات صورت دو به تأثيرات
 در فعـل،  شـدن  ملكـه  آن نتيجة در و تكرار، و عمل .نيست تأثير  بي اما باشد، تأثيركم است
 اعمـال  عامـلِ  شخصِ درك و تصور لذا .دارد فراوان تأثير ها  بينش و مفاهيم عفض و قوت
 قـوت  اين و است قوي ...و وعيد وعد، ،عذاب دوزخ، بهشت، اهللا، چون مفاهيمي از عبادي
  .شود مي  منجراو خشوع به ها بينش و مفاهيم
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 مقاربـت  مهنگـا  والـدين  اگـر  كـه  اسـت  معتقد بدن بر تصورات تأثيرات دربارة سينا ابن
 تـأثير  بـر  دليـل  ايـن  و شود  مي تخيل صورت مشابه جهتي از فرزند كنند، تخيل را صورتي
  )272 :1375 سينا، ابن(. است بدني حاالت بر تخيل

 قـرار  ذهنـي  تـصورات  تـأثير  تحـت  را بـدنش  تواند  مي خيال ةقو تقويت با انساني نفس
 همان،( .دهد تغيير را خود جسماني مزاج منفور امري قوي تخيل با انسان كههمچنان بدهد،
  )191 ص

 و آورد دسـت به را سالمتي بساچه باشد، داشته سالمتي از قوي تصور اگر بيمار شخص
  )191 ص همان،( .شود مي بيمار باشد، داشته سالمتي از قوي تصور سالم انسان هرگاه
 كثـرت  را حيوانـات  افـراد  بـه  نسبت انسان اشخاص بين در اشكال كثرت علت سينا ابن
  .داندمي انسان در تخيالت و افكار

 بحــسب يتغيــر االشــكال و الحيوانــات ســاير مــن اكثــر افكــار و االنــسان  تخــيالت بــاب
 الحيوانـات  مـن  اكثر ةاالنساني االشخاص بين الحاصل  االختالف   كان فالجرم تغيرالتصورات

 كـان  فالجـرم  الوحـشيه  الحيوانـات  من اكثر تخيالتها و احساسها ةاالهلي الحيوانات ايضاً و
  )223 :1371 آملي، هزاد حسن( .اكثر فيها االختالف

 دوران در هـا   انـسان  احـوال  در كه گيرد  مي شدت و قوت وقتي سينا ابن پسيني يأر اين
 اوان در بنابراين دارد، ضعيفي بسيار تخيل و ادراك دوره اين در كودك .بيفكنيم نظري تولد
 در شـخص  نوجواني، دوران در ولي دارد، وجود كودكان شكل بين جزئي هايي  تفاوت تولد
 و آنـاتومي  سني مقطع اين در بنابراين گيرد،  مي قرار نوين تخيالت و تفكرات شتاب ةآستان
 نوجـواني  دوران در بدن تغييرات و تحوالت بيشترين .شود  مي دگرگون سرعته  ب او ةچهر

 طوفـاني  را مـشخص  نهاد كراتتف و تخيالت احساسات، غليان كه اي  دوره .است جواني و
   .است كرده

 نـام  بـه  هـايي، مولكول فكر، فرايند طي كه اندرسيده نتيجه اين به هانورولوژيست اخيراً
 سـاخته  نيـز  سـفيد  هـاي گلبـول  در مغـز،  بـر  عـالوه  كه شوندمي ساخته بدن در نروپپتايد،

 مغز فقط نه( بدن تمام در انروپپتايده كردن فكر اثر در كه است شده معلوم اكنون .شوند مي
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 كنـد مي تغيير نيز نروپپتايدها نوع فكر، نوع به بسته بلكه شوند،مي توليد )ايمني سسيستم و
 تحقيقـات  از برخي در .دارد تأثير نروپپتايدها سالمت عدم و سالمت در بد يا خوب فكر و

 بـراي  انانگـشت  دمـاي  و قلـب  ضـربان  سـرعت  كـه  شـده  داده نشان نيز شناسي روان اخير
 دمـاي  و قلـب  ضـربان  توجـه  قابل افزايش با خشم مثالً است، متفاوت مختلف هاي هيجان
 جزئـي  كـاهش  و قلـب  ضربان توجه قابل افزايش با ترس كهدرحالي است، مرتبط انگشتان
  )434: 1384لسترام، (. است مرتبط انگشتان دماي

   انعكاس در انعكاس
 آنها از برخي به زير در شود؛مي ديده فالسفه وباتمكت و روايات در ديدگاه اين از لمحاتي
  :مكنيمي اشاره
  :است آمده البالغه نهج در حديثي در

 خبـث  ظـاهره  خبث ما و باطنه طاب ظاهره طاب فمن مثاله علي باطنا ظاهر لكل ان واعلم
  )154 خطبه البالغه نهج(. باطنه

  )26 حكمت همان،(. وجهه صفحات و لسانه فلتات في ظهر اال شيئا احد اضمر ما
 اول حـديث  در .اسـت  آن اطـالق  و كليـت  خورد،مي چشم به حديث دو اين در آنچه

 .اسـت  هـستي  مختلـف  مراتـب  در واحـد  موجودي تحقق امكان به ناظر »مثاله علي« تعبير
  .كندمي رسوب صورت شرارت و طهارت به سيرت شرارت و طهارت حديث اين براساس
 كلي طوره  ب و عربي ابن سخن كند،مي منعكس را تئوري ينا از ايجنبه كه ديگر شاهد

 راني، شهوت دليل را پهن بيني و شجاعت، دليل را خشن موي عربي ابن .است فراست علم
 را دراز انگـشتان  بـا  دراز كـف  و خـشم،  دليل را صدا كلفتي شجاعت، دليل را گشاده دهان
 در را علـوم  ايـن  )125 :1387 عربـي،  ابـن (. اندديم كارها استواري و هنر در نفوذ بر دليل
 ةهمـ  بـا  فراسـت  علـم  .گوينـد   مـي  خـواني   چهره علم جديد دوران در و فراست علم قديم

 ايـن  اگرچـه  .اسـت  تئـوري  اين مصاديق از ايجنبه بيان درصدد اشگي  قاعدبي و اعوجاج
 ياسـتقرا  بـر  مبتنـي  و خطاپـذير  تطبيـق  مقام در و اند  قاعدهبي و فقير تئوري مقام در علوم
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 جـسمي  خصوصيات و رواني خصايص بين سنخيت و ارتباط آنها تئوريك ةعقب اما ناقص،
 آن تجربـي  مـصاديق  و عقلـي  قاعـدة  بـين  رابطـة  كه شودمي مطرح سؤال اين اكنون .است

 از آن اسـتداللي  اثبات و واقعيت وجود يكي شود؛ تفكيك بايد مسئله دو بين است؟ چگونه
 واقعيـت،  وجـود  اصـل  مـثالً  .واقـع  كشف قوانين و منطق ناختش ديگري و برهان، طريق

 واقعيـت  از مـا  شـناخت  كـه  شـود نمي گرفته نتيجه اين از اما است؛ عقلي دليل به مستظهر
  .تعامل اين چگونگي نه است تعامل اصل شودمي اثبات مقاله اين در آنچه .است صحيح

 شـكل  كه است معتقد »ختهناشنا موجودي انسان« مشهور كتاب ةنويسند كارل الكسيس
 چهـره  طريـق  از اسـت؛  بـدن  تمـام  نماينـدة  و آيينـه  چهـرة  اوست، فكر طرز معرف انسان
 حتـي  و روانـي  حـاالت  كلي طوربه و بالهت، ذكاوت، فضايل، معايب، باطني، هايفعاليت
  )72 :1354كارل،(. است تشخيص قابل جسمي هايبيماري از بسياري

 مـن  ٍةصف لكل انّ بيان في« عنوان به را فصلي االشراق حکمة كتاب در سهروردي حكيم
 آنچـه  البتـه  )204 :1355 ،2ج سهروردي،(. دهدمي اختصاص »بدن في نظيراً النفس صفات

 اشـتراكاتي  مـدعا  اصـل  در گرچـه  ،دارد تفـاوت  مقاله اين رويكرد با است آن درصدد وي
  .دارد وجود
 از خاص فعاليت با روحي اعمال زا هريك :گويدمي فلسفه خالصة كتاب در فولكيه پل
 بـه  را خـون  توجـه  تـوان مـي  دارد؛ ارتباط مغز پوست از خاصي ةمنطق با و است توأم مغز

 اعمال با روحي كيفيات گفت توانمي كهطوريبه .كرد مشاهده كردن فكر هنگام مغز طرف
   )26 :1341 فولكيه،( .است آن تابع و همراه خاصي جسماني
 ارتبـاط  ديـدگاه  ايـن  به جهتي از )Identity Theory( همانياين ةنظري ذهن ةفلسف در
   .دارد بسيار تفاوت بدن و نفس از تلقي اين با دو اين از يك هر مباني اگرچه دارد،
 بـه  را ذهنـي  حـاالت  هافيزيكاليست مانند و دارد ماترياليسم در ريشه همانياين نظرية 

 انعكـاس  رهيافـت  بـدنيِ  ةمرتبـ  با تواندمي ريهنظ اين اما .بردمي تحويل مادي عملكردهاي
 عملكـردي  نفـساني  رخـدادهاي  و حاالت تمامي در نظريه اين براساس باشد؛ داشته ارتباط
 واجـد  را نفـساني  حالـت  هر كه است جهت اين از نگرش دو اين تالقي ةنقط .دارد مغزي
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 انعكاس رويكرد بدني ةبمرت تبيين همانياين نظرية درواقع .داندمي فيزيولوژيكي عملكردي
  .است

  انعكاس ثمرات
  :كنيممي ذكر را انعكاس رويكرد ثمرات از برخي اكنون

 از برخـي  بـا  علمي هاييافته از برخي تعارض حل تئوري اين ثمرات از يكي :اول ةثمر
 نفـس  ابـزار  و آلت را بدن مسلمان فيلسوفان غالب آنكه توضيح است؛ فلسفي دستاوردهاي

 از را آن شـما  آنچـه  كـه  كنـد  اشـكال  فيلـسوف  يـك  بـه  شـناس، زيست يك اگر دانند؛ مي
 هـاي واكـنش  بـه  تحويـل  قابـل  تجربـي  هـاي داده طريـق  از دانيدمي مجرد نفس خصايص
 شما آنچه گويند مي جواب در فيلسوفان نيست، نفس اثبات به نياز و است مغز فيزيولوژي

. اسـت  نفـس  بـراي  اعـدادي  لـت ع صـرفاً  دهيـد، مـي  خبـر  بدن فيزيولوژي هايواكنش از
 شـود،  قـوي  نفـس  كـه  وقتـي  و است نفس آلت بدن درواقع )137-145 :1364طباطبايي،(

  .ندارد بدن به نيازي
 مبـصرات  ادراك آلـت  چـشم  مثـال  عنوانبه راهگشاست، مواردي در فالسفه پاسخ اين
 مدرك شمچ گويندمي لذا شود،مي ديدن بر قادر نيز چشم بدون نفس قوت، از بعد و است

   .است بصري ادراك آلت بلكه نيست،
 خـوبي  حـل  راه است ممكن ابتدايي هايداده مورد در بدانيم، جسم آلت را بدن ما اينكه

 هـاي يافتـه  در مـثالً  نيـست؛  جوابگو تحليل اين ترعميق هايتحليل با مواجهه در اما باشد،
 .اندداده خبر مغز طريق از آنها تروحيا تمامي و هاانسان افكار به دستيابي از تجربي، مستند
 ادراك آلـت  چگونـه  باشـد،  ادراك آلـت  صـرفاً  مغز اگر كه شودمي مطرح سؤال اين اكنون
 نظـر  به است؟ جمع قابل آلتذي خصوصيات واجد با بودن آلت آيا .است مدركات حاوي

 و ارابـز  بـين  اسـت  شـيئي  براي ابزار شيئي گوييممي وقتي زيرا است؛ منفي جواب رسدمي
 واجـد  نيـز  آلت غايت دارد، آلت كه خصوصيتي همان اگر شويم؛مي قائل تمايز ابزار غايت

 كـه  اسـت  آن صـحيح  بنابراين .معناستبي آلت غايت و آلت بين تمايز و تفكيك باشد، آن
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  .است آن خصوصيات فاقد و آلت غايت خصوصيات به وصول معبر آلت، بگوييم
 بـدن  بـودن  آلـي  يكـي  دارد، وجود تلقي دو نفس يجسمان حدوث از دانيممي كه چنان

 براي بدن بودن آلي تلقي براساس اشكال اين .است بدن بودن ايمرتبه ديگري و نفس براي
 نفـس  آلـت  را بـدن  آنـان  زيـرا  اسـت؛  وارد نفـس  رابطـة  از مشائين تلقي بر و است نفس
ـ  و اسـت  وارد نيـز  بدن بودن آلي تقريرهاي از يكي بر و دانستند مي  يعنـي  ديگـر،  تقريـر  اب

  .شود نمي حل نيز اشكال اما كند،نمي پيدا تعارض بدن بودن ايمرتبه
 تئـوري  براسـاس  اشـكال  ايـن  پاسـخ  چيست؟ در مسئله حل  راه فوق چالش به توجه با

 حادثـات  تمـامي  )بـدن  و نفس كلي تعامل( دوم ادعاي براساس زيرا است، روشن انعكاس
 وجـود  بـدن  در آن مـسانخ  و مشابه نفساني خصوصيت .رندگذامي تأثير هم بر بدن و نفس
 زيـرا  دارد؛ وجـود  بـدن  طريـق  از نفس حاالت و معلومات به دستيابي امكان بنابراين دارد،
 آنها ظهور نحوة كه هرچند شود،مي منعكس نيز بدن بر نفس، در حادث خصوصيات تمامي

  .ظهور ةنحو دو با است واقعيتي درواقع دارد؛ تفاوت يكديگر با
 علـي  آقـا  قبيـل  از فيلـسوفاني  .است معاد بحث در تفسير اين ثمرات از يكي :دوم ةثمر
 با را مالصدرا جسماني معاد مطهري استاد و قزويني، رفيعي عالمه ،آملي محمدتقي مدرس،

 روايـات  و آيـات  از آنچه زيرا ؛دانندنمي روايات و آيات مطلوب معاد آن ادله صالبت ةهم
   .شودمي مبعوث عنصري بدن همين كه است اين دشومي استفاده

 پاسخ بايد سؤال اين به باشد، قرآني معاد براساس عنصري بدن حشر به قائل كسي اگر 
 چـه  شـود، مي فراوان تغييرات و تبدالت دستخوش طبيعت چرخة در عنصري بدن كه دهد

 تعلـق  خـودش  بـدن  بـه  نفـسي  هـر  تا دارد وجود نفس و بدن اين بين حقيقي خصوصيت
  بگيرد؟

 آن پاسـخ  ولي يافت، سؤال اين براي هاييتوجيه توانمي نيز سابق تلقي براساس اگرچه
 ديـدگاه  ايـن  براسـاس  زيـرا  اسـت؛  برخـوردار  بيشتري وضوح از انعكاس تئوري براساس
 ايـن  و دارد خاصـي  تـشخص  معلومـات  و روحيـات  مجموعـه  اثـر  در نفسي هر ازآنجاكه
 فردي منحصربه تشخص و تعين بدن شود،مي منعكس بدن در بتمامه نفس ةناحي از تشخص
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 به و كند برقرار ارتباط تواندمي دنيا عالم در خود به متعلق نفس با فقط كه گيردمي خود به
  .بگيرد تعلق آن

 تعلـق  قطع از بعد بدن اگرچه .دارد وجود تكويني ارتباط بدن و نفس بين اساس اين بر
 ايتكويني سنخيت تحوالت، اين اما شود،مي فراوان يراتتغي دچار طبيعت گردش در نفس

 هـر  درواقـع  .كنـد نمـي  منـثلم  گاههيچ است، آمده وجوده  ب بدن و نفس تعامل اثر در كه را
 عـدم  اثـر  در ديگـر  بـدني  بـه  را آن تعلق كه دهدمي انحصاري تشخص خود بدن به نفسي

  .سازدمي محال سنخيت
 هـر  بدن نيست، انساني نفوس تعلق مستعد كه است ياگونه به اسب بدن كه گونههمان
 نفـسي  هـر  تعلـق  قابـل  اسـت،  گرفتـه  تعلق او به نفس ناحيه از كه تشخصي اثر در انساني
   .نيست
 دو بـه  نفـساني  حاالت و معلومات بدن و نفس ةرابط از سابق تلقي براساس :سوم ةثمر
 بـه  معلومـات  و حـاالت  ديدگاه ناي براساس اما شد،مي تقسيم آثار فاقد و آثار واجد دسته
 دو از يكـي  در امور از بسياري سابق بنديتقسيم در .شوند مي تقسيم كثيرالتأثير و التأثير قليل

 ايـن  در امـا  نـدارد،  ديگـر  سـاحت  در تـأثيري  هـيچ  و شودمي حادث نفس و بدن ساحت
   .كندمي متحول را ديگر ساحت مرتبه يك در عملي و علمي صفت هر حدوث بنديتقسيم
 .است انسان به قطبي تك هاينگرش نفي رويكرد اين ثمرات از ديگر يكي :چهارم ةثمر
 شناسـي انـسان  مطالعـات  در لذا دارند، ديگركي با فراگير و كلي تعامل بدن و نفس ازآنجاكه
  .است ضروري ساحت دو هر شناسايي

 حـذف  شناسي، انرو مكاتب از بسياري و پزشكان و رفتارگرايان و ها تفيزكاليس خطاي
 چنـين  نتيجـة  در .اسـت  فيزيولـوژيكي  عملكردهـاي  بـه  نفـساني  حـاالت  تحويـل  و نفس

 زنـدان  در روح، عظمـت  و شـود   مـي  سـاحت  يك قرباني انسان وجودي اضالع رويكردي
 و جـسم  در انـسان  انحـصار  مكاتـب  ايـن  عظيم اعوجاجات منشأ .گرددمي محبوس جسم
  .است روح به توجهي بي

 از نـاقص  درك آن اصـلي  علـت  اسـت؛  چيز چند انسان به انحصاري هاينگرش عامل
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 اسـت  دكـارت  ةنظري است، هايينگرش چنين ساززمينه كه ديگر علت است؛ انسان ماهيت
 توان مي را هريك كه داندمي همديگر از متمايز بتمامه و مستقل جوهر دو را بدن و نفس كه
 شدن تخصصي و علوم فربهي ديگر علت )52 :1376 ،دكارت( .كرد بررسي مستقل طور به

  .است شناسيانسان مباحث
 تكامـل  عدم ةنتيج در بدن تدبير به نفس اشتغال موجب افراطي پروريتن اساس اين بر

 كاستن و مزاج، سوء غلبه و امراض بروز سبب بدن از غفلت همچنين .شودمي معقوالت در
   .است باطن جوريرن و ضعف اشثمره كه شودمي عناصر و قوا در تعادل
 صـورت  و عناصـر  مجمـوع  از نيـز  بدن و است مركب بدن و نفس از انسان :پنجم ةثمر
 بـدن  از غيـر  كـه  اسـت  انساني صورت بدن، صورت .است شده تركيب آن در حالّ انساني

  .بدن صورت نه است، انساني صورت صورت نفس .باشدمي
 .شـود مـي  واجـد  لـبس  از بعـد  لبس نحو به را مختلفي مراحل جوهري حركت با نفس
 مـنعكس  بـدن  در نمـودش  گيرد،مي خود به نفس كه صورتي هر انعكاس رويكرد براساس

 در صور اين با مناسب كه است نفوس صور شيطان يا بهيمه سبع، يا ملك صورت .شودمي
   .شودمي پيدا بدن
 بـا  مناسب صورتي بدن و شده حاصل نفس در كه فصولي به ابدان تشخص رهگذر از 
 در آن شـرح  كه كندمي پيدا ترواضح تفسيري نيز جسماني معاد كرده، پيدا خود متعلق نفس
   .گذشت اول ةثمر

 .باشـد  انـساني  انـواع  در تكثر و تنوع علت براي تبييني تواندمي رويكرد اين :ششم ةثمر
 بـه  چهـره  اشـكال  چـون  عوارضـي  در اما هستند، مشترك نوعي ماهيت در هاانسان اگرچه
   .است بدن اعالي و اشرف جزء و انسان نماد چهره .دارند شباهت همديگر با ندرت
 .اسـت  متفـاوت  آنها روحيات و هاگرايش و هانگرش چون است، متفاوت هاانسان بدن
 راجـر  .اسـت  متفـاوت  بـالتبع  نيـز  آنها ابدان و دارند متفاوت جهاني مختلف، علوم عالمان
 و پـذيرد  مـي  را بيوشيميايي فرديت آلي، ميشي متخصص ،)Rager Williams( ويليامز

 آن بـه  تنهـا  اثرانگـشت  ماننـد  كه است خاصي بيوشيميايي فرديت داراي هركس« :گويد  مي
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 ».نيـستيم  برخـوردار  مـشابهي  شناسـانه زيـست  آرايـش  از ما از يك هيچ دارد، تعلق شخص
   )67 :1370گردن،(

 در كـه  اسـت  افرادي نفساني حاالت تشابه رويكرد اين بر متفرع ديگرِ ةنتيج :هفتم ةثمر
 كه زماني تا البته دارند؛ شباهت هم با ...)و آناتومي چهره، خون، مغز، مزاج،( بدني خصايص

  .باشد شده دريافت دقيق شباهت وجه و باشد نكرده بروز مانعي
 كنـد   مـي  ايجـاد  جـسم  در را تـأثيراتي  ها،  بينش و ها  ايده و مفاهيم ازآنجاكه :هشتم ةثمر
 نكتـه  ايـن  به را درمانگر و بشناسد كند،   مي زندگي آن در فرد كه را عالمي بايد شناس روان

 بپرهيزد شود،  مي ...و شورگي دل استرس، ايجاد موجب كه مفاهيمي تذكار از تا دهد التفات
 مفـاهيم  خاصيت .نگردد جسم رنجوري و روح آزردگي موجب مفاهيمي چنين يادآوري و
 متنـاقض  تـأثير  دو شخص دو نزد در مفهوم يك است ممكن .دشو  مي تفسير خود دنياي در

 شود  مي يادآوري مخرب اي  گونهبه كه اي  معاني به مثبت بار تزريق با شناس روان .كند ايجاد
 اهـم  از جسم و روح بين سازي  تعادل زيرا .كند  مي ايجاد مفاهيم آن به نسبت مثبت نگرشي
  .است شناسان روان وظايف

  ها نوشت پي

 گيرد؛  مي سرچشمه قلب از و است تحريك منش كه حيواني روح. 1 :شود  مي اطالق چيز جهار به اصطالح در روح 1.
 در كـه  نفـس  معنـي  به روح. 4 و است؛ آن خاستگاه كبد كه طبيعي روح. 3 است؛ آن خاستگاه مغز كه نفساني روح. 2

 .است بخاري روح مراتب از اول معناي سه در روح .نيست شايع فلسفه در و است متداول ديني متون اصطالحات

 دهغـ  را آن محل ولي شد، معتقد لطيف ايماده به بدن با نفس ارتباط تبيين براي نيز دكارت غرب فيلسوفان بين در .2
 )183 : ،4 جلد ،كاپلستون( .داند مي مغز در واقع صنوبري

 چـون  امـا ،  اسـت  صـحيح  اگرچـه  سـخن  اين دارد اثري علتي هر نه است، اثر مفيد معلولي هر شده گفته قاعده در .3
 .است نظر مورد آن معلوليت لذا است شده لحاظ مجموعه درء شي حدوث

 بـدن  و نفس تأثرات و تأثير نظريه اين در .نيست محرز نيز ارتباط همين ذهن، فلسفه در توازي نظريه براساس البته .4
 سازگار اسالمي فلسفه شناختينفس مباني با سخني چنين .نيست دو آن بين علتي گونههيچ و دارند زماني تقارن صرفاً
 .كشاندمي درازا به را سخن ديدگاه اين در مناقشه و نيست
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 .دارند تباين مفهومي لحاظ از اما موجودند، حيثيت يك به واجب، ذات در قدرت و علم مفهوم دو مثال عنوانبه .5

 و حقـايق  تعـدد  توان  نمي مجردات بر مفاهيم تعدد از است، شده اثبات خود جاي در عاليه مبادي بساطت ازآنجاكه .6
 .گرفت نتيجه را حيثيات

 تعلـق  ايـن  منـاط  جاعل اراده صرف و باشند اشتهند مرجح بدن و نفس از يكهيچ كه است اين بر مبتني فرض اين .7
 وجود حقيقي از مراد بنابراين .گرددبرمي حقيقي تعلق به اين باشند، داشته مرجحي بدن و نفس از هريك اگر اما .باشد
 .است جاعل اراده وجود صرف مخصص وجوه عدم اعتباري از مراد و بدن و نفس از يكي در مخصص وجوه

 .كندمي زندگي آن در شخص هر كه است فردي منحصربه دنياي علومات،م در اختالف منشأ .8

-مـي  را مـا  علمي عالم هستي، از ما شناختيجهان مباني .است مادي موجودات به فرامادي نگاهي نگرش اين عقبه .9

 وسنامحـس  حقـايق  را اشـياء  اين حقيقت بلكه .نيست عنصري اجزاي از متشكل فقط نباتي يا معدني شيء يك .سازد
 خـود  تجربـي  هايكاوش در ما .دارندبرنمي پرده شيء مادي واقعيت همة از تجربي دانشمندان البته .است داده تشكيل
 جـرم  فقـط  را اشـيا  ايـن  حقيقـت  اما بگذاريم، تفاوت احجار و هاآب ساير با زمزم آب و حجرداالسود بين توانيمنمي

 كعبه قرآن .اعتباري شرافت نه دارند، احجار و هاآب ساير بر نيتكوي شرافت يياشيا چنين است؛ نداده تشكيل عنصري
 كـه  انـسان  وجـودي  تكامـل  مايـة  چگونـه  است، اعتباري كعبه شرافت اگر )96 آيه عمران، آل( داندمي هدايت مايه را

 و است لمعلو از اقوي علت زيرا آيد،نمي وجود به تكويني شرافت اعتباري شرافت از شود؛مي است، تكويني شرافتش
 ظاهربينـان  رخ بـه  را غيرمحسوس محسوسات، دل از اشارات از چهارم نمط در سينا ابن .باشد آن از اضعف تواندنمي
 )541 :م1992 ،2ج سينا، ابن( .كند مي ظاهر را محسوسات غير نور محسوسات زندان در و كشاندمي

 آن از يكي كه داريم ادراك چهارگونه شود، گرفته نظر در ادراك مطلق اگر گفته االشارات شرح در خواجه كه چنان .10
 ،2ج سينا، ابن( .است نظر مورد لحاظ نيز اينجا در .داريم ادراك گونهسه كنيم، لحاظ واحد را شيء اگر ولي است، وهم

  )417 :م1992
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