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 مالصدرااز ديدگاه» مسئله تعامل علّي«بررسي
*بيژن منصوري

 چكيده
و مجرد» اصالت تعامل علّي« و تأثير دوجانبة دو امر مادي ناظر به چگونگي ارتباط

و بدن چگونه مي با است. مسئله اين است كه دو امر ذاتاً متفاوت مثل نفس توانند

پيشنهاد يكديگر رابطه علّي دوجانبه داشته باشند؟ مالصدرا دو راه حل براي اين مسئله 

و قابل قبول است؛ اما كند كه راه حل نخست بر اساس مباني فلسفي ايشان راه مي گشا

و ثانياً دچار مشكالتي است كه رهايي  راه حل دوم اوالً با مباني ايشان سازگار نيست

 از آنها ممكن نيست.
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 مقدمه

مي وقتي ما انسان و شيوة سخن ها ناراحت و رنگ چهره گفتنمان تحت شويم، ضربان قلب

مي تأثير قرار مي مي گيرد. وقتي پايمان به شيء سختي برخورد و كند، احساس درد كنيم

و خار احساس درد، رفتارهاي خاصي مثل جيغ و فريادكردن اندن محل درد را كشيدن، داد

مي در ما ايجاد مي را شويم، به طرف چيزي كه باور داريم گرسنگي كند. وقتي گرسنه مان

مي رفع مي رويم... . اينها اموري هستند كه ما در زندگي روزمره همواره در خود كند،

و مشاهده مي كنيم. حال سخن در اين است كه اموري مثل احساسات، باورها، اميال، افكار

وم و رفتارها و عصبي و حوادث مغزي قاصد چه ماهيتي دارند؟ آيا اينها مثل رويدادها

 اند يا حقيقت ديگري در آنها نهفته است؟ وضعيت هاي بدني اموري فيزيكي

(رفتارگرايي«در فلسفة ذهن معاصر، گروهي از فيلسوفان كه به «Behaviorism باور (

را دارند، ماهيت امور ذهني فوق مادي دانسته، آنها را با رفتارهايي كه ما در طول الذكر

با سازيم، يكسان انگاشته زندگي از خود آشكار مي اند. اينان مثالً حالتي مثل درد را

و... اين رفتارهايي مثل جيغ مي كشيدن، خاراندن محل درد دانند. همچنين است وقتي همان

د يا قصدي براي تحقق هدفي داردكن كسي فكري در ذهن دارد، يا ميلي به چيزي پيدا مي

و ذهني در انديشة فيلسوفان رفتارگرا چيزي جز و رويدادهاي دروني و...، همة اين حاالت

مي همان رفتارهاي متناظري كه از انسان به ها سر رفتارگرايي«زند، نيستند. رفتارگرايي خود

مي» رفتارگرايي تحليلي«و» افراطي ها هردو اين ديدگاه شود؛ اما ويژگي مشترك تقسيم

و ذهني انسان  ,Swinburne( ها بر اساس رفتارهاي متناظر آنهاست توجيه حاالت دروني

1997, p.9.(

و عصبي گروهي ديگر از فيلسوفان ذهن در توجيه حاالت فوق به رخدادهاي مغزي

درد را با شليك فالن عصب يكي-عنوان مثال رايب-اند. اين فيلسوفان تمسك كرده

( انگارند. تحويل مي ) ديدگاهي است كه اينان بدان معتقدند. وقتي Reductionismگرايي

(درد) به آن رخداد عصبي مغزي  درد، همان شليك عصب باشد، در واقع اين حالت ذهني

) و تحويل برده شده است. كاركردگرايي ) ديدگاه ديگري Functionalismفروكاسته
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ص كند، رفاً بر رفتارها يا رخدادهاي عصبي تأكيد نمياست كه براي توجيه حاالت ذهني

و خروجي بلكه به مجموعه ورودي مي ها كند. دربارة مثال هاي ناظر به يك رخداد توجه

(درد) خراش هم-به عنوان ورودي-برداشتن دست مذكور و چهره در و داد كشيدن

(ميل به خال و يك رابطه با ساير حاالت ذهني (خروجي) شدن از درد)صفريادكردن

به اند. در ميان كاركردگرايان، عده كنندة حاالت ذهني اموري هستند كه توجيه اي

گرايي باور دارند؛ يعني با اينكه در توجيه حاالت ذهني تنها بر رفتارها يا رويدادهاي تحويل

ها كنند، اما همچنان حاالت ذهني را به اموري فيزيكي كه مجموعه ورودي مغزي تكيه نمي

ميو خروجي گرايند؛ يعني امور اي ديگر از آنها غيرتحويل برند. اما عده ها هستند، تحويل

دانند. در واقع در نظر اين گروه، ذهني را متمايز از همة رويدادهاي فيزيكي مي

( كاركردگرايي، ديدگاهي عليه تحويل (فيزيكاليسم) است ).Ibid, p.8گرايي

را ميان دو دسته از فيلسوفان هستند كه مانند غيرتحويل در اين گرايان، حاالت ذهني

و بدني تلقي مي و به لحاظ ماهوي، متفاوت از امور فيزيكي كنند. دستة اموري متمايز

به اندينخست كسان (انگاري ويژگي دوگانه«كه «Property Dualism باور دارند. در (

شود كه دو دسته ويژگي متفاوت دارد. اين ديدگاه، بدن انسان، جوهري در نظر گرفته مي

و حاالت دستة اول از ويژگي (بدن) همان امور فيزيكي، مثل رفتارها هاي اين امر جوهري

و...  و عصبي هايي هستند كه هرچند متكي است؛ اما دستة دوم ويژگيو رويدادهاي مغزي

و برآمده از آن مي و ويژگي به جوهر بدن هايش بوده، ماهيتي باشند، ذاتاً متمايز از بدن

و هاي ذهني ها همان ويژگي متفاوت با آنها دارند. اين ويژگي اند كه اموري غيرمادي

انگاري جوهري هستند كه به دوگانهآيند. دستة دوم فيلسوفاني غيرفيزيكي به شمار مي

)Substance Dualism و ) اعتقاد دارند. در اين ديدگاه انسان مركب از دو جوهر مادي

و هركدام از اين دو جوهر، ويژگي و نفس است را غيرمادي به نام بدن هاي خاص خود

و فيزيكي دارند. ويژگي كه اند؛ همچنان هاي بدن از جنس بدن بوده، اموري مادي

مي ويژگي و مجرد  باشند. هاي نفس نيز از جنس نفس بوده، اموري غيرفيزيكي

(اصالت تعامل علّي« «Interactionism و ) ناظر به چگونگي ارتباط ميان امور ذهني
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و بدني است. وقتي كسي دربارة انسان قائل به وجود دو نوع امور ماهيتاً متفاوت مي شود

با هم رابطة علّي دارند، پرسشي كه براي چنين كسي مطرح كند اين امور بعد باور پيدا مي

مي مي و ماهيتاً متفاوت چگونه و شود، اين است كه امور ذاتاً غير همسنخ توانند رابطه

ديدن يك بافت بدني كه امري فيزيكي تعامل علّي با همديگر داشته باشند؟ چگونه آسيب

و غيرفيزيكي است، مي شود؟ چگونه همين درد، علت ميل است، علت درد كه امري ذهني

مي به خالص و ميل شدن از درد كه خود امر غيرفيزيكي ديگري است، گردد؟ چگونه درد

مي به خالصي از درد سبب شليك عصب شوند؟ چگونه ميل به خوردن هاي خاصي در مغز

و رفتن به سوي غذاي خاصي مي و غذا سبب حركت بدني گردد؟ اين تعامالت معمول

به كه ما همهمرسوم  خصوص براي فلسفة ذهن روزه در خود شاهد هستيم، به مشكلي،

چه معاصر تبديل شده اند. بسته به اينكه فيلسوفان دربارة نحوة وجود حاالت ذهني

مي ديدگاهي را برمي دهند. البته اين مشكل براي فيلسوفان گزينند، به مسئلة تعامل پاسخ

و برخي از ديدگاهگرا مطرح نيست. در رفتارگرا تحويل هاي كاركردگرايانه، يي، فيزيكاليسم

ساز نيست؛ چون به تحويل امور ذهني به امور فيزيكي باور دارند، مسئلة تعامل علّي مشكل

و معمول است. هيچ اشكالي در اين  زيرا تعامل علّي ميان امور مادي جهان، امري مسلّم

و يا از آن تأثير پذيرد. نيست كه يك امر مادي در يك امر مادي ديگر تأثي رگذار باشد

و انگاران جوهري، دوگانه شود كه همچون دوگانه مشكل وقتي حاد مي انگاران ويژگي

و آن وقت به تعامل غيرتحويل و امور فيزيكي شويم گرايان قائل به تمايز ماهوي امور ذهني

ب يا» بودن فيزيك كامل«ه علّي ميان آنها نيز باور داشته باشيم. اگر كسي از ميان فيلسوفان

مي بسته بودن فيزيك براي شود. كامل بودن آن نيز باور داشته باشد، البته مشكل دوچندان

و انسان نيازمند  توجيه رويدادهاي فيزيكي جهان، به دخالت هيچ امر غيرفيزيكي در جهان

و پادرمياني امور غير فيزيكي در نيست. اين امر قائل به كفايت توجيه مكانيكي جهان است

و انسان را كاري غيرالزم تلقي مي كند. اگر كفايت فيزيك براي توجيه جهان مورد جهان

متمايز در توجيه حقيقت انسان كاري غير نظر باشد، آن وقت توجه به امور ذهني ماهيتاً

 الزم است. 
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و معروف در جهان اسالم، در آثار خود در قامت مالصدرا يكي از فيلسوفان مطرح

و ويژگي به هاي آن سخن گفته است. اين فيلسوف ديدگاه تفصيل دربارة ماهيت نفس

و ماهيت آن دارد كه -طور كه در ادامه اين نوشتار خواهد آمد همان-خاصي دربارة نفس

به نفس مالصدرا. براي فهم نوع نگاه گنجد الذكر نمي هاي فوق يك از ديدگاه در قالب هيچ

و ويژگي ميو ماهيت پردازيم تا به مشكل هاي آن، نخست به مباحثي از ايشان در اين زمينه

و راه و بدن مي تعامل علّي نفس  كند، برسيم. حلي كه اين فيلسوف ارائه

 ماهيت نفس.1
(نبا مالصدرا و در اثبات امري به نام نفس در موجودات صاحب نفس تات، حيوانات

مي انسان مي ها) از راه آثاري كه از بعضي از اجسام نمودار مي؛كند شود، آغاز در ما بينيم كه

و  و در اجسام ديگر، آثاري مثل حس و تغذيه و نمو بعضي از اجسام، آثاري مثل رشد

و تمييز ظاهر مي و در برخي ديگر از اجسام آثاري مثل درك را حركت شود. اين آثار

توان به صورت جسمية آن اجسام نسبت داد؛ زيرا اجسامي ديگر از قبيل جماداتمين

به هستند كه صورت جسميه دارند، ولي آثار فوق را از خود آشكار نمي كنند. بنابرين بايد

اين مبدأ مالصدراسازد. در نظر مبدئي ديگر در اين اجسام قائل بود كه اين آثار را ظاهر مي

(»فسن« صاحب آثار مذكور ج1990مالصدرا، نام دارد ص8م، آن5، ). نفس كه صاحب

و هم در انسان ها وجود دارد؛ اما اين حقيقت آثار است، هم در گياهان هم در حيوانات

و حقيقتي بر آن حاكم است؟  اين حقيقت نفسيه در اجسام مالصدرانفسيه چه ماهيتي

مي» صورتي مادي«الذكر را آشكارا فوق ك تلقي و بعدش از عالم كند ه به تناسب قرب

و ضعف مي و عقول مفارق، حقيقت آن شدت يابد. نفس در اجسام نباتي صورتي ملكوت

منغمر در ماده است، هرچند به سبب شباهت اندكي كه به عالم ملكوت دارد، داراي آثار 

و توليد مثل مي و تغذيه ا حياتي رشد ز انغمار گردد، اما اين شباهت اندك به ملكوت، آن را

و ماديات خارج نمي ج شديد در ماده (همان، ص8سازد )؛ اما نفس در اجسام حيواني 164،

و و تعلق شديد به ماده و لذا از انغمار و انساني شباهتي بيشتر به عالم مفارقات دارند

از رسند. لواحق ماده فاصله گرفته، به تجرد مي به همين دليل اين فيلسوف در دو بخش
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ميراسفاكتاب و انساني اختصاص دهد، ولي هيچ فصولي را به اثبات تجرد نفوس حيواني

دهد؛ زيرا نفوس نباتي اصالً به مرحلة تجرد فصلي را به تجرد نفس نباتي اختصاص نمي

ج نمي (همان، ص8رسند ،42-44.(

بودن همة نفوس سخن گفت، اما دربارة»صورت مادي«حكيم شيراز با اينكه در ابتدا از

و غيرمادي بودن سخن به ميان آورد. آيا ميان اين دو تعبير تناقض بعضي از نفوس از تجرد

و تأمل بيشتر معلوم وجود دارد؟ اين دو تعبير در ابتداي امر متناقض مي نمايند، اما با دقت

 آنها تناقضي نيست. شود ميان مي

بودن آنها باور ندارد؛ يعني نفوس پيش به وجود پيش از ابدان نفوس يا به قديم مالصدرا

و آمادگي پيدا كنند، وجودي پيشين به صورت  از اينكه ابدانشان در جهان مادي استعداد

هرچند از وجودي در قالب وجود علت مفارق، يعني عقل فعال اند، كثرت عددي نداشته

و نفوس بايد همة كماالت برخوردار بوده اند. وجود عقل فعال به عنوان علت همة صور

در معلول و نفوس هاي خود را در خود داشته باشد. كماالت عقل فعل به عنوان علت صور

ام واقع وجود جمعي نفوس پيش از خلق ابدان مي و باشد. ا نفوس به صورت كثرت عددي

ج جزئي وجودي پيشين نداشته (همان، ص8اند  الحدوثf!8اين فيلسوف به روحا).347،

به بودن نفوس نيز اعتقادي ندارد؛ يعني اين گونه نيست كه نفوس هنگام آمادگي ابدان

(عقل فعال) به ابدان افاضه شوند. صورت يك امر مجرد از جانب واهب هب مالصدراالصور

داند كه نفوس به صورت مجرد چند دليل كه يكي از آنها حركت جوهري است، محال مي

ج (همان، ص8در ابدان حادث شوند بودن الحدوثf!8جا وي به روحا ). از همين344-345،

آنچه هنگام آمادگي؛كند. نفس در ابتداي افاضه حتي عنوان نفس ندارد نفوس باور پيدا مي

م و جمادي است. البته اين صورت طبيعي چونيابدان به آنها افاضه شود صورتي طبيعي

هاي طبيعي كه چنين واجد استعدادهاي بالقوه براي مراحل بعدي كمال است، از صورت

ترند. اين صورت طبيعي بر اساس حركت استعدادهايي ندارند، به لحاظ وجودي، شريف

استعداد مراحل بعدي را نداشته شود. اگر اين نفس نباتي جوهري به نفس نباتي تبديل مي

مي باشد، همين و نمي جا متوقف تواند بر اثر حركت جوهري تبدل وجودي يابد؛ اما شود



درا
ص
ال
هم
گا
يد
زد
ّيا
عل
مل
عا
هت
سئل
يم

رس
بر

127

اگر استعداد مراحل بعدي را داشته باشد، حركت جوهري در آن تبدل وجودي ايجاد

مي مي و انساني و آن را تبديل به نفس حيواني  كند. كند

ن و انساني كه بر اثر حركت جوهري به تجرد اكنون سخن در اين است كه فوس حيواني

آن مي (ابن، فكر ميسينا ابنگونه كه فيلسوفان مشاء، مثل رسند، آيا ص1375سينا، كنند ،45(

و مالصدرايابند؟ تجردي تام مي با اينكه داليل متعددي بر اثبات تجرد نفوس حيواني

مي انساني اقامه مي كه اين نفوس تا هنگامي كه به بدن تعلق دارند كند نمايد، آشكارا اعالم

و بسيط اند، تجرد تام نميو از آن مفارقت نكرده (مالصدرا، يابند ج1990الهويه نيستند ،8م،

مي).375ص يابند كه از بدن جدا شوند. البته در اين صورت نفوس انساني وقتي تجرد تام

آنها در اين وضعيت ديگر اصالً نفس شود؛ يعني ديگر عنوان نفسيت بر آنها حمل نمي

ج نيستند، بلكه عقلي مفارق شبيه همة عقول مفارق مي (همان، ص8گردند از)378،

مي همين مي جا معلوم كند، سپس شود وقتي اين فيلسوف، نفوس را صورتي مادي معرفي

هن به اثبات تجرد براي آنها مي گام تعلق پردازد، به تناقض دچار نشده است؛ زيرا نفوس تا

و  به ابدان گويا نوعي ماديت بر آنها حاكم است. اين ماديت به سبب حركت جوهري

اي به مرحلة ديگر متفاوت است. نفس در وضعيت نباتي اشتداد وجودي از مرحله

و تعلق بر آن حاكم است. در وضعيت حيواني به وضعيت مادي -شديدترين نوع ماديت

و بعد در مرحلة انس مثالي مي مي-مثالي-اني به وضعيت ماديرسد گردد. فقط عقلي نائل

صورت ديگر عنوان نفس يابد كه در اين در صورت مفارقت از ابدان است كه تجرد تام مي

 بر آن صادق نيست.

اند. اي كه باشند صورتي مادي به هرحال نفوس در هنگام تعلق به ابدان در هر مرحله

شد اين ميصورت مادي به لحاظ درجة وجودي و ضعف اي شديدترين يابد، در مرحلهت

و در مراحل بعد از شدت تعلق كاسته مي و به عالم ملكوت وضعيت تعلقي را دارد شود

مي شبيه و ماده سروكار دارند، هيچ شوند. اما آنها در هر مرحله تر گاه اي باشند، چون با بدن

و به تعبير ديگر، گونه تجرد تام نمي  بر آنها حاكم است. اي ماديت نيز يابند

مي مالصدرا و قواي آن جدايي را،اندازند بر خالف فيلسوفان مشاء كه بين نفس نفس
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و عقلي» النفس في حدتها كل القوي«بر اساس اش متحد با همة قواي حسي، خيالي

مي مي بهكن داند. نفس در مرحلة ادراك حسي تا درجة محسوسات تنزل وجودي پيدا و د

به ادراك حسي مي و موجود و... عين خود نفس پردازد. قواي حسي مثل باصره، سامعه

مي وجود او مي و وهم هم اين نفس است كه به ادراكات خيالي با باشند. در خيال و پردازد

و توهمي متحد مي و ادراكات تخيلي و وهمي و نيز در مرحلة شهودات قواي خيالي گردد

و ادراكات  (مالصدرا، عقلي ص1363كلي تجردي ،554.(

و بي مي سابقه نكتة بسيار جالب با اي كه اين فيلسوف به مباحثش افزايد، اتحاد نفس

و جمادي خود است. وي معتقد است قواي نباتي كه كار هضم،  و قواي طبيعي قواي نباتي

و قواي طبيعي كه كار تقويم مزاج را انجام مي و... و نمو د، عين نفس ناطقة دهن تغذيه، رشد

و نفس حيواني و اين نفس انساني و تغذيه، كار خود نفس است اند. در واقع كار هضم

و صورت طبيعي است. جالب تر اينكه اين حكيم حتي خود است كه متحد با قواي نباتي

و مادي هرچند امري بدن عنصري را نيز از مراتب نفس به شمار مي آورد. بدن عنصري

و قائم  مي به ذات است، اما از نازلجوهري و در واقع ترين مراتب نفس به حساب آيد

(مالصدرا،  ج1990متحد با آن است ص8م، اينجاست كه بايد بگوييم ديدگاه اين؛)52،

و ويژه است. به اين نكته هاي مختلف راجع به نفس منحصربه فيلسوف در ميان نظريه فرد

 گرديم. در پايان اين نوشتار برمي

 كيفيت تعلق.2
و در واقع شش نوع نياز يك شيء به شيء اسفاردر كتاب صدراحكيم شش نوع تعلق

مي كه تعلقه استديگر را برشمرد و بدن مربوط و ششم به مبحث نفس شوند. هاي پنجم

و چه در خارج،  نخستين نوع تعلق، تعلق ماهيت به وجود است. ماهيت، چه در ذهن

و با صرف و نه در خارج، نمي نيازمند وجود است تواند تقرري نظر از وجود، نه در ذهن

و هستي خود به شيء ديگر است؛ مانند  داشته باشد. نوع دوم تعلق، تعلق شيء در وجود

تعلق ممكن به واجب تعالي. در اين نوع تعلق، معلول متعلق به علت خود نيست، بلكه 

و نوعيت به شيء ديگر است. عين تعلق به آن است. نوع سوم تعلق، تعلق بحسب ذات
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و و هم در تشخص وجودي به موضوع خود نيازمند عرض به موضوع خود هم در نوعيت

و  و تشخص در حدوث متعلق است. گاه تعلق يك شيء به شيء ديگر بحسب وجود

و هم به وجود ادامه دهد، نيازمند  بقاست؛ يعني يك شيء اگر بخواهد هم حدوث يابد

ميشيء ديگر است، مانند  تواند حادث نياز صورت به ماده؛ اگر ماده نباشد، صورت، نه

و نه مي ما تواند به وجود ادامه دهد. تعلق شود هاي چهارگانة فوق مربوط به بحث

مي نمي و ششم گردد، تعلق شوند. آنچه به بحث نوع تعلق نفس به بدن مربوط اند. هاي پنجم

و متعلق  به شيء ديگر، اما در بقا به آن نياز ندارد. در تعلق پنجم شيء در حدوث نيازمند

مي مالصدرا پذيرد. اگر بدن چون به حدوث نفس معتقد است، اين نوع تعلق را براي نفس

و استعداد آن نباشد، نفس نمي تواند حادث شود، اما نفس پس از طي مراحلو آمادگي

مي استكمال به مرحله مي اي ادامه دهد. در تعلق تواند بدون بدن به وجود خود رسد كه

و نيازمند نيست، بلكه صرفاً براي  و نه در بقا به شيء ديگر متعلق ششم شيء نه در حدوث

و فضايل نيازمند بدن است. اين نوع تعلق، فقط بر ديدگاه حكماي مشاء  كسب كماالت

مي ابوعلي سيناازجمله  كند؛ چون به باور اين حكما نفس هرچند حادث است، صدق

ب و تشخصحدوث آن يافتن بر اساس آن نيست. نفس در هنگامه سبب برآمدن از ماده

و در بقا نيز بدون آن مي و روحاني است تواند موجود باشد. تنها دليل حدوث امري مجرد

و حاصل تعلق نفس به بدن، استكمال (ابن يافتن نفس و كماالت است سينا، كردن فضايل

ص1331 ،52.(

يافتن بودن نفس قائل است، بدن را براي تشخص الحدوثf!8چون به جسما مالصدرااما

و طبيعي نفس الزم مي داند. اگر بدن نباشد، نفس در ابتداي حدوث يك صورت جمادي

و آثار حياتي آن در مراحل  صرف است، بايد بدن باشد تا بر اثر حركت جوهري نفس

و تشخص يابد. بنابرين در نظر  و الصدراممختلف آشكار شود اوالً نفس در حدوث

و محتاج بدن است، هرچند در بقا مي كه تواند به مرحله تشخص وجودي نيازمند اي برسد

و ظهور در قالب آثار حياتي، بدون بدن وجود داشته باشد؛ ثانياً نفس بعد از تشخص يافتن

و فضايل است و سينا ابنبه هرحال وجه تفاوت ديدگاه.نيازمند بدن براي كسب كماالت
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 نسبت به دو نوع تعلق اخير روشن است. مالصدرا

و استكمال دانست؛ اما براي فهم نوع نياز نفس به بدن را در دو امر تشخّ مالصدرا ص

و نوع اينكه نفس چگونه از طريق بدن استكمال مي و اساساً استكمال به چه معناست يابد

تفصيل بيشتربه،يا تعلقي جزئياستو فراگيرق نفس به بدن يا بالعكس آيا تعلقي كلي تعلّ

مي ديدگاه  باشد. هاي اين فيلسوف نياز

و فراگير.3  تعلق كلي
و تحريكي اين فيلسوف منظور خود از استكمال نفس از طريق بدن را كماالت ادراكي

كند. كماالت ادراكي نفس مراتب مختلفي دارد كه از ادراكات حسي آغاز معرفي مي

ميشود. مي و شهود ذوات كليه ختم گردد. ادراكات خيالي را طي كرده، به ادراك كليات

به لحاظ شيوة ادراك، ماهيتي متفاوت با ديدگاه جمهور مالصدراادراكات حسي از ديدگاه 

حكماي پيش از وي دارد. از نظر جمهور حكما قواي حسي، صورت محسوس را از 

مي ماده و قوة خيال به تجر اش تجريد ميكند پردازد تا به ادراكات عقلي يد بيشتر همان

مي مي و از همان صور قبلي، رسيم كه اينجا قوة عاقله، آخرين تجريد خود را انجام دهد

و بدون هيچ مي صورتي كلي با اين ديدگاه مخالفت مالصدراسازد. گونه از لواحق مادي

 گويد: كرده، مي

./ J,@Q9�� ,I �9� �!� ��2=/ 0�:#M� Z� ��2=/ ¨�JDM� )E ...G�9�T�� 8/�3

 �@E )�T6 8!��JD� 86J,f �%^�  J,d 4I�,�� ./ �!B6 Z|E )�T6 �9f�

  J,d D,A' �/� ' )*B��E 8C,:T9�� ' )*B��E 8C�T�� �@� J,*Q�� ' ¨�JDM�

 ;/  J,��� �2& Z�u!B� R�c*9�� ./ �@f� M� 0,:T/M' �#H�  D�/ ��

 ��JcdH/) ©U�%Q�� Y�T&�ª� �\�� ����.(

ها كه از تأثير امور صراحت دال بر اين است كه صور محسوسات همان عبارت فوق به

از حسي در قواي حسي ايجاد مي شوند، نيستند، بلكه اين تأثيرات صرفاً معداتي هستند كه

مي طريق آنها نفس آمادگي كسب صور محسوسه از واهب كند. بنابرين آنچه الصور را پيدا

براي ما شناخته شده است، از تأثيرات خارجي اشيا بر حواس به عنوان محسوس بالذات 

هاي محسوس از جانب شود، بلكه اين تأثيرات مقدمة افاضة صورت حاصل نمي
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به واهب مي صدراوضوح در عبارات الصور است. آنچه شود، عدم نفي تأثيرات ديده

اگ خارجي بر آمادگي نفس براي كسب صور از واهب ر الصور است؛ يعني حتي

و آمادگي الصور افاضه واهب اي انجام دهد، بدون ايجاد آمادگي از جانب بدن امكان ندارد

بدن هم به سبب تأثيرپذيري قواي حسي از امور مادي بيروني است. اينجا ما مسئلة عليت 

مي را مشاهده مي كه شوند، صورت كنيم. تأثيراتي كه در قواي حسي ايجاد هايي هستند

را مالصدرا داند، ها هستند، نمي هايي حسي كه محسوس بالذات براي ما انسان صورتآنها

اند، اند. اما همين تأثيرات كه معلول تأثيرگذاري امور خارجي بر قواي حسي بلكه معدات

مي نفس را آمادة قبول افاضه از جانب واهب از الصور كند. بنابرين در ادراكات حسي بدن

ميگيرد. اين امور خارجي تأثير مي و اين تأثيرات تأثيرات بر قواي حسي مؤثر واقع شوند

دربارة ادراكات خيالي هرچند ظاهر عبارت فوق دال بر اين كند. زمينة افاضه را فراهم مي

از مالصدراالصورند، اما است كه اين ادراكات نيز افاضه از واهب بر اسفاردر جايي ديگر

ص«خالف نظرية حلول حكماي پيشين به مي» دورنظرية آورد. ايشان دربارة آنها روي

و حصول استعداد براي نفس به  و ادراكات خيالي معتقد است كه با آمادگي دربارة صور

و ابداع مي كند؛ يعني دليل وجود مخصصات مادي، نفس از جانب خود اين صور را خلق

از يك صورت خيالي آن از اعتقاد داشته صدراگونه كه جمهور حكما پيش تجرد بيشتر اند،

ج شوند، بلكه مخلوق خود نفس صور محسوسات در نفس حاصل نمي (همان، ،8اند

).236ص

و ابداع صور خيالي از جانب نفس را در جايي ديگر اين گونه اين فيلسوف علت خلق

كند كه اگر قرار باشد ماهيات امور خارجي در ذهن وارد شوند، بايد مثالً با ورود بيان مي

و... ماهيت آب به و با ورود ماهيت حرارت به ذهن، نفس گرم شود ذهن نفس سرد شود

و قواي حسي تأثير  براي فرار از اين محذور بايد بگوييم كه وقتي امور خارجي در بدن

مي مي كنند تا نفس بر اساس اين تأثيرات گذارند، اين تأثيرات آمادگي براي نفس ايجاد

و انشا كند. اينجا با صور خيالي را خلق و متناظر هرچند نفس مطابق با امور خارجي

كند، اما چون اين صور مخلوق تأثيرات موجود در قواي حسي صور خيالي را انشا مي
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(مالصدرا، اند، محذور فوق الزم نمي نفس ص1382آيد با اينكه صور مالصدرا).25،

ن توجه به آن داند، به اين نكته نيز متفطن است كه نفس بدو خيالي را مخلوق نفس مي

و انشا نمي كند؛ لذا در صور خيالي نيز پاي نيازمندي نفس به بدن در ميان تأثيرات خلق

و همين تأثيرات است. بدن با تأثيرپذيري از امور خارجي، قواي حسي را متأثر مي سازد

و انشاي صور خيال از جانب نفس را فراهم مي كنند. به هرحال اينجا نيز پاي زمينة خلق

و از آن رهگذر براي تأثيرات موجود در مسئ لة عليت امور خارجي براي تأثيرات بدني

 قواي حسي آشكارا در ميان است.

ادراك سينا ابنتر دارد. فيلسوفاني مثل دربارة ادراكات عقلي اين فيلسوف سخني متفاوت

براي رسيدنو... را كافي» اصل امتناع تناقض«،»تر از جزء است كل بزرگ«امور عقلي مثل 

و بعد نيل به خوشبختي عقالني مي كهمي مالصدراداند؛ اما به تجرد عقالني گويد كساني

مي اين مي كنند، چه لذتي از اين گونه امور عقلي را ادراك برند؟! نيل به تجرد گونه ادراكات

و امور خيالي نيست. البته اين امكان براي هم ة عقالني، انتزاع امور كلي از محسوسات

مي انسان مثالي به درجة-ها از درجة مادي شود كه انسان ها ممكن است، اما آنچه سبب

و-مثالي-مادي صورت عقول نوريه است. در اين عقلي نائل شوند، مشاهدة ذوات كلي

ص است كه انسان مي (همان، بر مالصدرا). 258تواند به خوشبختي عقالني نايل گردد

و انتزاع عقلي خارج مي و وارد ساحت عرفان اساس ديدگاه فوق از دايرة تفكر فلسفي شود

و عرفاني مي مي شود. اما با اينو شهود قلبي و حال باز آشكارا اعالم كند كه شهود صور

(همان،  و خيالي ممكن نيست و عقول مفارقه بدون عبور از مراحل حسي ذوات نوريه

باا). بنابر33ص و ين و تأثيرپذيري قواي حسي ز عليت امور خارجي براي تأثيرات بدني

و انشاي صور خيالي از جانب نفس مطرح بعد افاضة صور حسي از جانب واهب الصور

و تأثيرپذي مي و شهودات اگر بدن و تأثيرگذاري گردد. در هر مرحله از ادراكات هايش ها

همة كماالت ادراكي نفس ناشي از بدن نباشد، هيچ ادراكي ممكن نيست. به تعبير ديگر 

 است. نفس بايد با بدن مرتبط باشد تا بتواند به كماالت ادراكي نايل شود.

و حاجت مالصدرااما راجع به كماالت تحريكي هم را نياز مندي تنگاتنگ نفس به بدن
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و افكار مجموعه مطرح مي هران اي درهم تنيده كند. حركات بدني، اميال، مقاصد، باورها د.

و باوري است كه سبب حركت بدن به سمت شيء مي شود تا آن ميل ميلي به همراه قصد

ارضا شود. ميل به غذا قصد يك غذاي معين را همراه دارد. باوري هم دال بر اينكه آن 

و قصد است. در اين صورت نفس غذاي معين ميل مذكور را ارضا خواهد كرد همراه با ميل

و حاالت ذهني به حركتبه همراه اين رويداده ميا و آالت بدني پردازد دادن قواي مربوطه

و  و ميل خود را ارضا نمايد. البته در كنار امور مذكور، اعتقادات تا به شيء مذكور برسد

و... نيز به عنوان حاالت ذهني در فرد وجود دارد كه  و مالحظات محيطي باورهاي اخالقي

و دهد. رفتار را تحت تأثير قرار مي اما در اينكه هر كمال تحريكي نفس مبتني بر وجود بدن

و حركات بدني است، ترديدي وجود ندارد. همان طور كه ديديم در كماالت آالت آن

و تأثيرپذيري قواي نفس از  (تأثيرپذيري بدن از رويدادهاي خارجي ادراكي مسئلة عليت

و ايجاد زمينه براي نيل به كماال و آالت آن و عقلي) تأثيرات بدن ت ادراكي حسي، خيالي

مشهود بود. در كماالت تحريكي نيز عليت يا تعامل علي مشهود است. ميل نفس به همراه

و اعضاي بدن به سمت شيء مورد ميل  و آالت و مقاصدش سبب حركت قوا باورها

مي مي و مواجهه با شيئي كه ميلي را ارضا و برخورد در-مثالً يك نوع غذا-كند شود

و سپس در صور و... در بدن و اعتقادات و افكار و وجود باورها ت وجود ميل در نفس

مي قواي ادراكي تأثير مي و نفس را تحريك و آالت بدني را به حركت گذارد كند كه قوا

و به سمت شيء مورد ميل بكشاند. همة اينها دال بر تعامل علي يا تأثير دوجانبه  درآورد

و بدن ميب مالصدرااند. نفس وا توجه به تفصيلي كه دربارة حركات اختياري انسان دهد

و بعضي از حركات را براي مبدأ همة حركات ناشي از حكم عقل وهم را نفس مي داند

و برخي را براي دفع منافر حسي تلقي مي و جلب مالئم حسي كند، حتماً به چنين فرايندي

م ) و بدن آگاه است ج1990الصدرا، چنين رابطه دوجانبه ميان نفس ص8م، ،222 .( 

و نكتة فوق را از استداللي كه اين فيلسوف بر مبدأبودن نفس براي همة قواي ادراكي

و جمادي مطرح مي مي تحريكي، ازجمله قواي نباتي توان استنباط كرد. دليل اين كند نيز

و نمو-دهند فيلسوف بر اينكه كاري كه قواي نباتي انجام مي و-و... مثل هضم غذا، رشد
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گردد. اين همه به نفس برمي-مثل حفظ مزاج بدن-دهد كاري كه صورت جمادي انجام مي

و» النفس في وحدتها كل القوي«است كه نفس چون طبق قاعدة  با همة قواي ادراكي

و اينها همه از مراتب نفس شمرده مي شوند، همة كارهاي فوق تحريكي خود متحد است

ميبايد كار خود نفس باشد مي؛ نفس است كه هضم مي كند، رشد را دهد، تغذيه كند، مزاج

و... . پيش حفظ مي كه كند حتي بدن عنصري را از مراتب نفس مالصدراتر گفته شد

مي مي گويد اگر نفس مجمع همة مراتب جمادي، نباتي، حيواني داند. اين فيلسوف در ادامه

و  و هر شادي و رنجي ميو انساني نباشد، هر درد در غمي كه در نفس ايجاد شد، نبايد

مي كرد. همين بدن تأثير مي مي كه ما با شهود دروني در خود شويم، يابيم كه وقتي شاد

مي دستگاه هاضمه تحت تأثير قرار مي و وقتي غمگين شويم باز به صورتي ديگر گيرد

و اتحاد گردد، همة اينها دال بر اتحاد نفس با همة قوا ازجمله هاضمه متأثر مي قواي نازله

ص (همان، ).52آن با بدن است

و مالصدرابه هر حال از استدالل فوق ديدگاه و دوجانبة نفس راجع به ارتباط تنگاتنگ

و مشهود است. البته بايد باز هم متذكر شد وقتي نفس با همة قواي ادراكي  بدن كامالً محرز

و بدن و حتي با خود بدن عنصري متحد است آنو تحريكي عنصري از مراتب متحد با

در محسوب مي و بدن اندكي مسامحه است؛ زيرا شود، سخن از ارتباط دوجانبة نفس

و بدن دو امر مستقل اند كه با هم تعاملي علّي دارند. اما وقتي سخن عبارت فوق گويا نفس

و متحد با آن  است، از يك امر به نام نفس باشد كه هرچيز ديگري ازجمله بدن از مراتب

ديگر نبايد دو امر مستقل را كه با هم تعامل دوجانبه دارند، تصور كرد. سخن از يك امر 

و تعامل علّي دارد. به همين دليل نبايد ديدگاه  است كه با همة مراتبش، ارتباط تنگاتنگ

انگاري جوهر تلقي كرد؛ زيرا هرچند اين فيلسوف به جوهربودن دوگانه-مثالً-را مالصدرا

و  جنفس (همان، ص8بدن قائل است هم27، )، اما اين دو را دو جوهر مستقل كه با

جز اند، نمي مرتبط وداند. بدن جوهري از مراتب هرچند نازل نفس جوهري است؛ بدن

كه انگاري نيز نيست؛ زيرا در يگانه نفس است. ديدگاه وي يگانه انگاري با همة تقريرهايي

(رفتارگرايي، فيزيكاليسم، كا يك انگاري، حذف ركردگرايي، وسيلهدارد و...) سخن از گرايي
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كه جوهر به نام بدن است كه ويژگي نفس را جوهري مالصدراهايي خاص دارد؛ در حالي

و فضيلت مي و كماالت و رذيلت داند كه با همة ادراكات و ها و بدن و قوا هاي اخالقي

انگاري جوهري فيلسوف دوگانه همة آالت بدني متحد است. آنچه مسلّم است، ديدگاه اين

انگاري دانست؛ منتها انگاري ويژگي نيست؛ اما شايد بتوان ديدگاه ايشان را يگانهو دوگانه

كه در اين يگانه انگاري اين بدن جوهري نيست كه اصالت دارد، بلكه نفس جوهري است

و با آن اتحاد دارد. حتي بدن جوهري را از مراتب خود به شمار مي  آورد

كه صدراكتة آخر دربارة تعامل علّي مورد نظر حكيمن به تعامل علّيوياين است

و بدن و فراگير بين نفس قائل است؛ يعني تأثيرگذاري نفس-با اندكي مسامحه-دوجانبه

و بدن بر نفس در همة ابعاد اين دو جوهر صورت مي يك بر بدن جانبه پذيرد. اين ارتباط

مي) Epiphenomenalism( ارگراييكه شبه پديد نيست؛ آنچنان  كند. تصور

يك شبه و براي نفس به هيچ بدن بر نفس قائلةجانب پديدارگرايان به تأثير گونه تأثيري اند

(گروهي از مترجمان،  ص1392بر بدن قائل نيستند از92-93، ). همچنين اين ارتباط فقط

و جهان فيزيك نمي (كه باشد؛ آنچنان جانب نفس با حذف بدن ) Idealismايدئاليسم

(كاپلستون، مي ج1375انديشد ص5، گونه كه اين ارتباط با حذف دو طرف)؛ همان236،

و تمسك به هماهنگي پيشين و بدن باشد نيز نمي مالبرانشيا نظرية نيتس اليپبنياد نفس

)Parallelism) ج1385، همو) صص4، و 391و 239، و تأثير ). اين ارتباط يك ارتباط

و بدن يا همان تعامل علّي است.تأث ر دوجانبه در همة ابعاد نفس

و بدن از ديدگاه اين فيلسوف معلوم شد، پرسش اولية اين اكنون كه نوع تعامل نفس

مي نوشتار اين و بدن كه هردو گونه مطرح شود كه ارتباط ميان دو امر جوهري نفس

و ويژگي چگ حقيقت ونه امكان دارد يك حالت هاي متفاوت دارند، چگونه ممكن است؟

و خود نفس را دچار  ذهني غيرمادي بر بدن تأثير بگذارد يا يك رويداد بدني حاالت ذهني

و تحول كنند؟ حكيم شيراز در آثارش به دو راه حل براي پرسش مذكور پرداخته تغيير

 پردازيم. است كه به هردو مورد مي

رد مالصدرا: حل اول راه گونه بيان بودن نفس را اين الحدوثf!8روحايكي از داليل
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.!!f�9:F�� L�M� '  n2�� ' �%9�� ' 8T���� «� �Z�9I)�� ���� .( 

و درد بدني منفعل و لذت و مرض و از صحت اگر قرار است نفس به بدن تعلق گيرد

و تحت تأثير قرار گيرد، نميش الحدوث باشد؛ چون امري كه حقيقتي f!8تواند روحا ود

و براي عقل مفارق محال است متعلق  روحاني داشته باشد، در واقع يك عقل مفارق است

و تحت تأثير انفعاالت بدني قرار گيرد.  و داليل ديگر مالصدرابه بدن باشد از اين دليل

و تطو و نشئهازجمله حركت جوهري مير نفس در اطوار كه هاي گوناگون نتيجه گيرد

نفس بايد حدوث جسماني داشته باشد. اگر نفس حقيقتي جسماني يا حدوثي جسماني 

و از آن تأثير داشته باشد، مي تواند با يك حقيقت جوهري ديگري به نام بدن مرتبط گردد

و بر آن تأثير بگذارد. گذشته از اين، تحوالت عميق ميپذيرد دهد،ي كه در جوهر نفس رخ

و تعلق به بدن نبود، امكان تحول جوهري در  ناشي از ارتباط آن با بدن است. اگر ارتباط

و فقط نفس هم نبود؛ اما فيلسوفان پيشين چنين تحوالت جوهري در نفس را نمي پذيرند

مفارق دانستن نفس با عقول تحوالت عرضي نفس را قبول دارند. الزمة اين امر، همسطح

و تحول يابند؛ اما اگر نفس، تحول جوهري است. آنها هستند كه نمي توانند حركت كنند

مي نمي  گرفت: يافت، نبايد مثل عقول به بدن تعلق

�� 8<2�1/ J�,�M� ��  J,=?/ �B1�� Z,�� .6%�19�� \,��� GM,I \w26 �9/ '

�@�'c# ' Zc<��E �@�2*& Zc� ./ �Bf )� Z� 8!2�*�� ' 8!��!K�� ' 8!:T�� Z,`Q��

 ...c#�' %I,A ' c#�' G�V �@?!�,�*/ ' �@?!2-�3 ' �ID%F& 4&�%/ ��-� ���

� �Z�9I)��� .( 

مي به هرحال، اين حكيم، نفس را وي در ابتداي حدوث، جسماني داند. نفس از ديدگاه

تا وقتي كه جنين در رحم است، نفس نباتي است. پيش از اين گفته شد كه نفوس نباتي 

و حقيقتي جسماني دارند، هرچند به دليل اندك با صورتي منغمر در ماده دارند شباهتي كه

ح ملكوت دارند، از صور جمادي فاصله مي و آثار ميگيرند شود، اما نفس يات در آنها ظاهر

ج (همان، و حقيقتي جسماني دارد ص8در اين هنگام نفسي نباتي ). در اين مرحله از 136،

در وجود نفس، مسئلة تعامل آن با بدن اشكالي ايجاد نمي و هم كالبد آن كند؛ زيرا هم نفس
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مش اين مرحله، جسماني و جسماني و در تعامل علّي دو امر مادي كلي وجود ندارد. اند

و انساني را  نفس بعد از خروج از رحم بر اساس حركت جوهري مراحل حيواني

مي پيمايد. اما نفس در اين مرحله از وجود، هرچند به درجه مي رسد، اما تجرد اي از تجرد

مي تام براي آن حاصل نمي د كه نفس از بدن مفارقت كند.شو شود؛. تجرد تام وقتي محقق

مياين فيلسوف از معتقد است عنوان نفس با نابودي بدن نابود شود. آن چيزي كه بعد

الهويه است. نفس تا زمان تعلق به بدن ماند يك امر بسيط مفارقت از بدن باقي مي

مي بسيط از الهويه نيست؛ به همين دليل با نابودي بدن، عنوان نفسيت نيز نابود گردد؛ اما بعد

مينابودي بدن، نفس به لحاظ  و بسيط وجودي تبدلي ديگر مي يابد و به همين الهويه شود

مي دليل باقي مي و جاودانه ' �>!*8«گردد: ماند  J,d )� �n� ' �Bf �I �9E �B1�� �/� '

L:F2� 82�T/ 86D�/ 86,@��8=!:E �:!2� «ج ص8(همان، ،375 .( 

و بسيط . همين عدم الهويه نيست نفس تا زماني كه متعلق به بدن است، مجرد محض

و تأثيرپذيري از آن است.  و تأثيرگذاري بر آن و تدبير آن بساطت نفس، مجوز تعلق به بدن

(مادي و-گويا نفس در مرحلة زندگي دنيايي، چه در قالب نفس نباتي چه حيواني مثالي)

(مادي  شود. عقلي) ماديت از آن به طور كامل زايل نمي-مثالي-چه انساني

ا به نظر مي با مالصدراين ديدگاه رسد يكي از نقاط قوت فلسفة اوست. حكماي مشاء

را طرح ديدگاهي كه دربارة حقيقت نفس دارند، نمي توانند مسئلة تعامل علّي فراگير

آساني حل كنند. آنها حقيقت نفس را از هنگام حدوث تا زمان مفارقت از بدن حقيقتي به

و روحاني مي د مجرد بار اعراض نميدانند كه هيچ حركتي جز پذيرد. تعامل چنين حقيقتي

مي اي است كه كوششي جدي بدن مادي مسئله وقتي از نفس بساطت مالصدراطلبد؛ اما تر

و آن را تا هنگام تعلق به بدن مجرد تام نمي را مي آن زدايد و گويا نوعي ماديت بر داند

صورت نمايد. اين نمي حاكم است، تعامل اين حقيقت غيرمجرد تام با بدن چندان دشوار

و چرا بايد بين يك  مادي هرچند مراحلي از تجرد را بپيمايد، هنوز صورتي مادي است

(بدن) مشكل وجود داشته باشد؟!   صورت مادي با امر مادي ديگر

مي حل فوق، اين حكيم به راه در كنار راه پردازد كه اوالً چندان با مباني حل دومي
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ث فلسفي مياش سازگار نيست؛ كند كه رهايي از آنها دشوار انياً او را گرفتار مشكالتي

مي مي  گردند. نمايد. اين دو امر در ادامة اين نوشتار آشكار

و تعامل صدراحل دوم حكيم راه: حل دوم راه تمسك به روح بخاري براي حل ارتباط

و بدن است. وي اين مطلب را اين مي نفس  كند: گونه طرح
و تحريكي باطني است، در واقع بدن اين روح لطيف بخاري كه حامل قواي ادراكي

و اصلي براي نفس انسان است؛ لذا همان و انباشته از گوشت طور كه تن جسماني متراكم

و  و قالب براي آن بدن اصلي است، روح بخاري نيز به منزلة گوشت و... غالف پوست

و غالف براي نفس است؛ يعني رو و قشر براي نفس به حساب پوست ح بخاري ظهور

(مالصدرا، مي ).68ص، 1390آيد

شود. نفس ابتدا با بدن اصلي خود، يعني روح بخاري بدن اصلي براي نفس معرفي مي

و اعمال خود را از طريق آن به جسم عنصري منتقل روح بخاري مرتبط مي و دستورها شود

(همو، مي ج1990كند ص8، ،52.(

مي مالصدراكهاي نكته  افزايد، اين است: به بحث روح بخاري

و قواي و عوارض ذاتي و حيات جسماني اما دانشي كه مربوط به روح بخاري

و قياس براي انسان حاصل مي بر آن است، از طريق تجربه، استقرا گردد.

و از اسرار خداوند  و حقيقت اوست و نفس انساني كه اصل خالف آن روح

و توصيف  نهاست و ماهيتش هم حقيقت تنها آسان نيست، بلكه چه بسا ممكن

ص1390نيست ( مالصدرا،  ،71.(

و معاددر كتاب مالصدراهرحال به و بدن را روح بخاري مبدأ واسطه ميان نفس

با داند؛ اما در بعضي ديگر از آثار خودش به گونه مي و متفاوت و معاداي ديگر سخن مبدأ

و گويد. اين فيلسوف مي ابتدا با يك قيد احترازي، بدن محسوس را از غيرمحسوس جدا

مي بدن محسوس را اين � 0,:T9�,A ./ 4�%/ %/�I%«كند: گونه تعريف� Zc<�� Z� L23�

8-J�B/ '� 8/�M ��%3� �@� 8*!<� ;/ 8�H��� D�*EM� �@3�9?A� ./ R%@�  Dc*?/ ) «�,9I

����� ����.(

و و پوست عبارت فوق، بدن محسوس، يعني همين بدن عنصري داراي گوشت
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ها عالوه بر اين بدن محسوس، كند. ظاهر عبارت اين است كه انسان استخوان را تعريف مي

يك بدن غيرمحسوس نيز دارند، اما اين بدن غيرمحسوس آيا همان روح بخاري است يا 

و بدنهالشواهد الربوبيدر مالصدرابدن ديگر است؟  به جسمي ديگر غير از روح بخاري

آن محسوس اشاره مي كند. گويا انسان داراي سه بدن است؛ يك بدن اصلي كه نفس با

و يك بدن غيراصلي ديگر  مستقيم در ارتباط است؛ يك بدن غيراصلي يا همان روح بخاري

 يا همان بدن عنصري: 

%!Ec& ./ ,2K6M W�#�'J� �/�D�/ ¬�'JM� Z� L23� Z�9:- \�:AM� ' �@� \�:A�

 >!� 7%�?6 L:- ' 8=C�'%!� ./ W�!&�P W�!�'� ��%�& 0,B1�� >!� 7%�?6 L:-

� �Z�9I ) >2<- %^a L:A 8=C�,E �%*��E ��%�&��� .( 

و بدن چاره و نفوس از داشتن جسم اي ندارند. بعضي از اجسام مورد تصرف مستقيم

تص بدون واسطه نفوس و بعضي ديگر مورد و غيرمستقيم آن. سپس رف واسطهاند اي

مي مالصدرا و در ادامة عبارت فوق افزايد كه قسم اول جسم كه مورد تصرف مستقيم

واسطة نفس است، از طريق حواس قابل شناخت نيست؛ زيرا حواس ظاهري تنها اجسام بي

و اجسام كثيف، مثل همين بدن  و هوا، اجسام لطيف مثل روح بخاري بسيط مثل آب

ميعنصر روح بخاري را مورد تصرف مستقيم نفس مالصدراكنند. بنابريني را درك

داند. همچنين روح بخاري را به دليل اينكه ماهيتي جسماني دارد، قابل شناخت توسط نمي

داند. اين فيلسوف حواس دانسته، جسم غيرمحسوس را قابل شناخت توسط حواس نمي

و بدن اصلي غيرمحسوس را بيشتر توضي ميجسم ميح و  افزايد: دهد

86'%^M� 86J,1�� \�:AM� ./ ,@� 0,B1�� >!� 7%�?9�� +'M� L:��� �/� '

nI ./ 8<&J �23� �I ' R,92� 82E�-%!� 8!&�P  ,!TE 8!T�� 8BQ9�� \�:AM� N

.I �IcA,6 �?�� «.(Z�9I)

و بدن مالصدرابه هرحال (نفس و مادي ) به براي خروج از مسئلة ارتباط امر مجرد

مي اجسام واسطه در اي روي و معادآورد. روح بخاري را بدن اصلي نفس به شمار مبدأ

(بدن عنصري) مي و بدن غيراصلي در آورده، آن را واسطه ميان نفس الشواهد داند؛ اما
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مي الربوبيه داند كه نفس از طريق آن بر روح بخاري بدن اصلي را يك جسم نوري اخروي

ميو سپس بر بدن محسوس مي تأثير پذيرد. چيزي كه دربارة حقيقت گذارد يا از آنها تأثير

و روح بخاري مطرح است، اين است كه حقيقت جسم اصلي  و ذات جسم اصلي اخروي

و با آن متحد يك حقيقت نوري آخرتي است كه در آخرت نفس با آن محشور مي شود

و تا زماني كه نفوس باقي مي ني گردد والذي كالمنا فيه«ز باقي است: اند، آن جسم آخرتي

و يبقي ببقائها و يتحد معها و هي يحشر مع النفوس (همان).» االجسام اآلخرة

يابد، با اين جسم آخرتي اگر قرار است نفس كه بعد از مفارقت از بدن تجرد تام مي

و اين جسم وجود داشته باشد.  و ذات بين نفس متحد شود، بايد سنخيتي به لحاظ حقيقت

اين جسم نوري اخروي نيز بايد تجردي در حد نفس بعد از مرگ داشته باشد كه با نفس 

و در واقع از مراتب ش گردد. گذشته از اين، جسم اخروي در حال حيات دنيوي متحد شود

نفس نيز بايد با نفس متحد بوده باشد. معنا ندارد كه اين جسم در دنيا با نفس متحد نباشد

و بعد از مرگ با آن متحد گردد. 

حقيقت روح بخاري البته ديگر از سنخ جسم نوري اخروي نيست؛ چراكه طبق صريح

يك مالصدراعبارت  روح بخاري قابل شناخت از طريق حواس است. هرچند روح بخاري

و جسمانيتش به اندازة جسمانيت بدن  حقيقت جسماني بر آن حاكم است، اما اندازة ماديت

عنصري نبايد باشد؛ زيرا اگر اين دو جسم ماديتشان به يك اندازه باشد، ديگر چه نيازي به 

ميروح بخاري بود؟! نفس با همان جسم عنص و بدن محسوس ارتباط برقرار و ري كرد

كه نيازي به واسطه گري روح بخاري نبود. بنابرين روح بخاري را بايد جسم لطيفي دانست

و نه كامالً مجرد.  نه كامالً مادي است

مي در راه مالصدراطور كه پيداست، همان كند. حل دوم خود به شيوة مشائيان عمل

با حفظ اين اعتقاد كه نفس از ابتداي حدوث تا آخر مجردناسي ابنفيلسوفان مشاء ازجمله 

و جوهرش راه نمي تام مي و تغييري در ذات و هيچ تحول از ماند يابد، براي خروج

مي بن نيز مالصدراشوند. گويا بست مسئلة تعامل علّي به امري به نام روح بخاري متمسك

سي حكماي پيشين متفاوت است، روح شنا اش كامالً با نفس شناسي توجه به آنكه نفس بي
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و مجرد پيشنهاد مي كند. به نظر بخاري يا اجسام ديگر را براي چگونگي تعامل امر مادي

و مناسب مي حل نخست اين حل براي حل مسئلة تعامل، همان راه ترين راه رسد بهترين

و تمسك به اجسام ديگري براي حل مسئله، مشكالتي به بار مي بهآو فيلسوف باشد رد كه

 پردازيم. طور خالصه به آنها مي

 مهم چند نكته.4
و عنوان صورت مادي . اگر نفس تا زماني كه متعلق به بدن است، به تجرد تام نمي1 رسد

همچنان بر آن صادق است، آيا براي تعامل با بدن نيازمند امر ديگري خواهد بود؟ وقتي 

و عقلي همچنان گون اي ماديت بر آن حاكم است، آيا با حقيقتهنفس با نيل به تجرد مثالي

روح بخاري تفاوتي دارد؟ اگر روح بخاري يك جسم لطيف است كه چون مادي محض 

و بدن باشد، همين واقعيت نيز بر خود نفس حاكم است. نيست، مي تواند رابطة ميان نفس

نفس تا زماني كه با بدن همراه است، به هر اندازه از تجرد نائل شود، همچنان طبق صريح 

صورتي مادي است. بنابرين تمسك به روح بخاري براي حل مشكل مالصدراعبارت 

و غيرضروري است. الصدرامشناختي تعامل با توجه به ديدگاه نفس  غيرالزم

در مالصدرا.2 گفت كه اين امر الشواهد الربوبيهدربارة چگونگي شناخت روح بخاري

و در  و معاداز طريق حواس ظاهري قابل شناسايي است به مبدأ و استقرا عالوه بر تجربه

و تجربي روح  بخاري قياس نيز اشاره كرد. سخناني كه اين حكيم دربارة شناخت حسي

مي مطرح مي (همو، كند، به نظر ص139رسد بر اساس طبيعيات قديم باشد كه68-70، (

امروزه بر اساس علوم تجربي بسياري از اصول طبيعيات قديم مورد ترديد قرار گرفته است.

هاي علوم تجربي امروز ديگر از وجود امري به نام روح بخاري كسي از دانشمندان در رشته

و دهد؛ خبر نمي و فلسفي، اگر كسي بخواهد از استدالل منطقي اما راجع به شناخت قياسي

مي فلسفي براي اثبات واسطه رسد چنين استداللي اي به نام روح بخاري استفاده كند، به نظر

از اتقان الزم برخوردار نيست؛ زيرا استدالل فلسفي ناظر به همان حل مشكل ارتباط مجرد 

و چه نظريه ميايو مادي است تواند مشكل بهتر از نظرية مالصدرا دربارة حقيقت نفس

 مذكور را حل كند. 
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و بدن عنصري، بدن مالصدرا.3 عالوه بر طرح روح بخاري به عنوان واسطة نفس

و بدن عنصري  اصلي نفس را بدن نوري اخروي دانست. نفس براي ارتباط با روح بخاري

مي به طور مستقيم با يك بدن اصلي به نام بدن باره به دو نكته شود. در اين اخروي مرتبط

و از مراتب آن حساب  بايد توجه شود: اوالً اگر اين جسم اخروي متحد با نفس است

شد كه پيش همچنان-شود مي چرا نفس در هنگام تعلق به اين بدن، هيچ آگاهي-تر اشاره

و متحد با آن باشد، ولي حضوري از آن ندارد؟ مگر ممكن است چيزي از مراتب نفس

ها، فضايل، طور كه به حاالت، ويژگي نفس به طور حضوري از آن آگاه نباشد؟! نفس همان

و قواي خود آگاهي حضوري دارد، بايد به اين جسم اخروي نيز آگاه باشد؛ در حالي  رذايل

 كس از چنين آگاهي حضوري در خود سراغ ندارد. كه هيچ

معتقد است بعد از مفارقت مالصدرا-ي خواهد آمدكه در مبحث جاودانگ همچنان-ثانياً

و با آن  نفس از بدن، نفس از طريق قدرت خيال خود يك بدن مثالي براي خود خلق

همه معلوم نيست در آخرت كه نفس با اين بدن اخروي نوري كند. با اين زندگي مي

د محشور مي و بدن مخلوق خيال وجود ارد؟ اگر شود، چه نسبتي ميان جسم اخروي نوري

كه بدن مخلوق خيال همان جسم اخروي نوري است، چرا بايد به گونه اي سخن بگوييم

و مثالي را خلق مي كه خيال بعد از مفارقت نفس از بدن عنصري بدن خيالي كند؛ در حالي

و اگر اين دو يكي نيستندآنفس قبل از مفارقت با  چه نيازي به اين بدن،ن مرتبط است؟

مي اخروي نوري در به هنگام تعلق نفس به بدن عنصري است؟ به هرحال به نظر رسد باور

و رهايي از آنها  و جسم نوري اخروي با مشكالتي همراه است كه تفصي روح بخاري

 باشد. دشوار مي

كه اي كه در اين . آخرين نكته4 تر طور كه پيش همان-باره قابل ذكر است، اين است

از مالصدرا-گفته شد مي بدن را و آن را تماميت نوع تلقي مراتب نفس به حساب آورد

و مرتبة نازله مالصدراكند. اكنون پرسش اين است كه منظور مي بودن از اتحاد بدن با نفس

و  و پوست آن براي نفس كدام بدن است؟ آيا منظور وي همين بدن عنصري داراي گوشت

و يا بدن نوري اخروي؟ از ظاهر مباحثي كه اين فيلسوف استخوان است يا بدن بخاري
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و غم و تأثير شادي و تأثر اين قوا از حاالت نفس و تأثير و نباتي نفس دربارة قواي جمادي

و بالعكس مطرح مي و لذت نفس بر شيوة كار قواي بدن ميو الم رسد منظور كند، به نظر

ن نفس وي همين بدن عنصري محسوس است. اكنون پرسش اين است كه اگر قرار است بي

و محسوس تا اين و اين جسم عنصريو جسم عنصري و اتحاد برقرار باشد اندازه قرابت

و جسم اخروي از مراتب نفس به شمار آيد، چه نيازي به واسطه اي ديگر، مثل روح بخاري

نوري هست تا واسطة ارتباط آنها باشد؟! مگر ممكن است چيزي نتواند مستقيم با خودش 

و نيازمند واسطه ديگر باشد؟!   ارتباط برقرار كند

از5  منظر ديني . بحث
و روايات مأثوره از امامان معصوم و(ع)بحث از ماهيت نفس از منظر آيات  بسيار مفصل

و مجال وسيع ديگري مي باره مختصر در اين كامالًطلبد؛ اما اگر به طور طوالني است

و روايات اسالمي به حقيقت نفس از جهاتي به  سخني گفته شود، بايد گفت نگاه آيات

مي مالصدراديدگاه  و از جهاتي ديگر از ديدگاه اين فيلسوف فاصله گيرد. شباهت دارد

ميآنچه در اينجا با بحث تعا شناختي كند، جهات شباهت ديدگاه نفس مل ارتباط پيدا

 ست. مالصدرااسالمي با ديدگاه حكيم 

كنيم؛ سپس براي تحليلي كوتاه از اين امر ابتدا به بعضي از آيات قرآن كريم استشهاد مي

مي بعضي از روايات را در اين  گيريم. باره پي

�H9«فرمايد: خداوند متعال مي� LI��,& .6n�� Z� �,��- L?1� L!� �,��- L@:Bf� �9��� 8�U

�JM� �� .!B*u?:/ �1� «:97(نساء.(

در آية فوق سخن از گفتگوي مالئكه با ظالمان مطرح شده است. وقتي مرگ اتفاق

مي مي گويند. اگر مرگ نابودي كامل انسان باشد، افتد، طبق اين آيه، مالئكه با ظالمان سخن

مينبايد از گفتگوي دوطرفه سخ دهد چيزي از انسانن گفت؛ اين گفتگو با مردگان نشان

مي جدا مي و مورد خطاب مالئكه قرار گيرد. در آية ديگري از قرآن چنين آمده است: شود

ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون« ).169(آل عمران:»و

ر و حيات شهدا سخن و حيات در اين آيه از رزق فته است. روشن است كه اين رزق
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مربوط به بدن كه از بين رفته است، نيست؛ بلكه مربوط به بعدي ديگر از انسان است كه

و مرزوق واقع شده است. آياتي ديگر از قرآن كريم به همين  نزد خداوند متعال، حي

(نحل:  ذك154بقره:/32مضمون وجود دارد رشان صرف نظر ) كه براي پرهيز از اطاله از

 شود. مي

از آنچه از مضمون آيات فوق حاصل مي شود، اين است كه در انسان بعدي ديگر غير

اين بدن عنصري وجود دارد كه هنگام مرگ از آن جدا شده، مورد خطاب مالئكه قرار 

مي مي و رزق شود؛ اما اينكه حقيقت اين بعد چيست، از اين گيرد يا برخوردار از حيات

قابل استنباط نست. البته در قرآن چند آيه تقريباً به يك مضمون وجود دارد كه در آيات 

و تام به نام روح يا نفس سخن گفته بادي امر تصور مي در شود از حقيقتي مجرد اند؛ اما

و تفسير پيشوايان معصوم يابند. در سورة حجر از آنها معنايي ديگر مي(ع)مواجهه با روايات

إني خالق بشراً من صلصال من حماء مسنون* �8�UH92و اذ قال ربك«است: گونه آمده اين

و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ).29-28(حجر:» فإذا سويته

ص آيات مضموني مثل آيات فوق وجود9-7و سورة سجده آيات71-72در سورة

و اضافة واژة  است. آيا»ي«به ضمير» روح«دارد. اينجا سخن از نفخ روح در جسم

توان گفت چون خداوند متعال فرموده است من از روح خودم در بدن دميدم، پس حتماً مي

و حقيت اين روح مثل حقيت وجود خداوند است؛ يعني در حد تجرد تام بوده،  ماهيت

ا توان چنين گفت؛ زيرا اوالً ما با شهود دروني ثري از ماديت در آن نيست؟ البته نميهيچ

ما يابيم كه نفس يا روح ما بعضي ويژگي در مي هاي مادي مثل حركت را داراست. درون

و  و انفعاالت مختلف است. ثانياً اين تغيير و فعل و احساسي و تحوالت علمي محل تغيير

بيتحوالت تنها در اعراض  و فقط حركتي نفس نيست تا خود نفس و تغيير باشد حركت

ميآن-در عرض براي آن رخ داده باشد زيرا حركت-پندارند گونه كه فالسفة مشاء

مي جوهري به عنوان يك اصل خدشه و جوهر اشيا اثبات كند. ناپذير، حركت را در ذات

م ثالثاً بعضي از روايات اسالمي بر وجود برخي ويژگي  ادي براي نفس داللت دارند.هاي

يحيي شود. محمدبن دربارة كيفيت نفخ روح پرسيده مي(ع)صادقدر روايتي از امام



درا
ص
ال
هم
گا
يد
زد
ّيا
عل
مل
عا
هت
سئل
يم

رس
بر

145

 گويد: مي

»و نفخت فيه من روحي«السالم عن قول اهللا عزوجل: سألت أباعبداهللا عليه

و إنما و إنما سمي روحاً ألنه اسمه من الريح فقال: إن الروح متحرك كالريح

و إنما /f�F:8الريح إلن االرواح �8�B أخرجه من إلي نفسه النه 8���qالريح

(كليني،  ج1405اصطفاه علي سائر االرواح ص3، ،244 .( 

و نفوس و مجانست با ريح را براي ارواح روايت فوق آشكارا صفاتي مثل تحرك

»ي«به ضمير»روح«شدن واژة كند. جالب اين است كه اين روايت اضافه انساني ثابت مي

شدن روح در ميان گيرد، بلكه علت اين اضافه را برگزيده را دال بر تجرد تام روح نمي

Zr«كند. در روايتي ديگر چنين آمده است: ارواح ديگر از جانب خداوند متعال معرفي مي

)U�:& ' 7J�*& 81F�� �� D�:AM� 8Bd �� ¬�'JM� «...ج ص1(همان، ،133-134.(

آن صفات جسماني اين روايت بر و داشتن روح قدر صراحت دارد كه نيازي به توجيه

مي تفسير باقي نمي شود كه اگر روايات اسالمي، تجرد تام گذارد. اكنون اين پرسش مطرح

مي نفس را نمي و ارواح پذيرند، آيا آن را مادي محض دانند؟ آيا از ديدگاه اسالم نفوس

د  اي ديگر است؟ ارند يا امر به گونهمثل همة امور مادي نوعي ماديت محض

مي اوالً شهود دروني هر كس مادي محض هر بودن نفس را رد كند. دسترسي خاصي كه

مي يك از ما انسان و درون خود داريم، نشان و روحيات و حاالت ها به حاالت دهد نفس

به آن نمي شخ«توانند مادي محض باشند. در فلسفة ذهن معاصر اين امر »صنگاه اول

مي» نگاه سوم شخص«معروف است، در مقابل كه كه به امور مادي محض پردازد؛ اموري

مي مشاع و هر كسي و روش اند و تواند از طريق ابزار هاي عمومي آنها را مورد پژوهش

و آيا سالمت كامل بر آن  تحقيق قرار دهد. اينكه وضعيت دستگاه گوارش من چگونه است

نهفرماست يا نه، امري حكم و تنها خودم، بلكه ديگران نيز در صورت سوم شخص است

جز توانند آن را دريابند. اما من به اموري دسترسي دارم كه هيچ داشتن تخصص مي كس

و... خودم خودم نمي تواند از آنها اطالع يابد. من به خشم، شادي، هيجان، درد، علوم

و مي و دسترسي مستقيم دارم و ضعف يا ديگر توانم از آنها خبر دهم ميزان شدت

هايشان را بازگو كنم. اگر اينها اموري مادي بودند، بايد هر كسي ديگر غير از خودم ويژگي
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و آنها را بازگو كند. همين كه چنين با نگاه سوم شخص مي توانست از آنها آگاهي يابد

خو شود هم اين ويژگي امكاني صرفاً براي خودم ممكن است، معلوم مي و هم د نفس كه ها

 صاحب آنهاست، امري مادي محض نيستند.

ثانياً در فلسفة اسالمي ازجمله حكمت متعاليه، داليل زيادي بر تجرد نفس اقامه شده

(مالصدرا، است كه به م، 1990خصوص بعضي از آنها از استحكام قابل توجهي برخوردارند

ص8ج هس260-303، تند كه ماديت محض ). اين داليل به دنبال اثبات امري در انسان

طور همان-اند، اما ندارد. البته فيلسوفان مشاء به دنبال اثبات تجرد تام بر اساس اين براهين

شد كه پيش في مالصدرا-تر مطرح مي بر اساس آنها كند گرچه الجمله تجرد را اثبات

تجرد تام رسد. همچنان معتقد است نفس تا وقتي كه به بدن تعلق دارد، به تجرد تام نمي

مي براي نفس بعد از مرگ آن افتد. اين ديدگاه به روايات هم براي برخي از نفوس اتفاق

 تر است. اسالمي نزديك

توان ماديت محض نفوس را استنباط كرد. از تعابيري الذكر هم نمي ثالثاً از روايات فوق

ف نمي» الريح /f�F:8«و» االجساد 8Bdفي«،»كالريح /?T%�8«مثل  هميد كه ارواح، توان

هاي مادي براي نفس اشاره اين روايات به برخي ويژگي اند، بلكه ظاهراً مادي محض

و نفوس در عين اينكه مادي محض نيستند، يك سلسه ويژگي مي هاي كنند؛ يعني ارواح

 مادي را دارند. 

 گيري نتيجه
و روايات، ماهيتي نيمه و نيمه نتيجه اينكه نفس از منظر آيات جرد دارد. ديدگاهم مادي

و روايات اسالمي است. همان از اين مالصدرا تر ديديم، طور كه پيش جهت سازگار با آيات

با طرح اين ديدگاه خاص دربارة نفس، توانسته است مسئلة تعامل را حل كند، مالصدرا

 اند. البته نه اينكه آنها با طرح تجرد تام براي نفوس چيزي كه فيلسوفان مشاء نتوانسته

به توانند اين مسئله را حل كنند، بلكه به اين نمي راحتي كار معنا كه كار آنها در حل مسئله

و روايات نيز چون نوعي ماديت براي نفوس نيست. نفس مالصدرا شناسي برآمده از آيات

به قائل است، مي راحتي مواجه شود. در اين نوع نگاه، تعامل بدن مادي تواند با مسئلة تعامل
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 كند. مجرد مشكلي ايجاد نمي مادي نيمه امر نيمه با يك
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