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  و بدن 

به  شناختى  روان -انعكاس؛ رهيافتى فلسفى
 و بدن س

  ∗∗∗∗گلي احمد شه

ربوط به نفس و رابطۀ آن با بدن ترين مباحث م
شـود، در  هر چيزی كـه در نفـس يـا بـدن حـادث مى

تفاعل دوجانبۀ نفس و بدن؛ يعنى هر ) 2گذارد؛ 
شود، در بدن تـأثير  حالت، مفهوم، گزاره و كشف و شهودی كه در نفس حادث مى

بر  افزون ) 3گذارد؛ همچنين هرگونه فعل بدنى ارادی، در نفس تأثيرگذار است؛ 
ملكـه و صـفت نفسـانى، ظهـور و بـروزی اين تعامل فراگير و تأثير و تأثر كلى، هـر 

سنخ با ساحت بدنى دارد؛ در واقع بدن و افعال بدن، ترجمه و انعكاس 
صفات و حاالت نفس است؛ همچنين هر فعل و عمل بدنى ارادی، ظهـوری خـاص 
همين دليل، تعدد انـواع و اشـخاص فعـل، بـه تكثـر كـاركرد نفـس 
های مختلف ارتباط اشياء با هم و جايگاه نفس و بدن در 
ارتباط؛ شناسايى و معرفى مجـاری تـأثير و تـأثر نفـس و بـدن و همچنـين تبيـين 

ن نگرش، يل ثمرات ايظاهر نقض اين قاعدO كلى هستند و تحل
  . شود ىاز مواردی است كه در اين مقاله به آنها اشاره م

    . های ارتباط، رابطۀ انعكاس، تعامل، تأثير و تأثر
                                         

∗shahgoliahmad@gmail.com  
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و بدن  سبه رابطۀ نف شناختى روان -انعكاس؛ رهيافتى فلسفى ۀنظري

انعكاس؛ رهيافتى فلسفى ۀنظري
سرابطۀ نف

احمد شه

  چكيده
ترين مباحث م مهماين نوشتار برآن است تا برخى از

هر چيزی كـه در نفـس يـا بـدن حـادث مى) 1: عبارتند ازكه را طرح كند
گذارد؛  تأثير مى) ن نفس يا بد (ساحت همان 

حالت، مفهوم، گزاره و كشف و شهودی كه در نفس حادث مى
گذارد؛ همچنين هرگونه فعل بدنى ارادی، در نفس تأثيرگذار است؛  مى

اين تعامل فراگير و تأثير و تأثر كلى، هـر 
سنخ با ساحت بدنى دارد؛ در واقع بدن و افعال بدن، ترجمه و انعكاس  متناسب و هم

صفات و حاالت نفس است؛ همچنين هر فعل و عمل بدنى ارادی، ظهـوری خـاص 
همين دليل، تعدد انـواع و اشـخاص فعـل، بـه تكثـر كـاركرد نفـس  در نفس دارد؛ به

های مختلف ارتباط اشياء با هم و جايگاه نفس و بدن در  ررسى شكلب) 4انجامد؛  ىم
ارتباط؛ شناسايى و معرفى مجـاری تـأثير و تـأثر نفـس و بـدن و همچنـين تبيـين   اين 

ظاهر نقض اين قاعدO كلى هستند و تحل فلسفى مواردی كه به
از مواردی است كه در اين مقاله به آنها اشاره م

  ها واژه كليد
های ارتباط، رابطۀ انعكاس، تعامل، تأثير و تأثر رابطۀ نفس و بدن، گونه

                                                          

28/08/1389: تاريخ تأييد        1389/ 20/06: تاريخ پذيرش



طريق اولـى  فهم فيلسوفان و غيرفيلسـوفان بـه ىهای ارتباط نفس و بدن، از ناتوان
درنورديده، در ها را  های علمى او افالك و اقيانوس

های گوناگون قابل بررسى  رابطۀ نفس و بدن از جنبه
ای گـذرا  در اين مقاله، با اشـاره. شود های متفاوتى از آن مى

  . نيمك باره، زمينۀ طرح افقى ديگر را فراهم مى
جـا كـه ماهيـت تعـداد  شود، فلسفى است؛ اما از آن

در بعضـى  (كـه چنـين نگـاهى شناسانه است، همچنين با درنظر گـرفتن اين
دانسـت؛ البتـه  شـناختى روان     -توان رويكرد مقالـه را فلسـفى

اين معنا نيست كـه قصـد ارائـۀ بحثـى   كردن اين عنوان، به

آلت و ابزار است و افعـال حيـاتى  یداند كه دارا سينا نفس را كمال اول براى جسم طبيعى مى
بـه اعتقـاد او كـه نفـس دو جنبـۀ مختلـف و .  )10م، ص

ای كه بـه بـدن و تـدبير آن تعلـق دارد و ديگـری، ذات و حقيقـت نفـس كـه 
نظر او، وقتى در مادO بدنى استعداد پديـد آمـد، نفـس از مبـادی 

نفـس بـه شـدن  با افاضه. شود شود؛ پس از آن، بدن مملكت و ابزار نفس مى
شـود نفـس بـه تـدبير و تصـرف در بـدن  آيـد كـه سـبب مى

پرداخته و پيوسته خود را به آن مشغول كند؛ اين توجه به بدن، نفس را از تدبير انجام امـور ديگـر 

عبارت ديگـر، نفـوس بـرای  پذيری آنهاست؛ به به نظر ابن سينا، منشأ نياز نفوس به بدن، كمال
، 1379، سـينا ابـن (توانند به كمال شايستۀ خـود برسـند

ای  نفس مجرد بر بدن مـادی، واسـطهسينا برای پاسخ به چالش مشهور چگونگى تأثير 
232(  .  

؛ 2انـد بيشتر فيلسوفان اسالمى، برای حل اين مشكل، به طـرح مسـئله روح بخـاری روی آورده
روح بخـاری، كـه .  )232همان، ص(ان نفس و بدن جوهری است 
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  مقدمه
های ارتباط نفس و بدن، از ناتوان گى بررسى پيچيد

های علمى او افالك و اقيانوس ها و حفاری انسان، كه كشف. دارد پرده برمى
رابطۀ نفس و بدن از جنبه. دهد شناخت ماهيت خود ندای عجز سر مى

های متفاوتى از آن مى همين دليل برداشت و مطالعه است؛ به
باره، زمينۀ طرح افقى ديگر را فراهم مى به برخى از مباحث اساسى دراين

شود، فلسفى است؛ اما از آن رويكرد اصلى ما به مباحثى كه مطرح مى
شناسانه است، همچنين با درنظر گـرفتن اين اندكى از مباحث، روان

توان رويكرد مقالـه را فلسـفى دارد، مى شناختى ثمرات روان  )موارد
كردن اين عنوان، به ذكر اين نكته ضروری است كه مطرح

  . شناسى داريم ان فلسفه و روانيتطبيقى م

 رابطۀ نفس و بدن . 1

سينا نفس را كمال اول براى جسم طبيعى مى ابن
م، ص1975سينا،  ابن (دهد  ا انجام مىكمك آنه را به

ای كه بـه بـدن و تـدبير آن تعلـق دارد و ديگـری، ذات و حقيقـت نفـس كـه  متفاوت دارد؛ جنبه
نظر او، وقتى در مادO بدنى استعداد پديـد آمـد، نفـس از مبـادی  به . جوهرى مجرد و مفارق است

شود؛ پس از آن، بدن مملكت و ابزار نفس مى اضه مىعاليه بر آن اف
آيـد كـه سـبب مى بدن، هيئتى ويژه برای نفس پديد مى

پرداخته و پيوسته خود را به آن مشغول كند؛ اين توجه به بدن، نفس را از تدبير انجام امـور ديگـر 
   .)308، ص1375سينا، ابن (دارد  بازمى

به نظر ابن سينا، منشأ نياز نفوس به بدن، كمال
توانند به كمال شايستۀ خـود برسـند نيل به كماالت، به ماده نياز دارند و با بدن مى

سينا برای پاسخ به چالش مشهور چگونگى تأثير  ابن.  )176ص
232همان، ص ( كند را مطرح مى 1نام روح بخاری به

بيشتر فيلسوفان اسالمى، برای حل اين مشكل، به طـرح مسـئله روح بخـاری روی آورده
ان نفس و بدن جوهری است ينظر آنها، روح بخاری واسطۀ م به
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گويند، در تمام بدن جاری اسـت  يف و روحانى است و در فارسى به آن جان مى
ان نفس و بدن است كه هرگونه تعامـل و رابطـۀ ياين روح حائِل م

رت روح بخـاری حرارت غريـزی سـبب حـرا. علت پيدايش روح بخاری، اخالط اربعه است
سبب اين حرارت، رطوبت بدن خشك شده و به  شود؛ به

الرئيس،  سينا ندارد؛ او همانند شـيخ آراء سهروردی دربارO نفس، تفاوت بنيادينى با نظرات ابن
نظر  بـه. وث روحـانى آن قائـل اسـتپذيرد و بـه حـد

همين دليل، او فلسفۀ خود را طريق رهايى نفس از  سهروردى، نفس بر بدن تقّدم و شرف دارد؛ به
ای شوقى است و آن عالقه، از نوع  ان نفس، تن و وجود، عالقه

 فعـل نـوع دو او، نفـس عقيـدO به.  )169، ص1355، 2سـهروردی، ج
در . آن اسـت در تصـرف و بـدن كـه متوجـه فعلـى
 بـودن محـدود دليل بـه ممانعـت شـود؛ ايـن مى بـاال

همـان،  ( آمـد نمى پـيش مـوانعى چنـينبود،  نامتناهى

جا كه نفـس  ازآن. داند مى مافوق به توجه و ذاتى را، فقر
 ارتباط بدن با برسد، بايد آنها به بخواهد است، اگر

 ايـن و اسـت برقـرار سـنخيت مجـرده انـوار سـاير 
 مظهـر و تجلـى محـل و نفـس قـوای لشـكرگاه انسان

 وسـيلۀ به نفـس. اسـت »البقاء بـودن نفـس و روحانية
در آغاز به وجـود آمـدنش،  ، و )333، ص1382، 8، ج
ترين مرتبـه  نازل و انسان قّوه، بالقّوه است؛ اين منطبع

 امثـال، نيـرو تجـّدد و جـوهری بـا حركـت مرتبه، نفس
 بـا و گـذارد مى فراتر قدم جسم عالم از و شود مى 

 فـوق مقـام بـه و عقالنـى برزخى، تجـّرد تجّرد ترتيب، به حد

 

 

يف و روحانى است و در فارسى به آن جان مىجسمى حار، لط
اين روح حائِل م.  )61، ص1382، 4مالصدرا، ب، ج (

  . شود واسطۀ آن انجام مى ميان نفس و بدن به
علت پيدايش روح بخاری، اخالط اربعه است

شود؛ به است كه موجب سيالن و جوالن آن مى
  . كند غذا احتياج پيدا مى

آراء سهروردی دربارO نفس، تفاوت بنيادينى با نظرات ابن
پذيرد و بـه حـد نفس نمىبودن  نظر افالطون را دربارO قديم

سهروردى، نفس بر بدن تقّدم و شرف دارد؛ به
ان نفس، تن و وجود، عالقهيعالقۀ م. زندان تن قرار داده است

سـهروردی، ج (ترين اعراض اسـت  اضافۀ ضعيف
فعلـى و دارد توجه ماده فوق عالم به كه دارد؛ فعلى

بـاال عـالم به توجه بدن، مانع به بيشتر موارد، توجه
نامتناهى تأثير قوO ازحيث نفس اگر. است نفس نيروی

  .  )225ص
را، فقر بدن و نفس ارتباط منشأ اشراق شيخ

است، اگر بالقوه كماالت برخورداری از بعضى به نسبت
 و او بـين و اسـت نور سنخ از نفس. باشد داشته

انسان بدن. دارد راآنها  به توجه سنخيت، اقتضای
 . )218همان، ص(است  نفس افعال

و روحانية الحدوث جسمانية«مبدع نظريۀ  مالصدرا
، جمالصدرا، ب (يافته  ماده، تكون جوهری حركت
منطبع جسم در كه است جسمانى ای قّوه و صورت

مرتبه، نفس اين از است؛ پس نفس وجودی مراتب از
 افزوده اش وجودی اشتداد بر كم كم و گيرد مى

ترتيب، به حد و به شود سنخ مى هم طبيعت ماورای



منشأ همـۀ حركـات ارادی و غيـرارادی بـدن، نفـس 
عقيدO مالصدرا، نفس تغذيه، تنميه   به. هايى به بدن نياز دارد

  .  )51، ص1382، 8، جمالصدرا، ب (گيرد  و حفظ سالمتى و رفع مرض در انسان را بر عهده مى
گيـری از قـوای حـس، بـه  بـدون بهرهبدن علت اعدادی برای حـدوث نفـس اسـت و نفـس، 

، 2همـان، ج (شود؛ از طرف ديگر، قوام بدن به نفـس و نفـس صـورت بـدن اسـت
آيـد  جا كه هركدام از جنبۀ خاصى به ديگری نيـاز دارد، شـبهۀ دور نيـز پـيش نمى

پذيرد؛ با اين تفاوت كه آن را واسطۀ ميـان  بخاری را مى
 چنين معتقد است كه قوا به مرتبۀ مثـالى نفـس تعلـق دارنـد
او سبب ضعف و پيری بدن را كمال نفس و سبب موت طبيعـى را 

را سـبب مـوت  بـدن سـينا كـه فسـاد مـزاج و خرابـى

پيش از مالصـدرا، حكمـا بـرای نفـس يـك وجـود لنفسـه و يـك وجـود لغيـره قائـل بودنـد 
دانـد؛  وجـود نفـس را يـك حقيقـت واحـد مى ؛ اما مالصـدرا

واقع او معتقد است كه وجود نفس، جدا از وجود بدن نيست و نفس و بـدن وحـدت شخصـى 
م، ر، 1990مالصـدرا، (نظر او، بدن مرتبۀ نازله نفس و فاقد هرگونه دوگانگى و ثنويت است 

 را آن مالصـدرا كه چه آن.  )399، ص8همـان، ج ( است
عقيـدO او، بـدن ماننـد هـر موجـود  به. ءىشـ شـرط

ای عنصری  ماند ماده چه پس از قطع تعلق نفس از بدن باقى مى
جـايى كـه شـيئيت شـىء بـه صـورت آن  است كه بدن مادی، صورت قبلى او بوده اسـت و ازآن

، 8م، ا، ج1990مالصدرا، ( دهد؛ نه حقيقت و وجودش را

كـه پـس از مـوت  دليل آن كه بدن را بـه هايى، اشكال برخى از معاصران 
شـود؛  رفع مى  )356، ص1380مصباح يزدی،  (شمارند  مستقل از نفس وجود دارد، از مراتب نفس نمى

 . ماند، بدن عرفى است؛ نه بدن فلسفى

شود كه بيشتر حكمای اسالمى، معتقد بودند كه حدوث نفس 
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منشأ همـۀ حركـات ارادی و غيـرارادی بـدن، نفـس   .)72، ص1366آملى،  زاده حسن (رسد؛  مى تجّرد
هايى به بدن نياز دارد نفس برای انجام چنين حركت. است

و حفظ سالمتى و رفع مرض در انسان را بر عهده مى
بدن علت اعدادی برای حـدوث نفـس اسـت و نفـس، 

شود؛ از طرف ديگر، قوام بدن به نفـس و نفـس صـورت بـدن اسـت ادراك نايل نمى
جا كه هركدام از جنبۀ خاصى به ديگری نيـاز دارد، شـبهۀ دور نيـز پـيش نمى آن ، و از )44ص
 .  )375، ص1380مصباح يزدی،  (

بخاری را مى مالصدرا نيز مانند مشاء، وجود روح
چنين معتقد است كه قوا به مرتبۀ مثـالى نفـس تعلـق دارنـد داند؛ هم بدن مثالى و بدن عنصری مى

او سبب ضعف و پيری بدن را كمال نفس و سبب موت طبيعـى را .  )96، ص1382، 8، جمالصدرا، ب (
سـينا كـه فسـاد مـزاج و خرابـى ف ابنداند؛ برخال مى بدننفس از قطع تعلق 

 .  )65همان، ص (كرد  طبيعى معرفى مى

پيش از مالصـدرا، حكمـا بـرای نفـس يـك وجـود لنفسـه و يـك وجـود لغيـره قائـل بودنـد 
؛ اما مالصـدرا )80، ص1، جاالشـراق ح4مة، یسهرورد (

واقع او معتقد است كه وجود نفس، جدا از وجود بدن نيست و نفس و بـدن وحـدت شخصـى  در
نظر او، بدن مرتبۀ نازله نفس و فاقد هرگونه دوگانگى و ثنويت است  به. دارند
است نفس بدن، ذاتى به نفس تعلق و  )47، ص9ا، ج
شـرط بـه نـه اسـت بشـرط ال داند، بدن مى نفس تىذا

چه پس از قطع تعلق نفس از بدن باقى مى ديگری، ماده و صورت دارد و آن
است كه بدن مادی، صورت قبلى او بوده اسـت و ازآن

دهد؛ نه حقيقت و وجودش را اش را از دست مى مادهاست، بدن با مرگ، 
  . )382ص

هايى، اشكال برخى از معاصران  با توجه به چنين استدالل
مستقل از نفس وجود دارد، از مراتب نفس نمى

ماند، بدن عرفى است؛ نه بدن فلسفى چه بعد از مرگ باقى مى آن زيرا
شود كه بيشتر حكمای اسالمى، معتقد بودند كه حدوث نفس  شد، معلوم مى  چه گفته بنابر آن
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چنـين  روحانى، گوهر آن ثابت، تعلقش به بدن عارضى و قوای آن الزمۀ نفـس و علـم اسـت؛ هم
دانستند؛ ولـى مالصـدرا بـر ايـن بـاور بـود كـه  امى مى

چنـين او  حدوث نفس جسمانى، حركت آن جوهری اشتدادی و تعلقش به بـدن ذاتـى اسـت؛ هم
  . دانست قوای نفس را مراتب نفس، علم را ذات نفس و تركيب نفس و بدن را اتحادی مى

نفـس نيـز . ن از آن جهت كه به نفس تعلق دارد، بدن و با قطع تعلق، جسد و كالبد است
كه مجرد اسـت، نفـس نيسـت و بـدن شـرط وجـود 
نفس با حفظ مقام نفسيت است؛ همچنين نفس شرط وجود بدن با حفظ مقام بـدنيت اسـت؛ پـس 
يۀ ذاتيه است؛ نه صحابت اتفاقيه؛ بنابراين تمامى احكامى كه در اين مقالـه 

  .شود، برپايۀ ارتباط آن با نفس است
شود، صرفاً به اين دليل نيسـت كـه ايـن حكـم بـا  حكمى كه به بدن يا نفس نسبت داده مى

اوالً و بالـذات، بـه ايـن حكـم چـه  ها مرتبط است؛ بلكه مقصود ايـن اسـت كـه آن
شـود؛ مـثًال  شود، يك مرتبۀ خاص است و ثانياً و بالتبع، مرتبۀ ديگر بـه آن متصـف مى

غم و شادی اوالً و بالذات بـه نفـس و بيمارهـای جسـمى، بـه بـدن مربـوط اسـت؛ امـا آثـار اينهـا 
  شود؛ 

شده در ايـن مقالـه، پـذيرش وجـود هريـك از نفـس و بـدن و تعامـل و 
  . است  )با توضيحى كه ذكر خواهد شد

، هرگونـه »تـأثير و تـأثر«شـوند، ايـن  ديگر متأثر مى
طور كلـى هـر نـوع فعليـت جديـد را  غير و تكامـل و بـه

، علـت موجـده »تأثير و تـأثر«بر  واژO اثر در اين مقاله، مفهوم عامى است كه عالوه 
، بـا »اثـر«، ايـن »هر معلولى مفيد اثـر اسـت«شود  نيز از مصاديق آن است؛ بنابراين، وقتى گفته مى

و اقسام آن نيز توضيحى » ارتباط«دربارO واژO . دی يا مجرد باشد

اصل سنخيت وجود نفس و بـدن  -كه در چكيده مقاله به آن اشاره شد
ان آن دو است؛ خواه اين تعامل فراگير و كلى و خـواه جزئـى باشـد؛ بنـابراين، ادعـای 

 

 

روحانى، گوهر آن ثابت، تعلقش به بدن عارضى و قوای آن الزمۀ نفـس و علـم اسـت؛ هم
امى مىعرض نفس و تركيب نفس و بدن را انضم

حدوث نفس جسمانى، حركت آن جوهری اشتدادی و تعلقش به بـدن ذاتـى اسـت؛ هم
قوای نفس را مراتب نفس، علم را ذات نفس و تركيب نفس و بدن را اتحادی مى

  تمهيدات.  2
  : توجه به چند نكته در اين مقاله مهم است

ن از آن جهت كه به نفس تعلق دارد، بدن و با قطع تعلق، جسد و كالبد استبد. 1
كه مجرد اسـت، نفـس نيسـت و بـدن شـرط وجـود  دليل ارتباط با بدن، نفس است؛ يعنى زمانى به

نفس با حفظ مقام نفسيت است؛ همچنين نفس شرط وجود بدن با حفظ مقام بـدنيت اسـت؛ پـس 
يۀ ذاتيه است؛ نه صحابت اتفاقيه؛ بنابراين تمامى احكامى كه در اين مقالـه رابطۀ نفس با بدن، لزوم

شود، برپايۀ ارتباط آن با نفس است دربارO بدن گفته مى
حكمى كه به بدن يا نفس نسبت داده مى. 2

ها مرتبط است؛ بلكه مقصود ايـن اسـت كـه آن يك از ساحت
شود، يك مرتبۀ خاص است و ثانياً و بالتبع، مرتبۀ ديگر بـه آن متصـف مى متصف مى

غم و شادی اوالً و بالذات بـه نفـس و بيمارهـای جسـمى، بـه بـدن مربـوط اسـت؛ امـا آثـار اينهـا 
شود؛  صورت آثار تبعى در مرتبۀ ديگر ظاهر مى به

شده در ايـن مقالـه، پـذيرش وجـود هريـك از نفـس و بـدن و تعامـل و  رائهمبنای مطالب ا. 3
با توضيحى كه ذكر خواهد شد (ديگر و قاعدO سنخيت  كيتفاعل آن دو با 

ديگر متأثر مى شود نفس و بدن از يك وقتى گفته مى. 4
غير و تكامـل و بـهفعل و انفعال ارادی و غيرارادی، تحول، ت

واژO اثر در اين مقاله، مفهوم عامى است كه عالوه . گيرد برمى در
نيز از مصاديق آن است؛ بنابراين، وقتى گفته مى

دی يا مجرد باشدتواند ما توجه به ماهيت علت، مى
  وجود دارد، كه ذكر خواهد شد؛ 

كه در چكيده مقاله به آن اشاره شد-مقدمۀ ادعای سوم . 5
ان آن دو است؛ خواه اين تعامل فراگير و كلى و خـواه جزئـى باشـد؛ بنـابراين، ادعـای يو تعامل م



چه تأثير و تأثر كلى و چـه  (سوم مقاله بر ادعای دوم مبتنى نيست؛ بلكه بر اصل وجود تأثير و تأثر 
  شود؛  استوار است؛ البته بعد از اثبات كليت حكم، مصاديق آن نيز فراگير مى

رابطـۀ ذاتـى و : ديگر تفكيـك كـرد دربارO رابطۀ نفس و بدن، دو نوع رابطه را بايد از يك
در مسئلۀ اول، بحث از اين است كـه آيـا رابطـۀ ايـن دو جـوهر، اتحـادی اسـت يـا 
انضمامى يا وجودی دارای مراتب است؟ آيا رابطۀ نفس و بدن، رابطـۀ مـاده و صـورت اسـت يـا 

كنـد؟  اند؟ چگونه جوهر مجرد با جوهر مادی ارتباط برقرار مى
در ايـن مقالـه، . شـود ديگر بررسـى مى ابطۀ عرضى، تـأثيرات نفـس و بـدن بـر يـك

بـا   )با توجه به رويكرد مقالـه (مقصود از رابطۀ نفس و بدن، همين نوع است كه از اين تأثير و تأثر 
  . تعامل فراگير، كلى و مطلق و تفاعل ياد شده است

  ارتباط بين اشيا و جايگاه نفس و بدن
طور اساسـى بـا ديگـری متفـاوت  مصاديق مختلفـى دارد و هريـك از مصـاديق، بـه

است؛ برای مثال، ماده با صورت و واجب با ممكن ارتباط دارند؛ ولى احكام مترتب بر هريك از 
طور كامـل معرفـى و  م ارتبـاط را بـهآنها با ديگری متفاوت است؛ بنابراين، الزم اسـت ابتـدا اقسـا

هـای  گزاره» بين نفس و بدن تـأثير و تـأثر وجـود دارد
و » تـأثير و تــأثر«بــين . ان دو شــىء اسـتيـنوعى ارتبــاط م

وم و خصوص مطلق وجود دارد؛ يعنى هرگاه تأثير و تأثر بين دو شـىء مطـرح 
باشد، نوعى ارتباط بين آن دو نيز وجود دارد؛ زيرا در غير ايـن صـورت، تـأثير و تـأثر آن دو، بـر 
اساس قانون سنخيت محال است؛ اما چنين نيست كه هرجا ارتباط برقـرار باشـد، تـأثير و تـأثر نيـز 

ديگر، گاه اعتباری و گاه غيراعتبـاری اسـت؛ ارتبـاط اعتبـاری، شـامل 
. شود های اعتباری مانند وحدت بالجنس و وحدت بالنوع مى

تـوان گفـت  ای كـه مى گونـه زان مالبست بـين دو شـىء وجـود دارد؛ به
ارتباط دو سـنگ مجـاور هـم، ارتبـاط درخـت بـا زمـين و 

ارتباط غيراعتباری، به دو نوع تعلـِق تـدبيری . ديگر، از اين قبيل است
) 2ارتبــاط اســتكمالى و ) 1: تعلــق تــدبيری، دو نــوع اســت
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سوم مقاله بر ادعای دوم مبتنى نيست؛ بلكه بر اصل وجود تأثير و تأثر 
استوار است؛ البته بعد از اثبات كليت حكم، مصاديق آن نيز فراگير مى  )جزئى
دربارO رابطۀ نفس و بدن، دو نوع رابطه را بايد از يك. 6

در مسئلۀ اول، بحث از اين است كـه آيـا رابطـۀ ايـن دو جـوهر، اتحـادی اسـت يـا . طۀ َعَرضىراب
انضمامى يا وجودی دارای مراتب است؟ آيا رابطۀ نفس و بدن، رابطـۀ مـاده و صـورت اسـت يـا 

اند؟ چگونه جوهر مجرد با جوهر مادی ارتباط برقرار مى شدنى های ديگری نيز طرح  فرض
ابطۀ عرضى، تـأثيرات نفـس و بـدن بـر يـكچنين در ر هم

مقصود از رابطۀ نفس و بدن، همين نوع است كه از اين تأثير و تأثر 
تعامل فراگير، كلى و مطلق و تفاعل ياد شده است: عناوينى چون

ارتباط بين اشيا و جايگاه نفس و بدن یها گونه. 3
 Oمصاديق مختلفـى دارد و هريـك از مصـاديق، بـه» ارتباط«واژ

است؛ برای مثال، ماده با صورت و واجب با ممكن ارتباط دارند؛ ولى احكام مترتب بر هريك از 
آنها با ديگری متفاوت است؛ بنابراين، الزم اسـت ابتـدا اقسـا

  . سپس جايگاه نفس و بدن را روشن كنيم
 Oبين نفس و بدن تـأثير و تـأثر وجـود دارد«و » نفس با بدن ارتباط دارد«دو گزار

نوعى ارتبــاط م بازگشــت تـأثير و تــأثر، بـه. اند درسـتى
وم و خصوص مطلق وجود دارد؛ يعنى هرگاه تأثير و تأثر بين دو شـىء مطـرح ، رابطۀ عم»ارتباط«

باشد، نوعى ارتباط بين آن دو نيز وجود دارد؛ زيرا در غير ايـن صـورت، تـأثير و تـأثر آن دو، بـر 
اساس قانون سنخيت محال است؛ اما چنين نيست كه هرجا ارتباط برقـرار باشـد، تـأثير و تـأثر نيـز 

  .وجود داشته باشد
ديگر، گاه اعتباری و گاه غيراعتبـاری اسـت؛ ارتبـاط اعتبـاری، شـامل  ارتباط دو شىء با يك

های اعتباری مانند وحدت بالجنس و وحدت بالنوع مى های مكانى اشياء و تركيب مجاورت
زان مالبست بـين دو شـىء وجـود دارد؛ بهين ميمتركدر اين موارد، 

ارتباط دو سـنگ مجـاور هـم، ارتبـاط درخـت بـا زمـين و . ارتباط دارد» ب«با شىء  »الف«شىء 
ديگر، از اين قبيل است ارتباط اجزا ساختمان با يك

تعلــق تــدبيری، دو نــوع اســت. شــود و غيرتعلــِق تــدبيری، تقســيم مى
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كند و از طريق آن به كمـال  تكمالى؛ در اولى موجود عالى، موجود دانى را تدبير مى
ديگر نيازمندند؛ ماننـد رابطـۀ  در اين نوع رابطه، هر دو طرف، از دو جنبۀ متفاوت به يك

در . كه بدن فلسفى باشد، به نفس، و نفس برای تكامل به بدن نيـاز دارد
وسـيلۀ آن بـه كمـال  كـه به كنـد، بـدون اين رتباط غيراستكمالى، موجود عالى، دانى را تـدبير مى

  . ای از ارتباط غيراستكمالى است
ارتباط غيرتعلِق تدبيری، به دو نوِع ارتباط علّى و معلولى و غيرارتباط علـى و معلـولى تقسـيم 
على و معلولى مانند ارتبـاط علـت موجـده بـا معلـول كـه نحـوO وجـودی آن دو، 

به دو شكل اتحـادی و غيراتحـادی تقسـيم   )و معلولى
ارتباط اتحادی، ارتباطى است كه ميان وجود و ماهيت، ماده و صـورت و عـالم و معلـوم 
يان ماده و صورت و وجود و ماهيت، اتحاد محصل با المحصل و در عـالم 
ارتباطى كه ميـان عـرض و موضـوع و هريـك از علـل 

  . ناقصه با معلول وجود دارد، از نوع غيراتحادی است
اسـتكمالى اسـت كـه  بر اين اساس، رابطۀ نفس و بـدن، غيراعتبـاری و از نـوع تعلـق تـدبيری

كـه  دوسويۀ نفس و بدن به هم بين آنها تـأثير و تـأثر متقابـل وجـود دارد و چنان
تـوان  ديگر، وجود ارتباط بين آن دو اسـت؛ پـس مى

در بحـث . يشـتر اسـتگفت كه هرچه تأثير و تأثر بين دو شىء بيشـتر باشـد، ارتبـاط آن دو نيـز ب
های متفاوت تـأثير و تـأثر نفـس و  صورت كامل، شكل

شـود  بدن بررسى خواهد شد و از مجموع تعامالت متنوع و متكثر نفس و بـدن، نتيجـه گرفتـه مى
  . كه بين اين دو، ارتباطى شديد، علقۀ وثيق و پيوند عميق وجود دارد

معنای عام آن كه شـامل تـأثير و تـأثر، علـت اعـدادی و علـت ناقصـه 
  : بين نفس و بدن به شش نحو قابل تصور است

جانبۀ بدن بـر  رابطۀ علّى يك) 3جانبۀ نفس بر بدن؛ 
رابطـۀ ) 6رابطۀ علّـى بـين اجـزاء نفـس؛ ) 5؛ گونه رابطۀ علّى بين نفس و بدن

پذير اسـت كـه  های خردتر نيز امكان تحليل هريك از اين اقسام، در مجموعه
. مورد پنجم و ششم، هـم ممكـن و هـم واقـع شـده اسـت

شناسـى، و جايگـاه رابطـۀ  در روان  )و علوم اعم از صفات

 

 

تكمالى؛ در اولى موجود عالى، موجود دانى را تدبير مىغيرارتباط اس
در اين نوع رابطه، هر دو طرف، از دو جنبۀ متفاوت به يك. رسد مى

كه بدن فلسفى باشد، به نفس، و نفس برای تكامل به بدن نيـاز دارد بدن برای اين. نفس با بدن
رتباط غيراستكمالى، موجود عالى، دانى را تـدبير مىا

ای از ارتباط غيراستكمالى است ان ُمثُل با انواع، نمونهيرابطۀ م. برسد
ارتباط غيرتعلِق تدبيری، به دو نوِع ارتباط علّى و معلولى و غيرارتباط علـى و معلـولى تقسـيم 

على و معلولى مانند ارتبـاط علـت موجـده بـا معلـول كـه نحـوO وجـودی آن دو،  ارتباط. شود مى
و معلولى  غير على (نوع دوم . حقيقت و رقيقت است

ارتباط اتحادی، ارتباطى است كه ميان وجود و ماهيت، ماده و صـورت و عـالم و معلـوم . شود مى
يان ماده و صورت و وجود و ماهيت، اتحاد محصل با المحصل و در عـالم در رابطۀ م. برقرار ست

ارتباطى كه ميـان عـرض و موضـوع و هريـك از علـل . با معلوم، رابطۀ ظاهر با مظهر برقرار است
ناقصه با معلول وجود دارد، از نوع غيراتحادی است

بر اين اساس، رابطۀ نفس و بـدن، غيراعتبـاری و از نـوع تعلـق تـدبيری
دوسويۀ نفس و بدن به هم بين آنها تـأثير و تـأثر متقابـل وجـود دارد و چنان یازمنديعلت ن به

ديگر، وجود ارتباط بين آن دو اسـت؛ پـس مى گفته شد، الزمۀ تأثير و تأثر دو شىء بر يك
گفت كه هرچه تأثير و تأثر بين دو شىء بيشـتر باشـد، ارتبـاط آن دو نيـز ب

صورت كامل، شكل ، به»مجاری انعكاس«و » مجاری تأثيرات«
بدن بررسى خواهد شد و از مجموع تعامالت متنوع و متكثر نفس و بـدن، نتيجـه گرفتـه مى

كه بين اين دو، ارتباطى شديد، علقۀ وثيق و پيوند عميق وجود دارد
معنای عام آن كه شـامل تـأثير و تـأثر، علـت اعـدادی و علـت ناقصـه  به (و معلولى رابطۀ علّى 

بين نفس و بدن به شش نحو قابل تصور است  )شود مى
جانبۀ نفس بر بدن؛  رابطۀ علّى يك) 2رابطۀ علّى دوجانبه؛ ) 1
گونه رابطۀ علّى بين نفس و بدن نبودن هيچ) 4نفس؛ 

تحليل هريك از اين اقسام، در مجموعه. علّى بين اجزاء بدن
مورد پنجم و ششم، هـم ممكـن و هـم واقـع شـده اسـت. دارد بسط آن ما را از اصل كالم باز مى
اعم از صفات (ديگر  جايگاه رابطۀ اجزای نفس با يك



در ايـن طـب، بـدن . و معلولى در بدن در طب، خصوصـاً طـب سـوزنى، مـورد توجـه اسـت
  . ديگر تأثير و تأثر دارند شود كه تمامى اجزاء با يك

سـوفان غربـى قائالن بـه ايـن سـه قسـم، بيشـتر فيل. 
امـا، ذكـر ايـن نكتـه الزم اسـت كـه . ميه البته قصد پرداختن به ادله و اقوال آنها را ندار

تصوير و نوع نگرشى كه فيلسـوفان نسـبت بـه نفـس و بـدن دارنـد، سـه فـرض مـذكور را منتفـى 

م آن نيـز بـه نفـس سينا، نفس برای رسيدن به كمال، محتاج بدن و تدبير، حفظ و قوا
در نظر مالصدرا، بـدن مرتبـۀ نازلـه نفـس اسـت و 
افعال و اعمال بدن، در حقيقت مثالى نفس تأثيرگـذار اسـت؛ بنـابراين چنـين ارتبـاط تنگـاتنگى، 

ديگر، برای آن برهـانى اقامـه  ر نفس و بدن بر يك
گـى ارجـاع داده اسـت؛ غـم و شـادی،  سينا برای اثبات اين مسئله، به تجربۀ روزمره

  .  )399م، ص1992، سينا ابن (گذارند  وضوح در بدن تأثير مى
تـوان گفـت در بيشـتر مـوارد  مسئله را تحليـل كنـيم، مى

ن كبـرای يـاين مقدمۀ تجربى را ضـميمۀ ا. گذارد بينيم كه نفس بر بدن و بدن بر نفس تأثير مى
البته اين نحوه .  )256، ص2م، ا، ج1990  مالصدرا، (كنيم كه امر اكثری و دائمى، اتفاقى نيست 

  . كنيم نظر مى رو است كه از ذكر آنها صرف
چه در  تعامل جزئى و تعامل كلى و فراگير؛ آن: تعامل دوجانبه به دو صورت قابل فرض است

  . اين مقاله مّدنظر قرار گرفته، تعامل فراگير و كلى است

  تبيين تأثير و تأثر فراگير نفس و بدن 
ع مفهوم، قضيه، يا شهود عرفـانى در نفـس، تـأثيری 

شـود كـه آيـا حـدوث هرگونـه فعـِل  ۀ بدن نيز اين سؤال مطرح مى
اعـم از افعـال واجـد مبـدأ فكـری و يـا افعـال گـزاف، قصـد ضـروری و 

برخى از موارد، نفـس و بـدن تحـوالتى در  تأثيری در نفس دارد؟ يا چنين نيست بلكه در
آيـد، بـدون  وجود مى كنند و در برخى از موارد، آثاری در يك ساحت به

خوش تحول شود؟ برای مثال، تصور صـور قبيحـه در بـدن تأثيرگـذار 
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و معلولى در بدن در طب، خصوصـاً طـب سـوزنى، مـورد توجـه اسـت علّى 
شود كه تمامى اجزاء با يك مجموعۀ واحدی تلقى مى

. هرسه قسم دوم، سوم و چهارم، باطل است
ه البته قصد پرداختن به ادله و اقوال آنها را ندارك. هستند

تصوير و نوع نگرشى كه فيلسـوفان نسـبت بـه نفـس و بـدن دارنـد، سـه فـرض مـذكور را منتفـى 
  . كند مى

سينا، نفس برای رسيدن به كمال، محتاج بدن و تدبير، حفظ و قوا نظر ابن به
در نظر مالصدرا، بـدن مرتبـۀ نازلـه نفـس اسـت و . وابسته است؛ در واقع نفس صورت بدن است

افعال و اعمال بدن، در حقيقت مثالى نفس تأثيرگـذار اسـت؛ بنـابراين چنـين ارتبـاط تنگـاتنگى، 
  . تواند از تعامل متقابل دور باشد نمى

ر نفس و بدن بر يكعلت وضوح تأثير و تأث فيلسوفان اسالمى به
سينا برای اثبات اين مسئله، به تجربۀ روزمره ابن. اند نكرده

وضوح در بدن تأثير مى خجالت و ترس، حاالتى است كه به
مسئله را تحليـل كنـيم، مىاگر بخواهيم بر اساس مبانى آنها اين 

بينيم كه نفس بر بدن و بدن بر نفس تأثير مى مى
كنيم كه امر اكثری و دائمى، اتفاقى نيست  كلى مى

رو است كه از ذكر آنها صرف وبههايى ر از استدالل، با چالش
تعامل دوجانبه به دو صورت قابل فرض است

اين مقاله مّدنظر قرار گرفته، تعامل فراگير و كلى است

تبيين تأثير و تأثر فراگير نفس و بدن . 4
ع مفهوم، قضيه، يا شهود عرفـانى در نفـس، تـأثيری آيا هر حالت، خصلت روانى يا حدوث هر نو

ۀ بدن نيز اين سؤال مطرح مىيچنين از ناح در بدن دارد؛ هم
اعـم از افعـال واجـد مبـدأ فكـری و يـا افعـال گـزاف، قصـد ضـروری و  (مسبوق به اراده در بدن 

تأثيری در نفس دارد؟ يا چنين نيست بلكه در  )عادت
كنند و در برخى از موارد، آثاری در يك ساحت به ساحت ديگر ايجاد مى

خوش تحول شود؟ برای مثال، تصور صـور قبيحـه در بـدن تأثيرگـذار  كه ساحت ديگر دست اين
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أثيری در بــدن ، هــيچ تــ»انســان حــادث اســت«يــا » 
های مختلف تأثير، بعـد از  جا سؤال ناظر به اصل تأثير است؛ اما كيفيت و شكل

كه كسى ادعای تعامل كلى و فراگير را بپذيرد، ايـن اسـت 
ى معطـوف بـه شود، در بدن و تمامى افعاِل بـدن كه هرگونه معلومى كه در صفحۀ نفس حادث مى

. ؛ هچنين اين نظر لـوازمى دارد كـه قائـل بـه ايـن رأی، بـا آن مواجـه اسـت
آنهـا برخـى . اند ۀ آنها را پذيرفتهيدوسو یريرپذيالجمله تأث

نى را نيـز در نفـس را در بدن و برخى از حاالت جسما
كلى، طرح اين ادعا و بسـط آن و اقامـۀ برهـان و تبيـين حـدود و ثغـور و 

سـينا تكـرار چيـزی را موجـب ايجـاد ملكـه در  ابن
او .  )220م، ص1992، سـينا ابـن (دانـد  نفس و عروض هيئتى در نفس را موجـب تـأثير آن در بـدن مى

  : ديگو ىپذيرد و م
... . و قد ينفعل البدن عن هيأه نفسانية غير الـذی ذكرناهـا مثـل تصـورات النفسـانية

زاده  حسن(ند دا فخر رازی، تجربه و قياس را گواه بر تأثير تصورات در حدوث كيفيات در بدن مى
  . كند صورت مقيد و جزئى ذكر مى او همانند شيخ تأثير و تأثر را به

  استدالل بر تأثيرپذيری نفس و بدن 
ديگر تـأثير  شـود، بـر يـك ادعـا ايـن اسـت كـه هـر چيـزی كـه در نفـس يـا بـدن حـادث مى

ا خيالى و عقلى وچـه گـزاره يـا يه شىء حادث در نفس، تصور حسى باشد 

هـر معلـولى محتـاج «: اين استدالل بر استفاده از يك اصل فلسفى و تكميـل آن مبتنـى اسـت
و قاعـده بـه ايـن  3»هـر معلـولى مفيـد اثـر اسـت«: شود كـه

در توضيح اين مسـئله بايـد . »ستهر معلولى مسبوق به مؤثر و مفيِد اثر ا
مثابه يك مجموعۀ ممكن در نظر بگيريم، از حيِث امكان، به علت محتاج 

صـورت  ارتباط دارند؛ اين رابطـه به  های مختلف، با هم
ل و دومـى و سـومى، مثـل رابطـۀ اولـى ماننـد رابطـۀ عقـو

رابطۀ اشياء مادی با همديگر، از نوِع فعل و انفعـال و كـنش و واكـنش 

 

 

» بــرف سفيداســت«اســت؛ امــا حــدوث قضــيۀ 
جا سؤال ناظر به اصل تأثير است؛ اما كيفيت و شكل در اين. گذارد نمى

كه كسى ادعای تعامل كلى و فراگير را بپذيرد، ايـن اسـت  الزمۀ اين. شود پذيرش آن بررسى مى
كه هرگونه معلومى كه در صفحۀ نفس حادث مى

؛ هچنين اين نظر لـوازمى دارد كـه قائـل بـه ايـن رأی، بـا آن مواجـه اسـت اراده، تأثيرگذار باشد
الجمله تأث حكيمان، فعل و انفعال نفس و بدن فى

را در بدن و برخى از حاالت جسما  )مانند شادی، غم و ترس (از حاالت نفس 
كلى، طرح اين ادعا و بسـط آن و اقامـۀ برهـان و تبيـين حـدود و ثغـور و  طور به. دانستند مؤثر مى

ابن. شود آنها ديده نمى ىثمرات آن، در آثار علم
نفس و عروض هيئتى در نفس را موجـب تـأثير آن در بـدن مى

پذيرد و م صورت موجبۀ جزئيه مى تأثير و تأثر را به
و قد ينفعل البدن عن هيأه نفسانية غير الـذی ذكرناهـا مثـل تصـورات النفسـانية

  .  )195ق، ص. ه1408سينا،  ابن (
فخر رازی، تجربه و قياس را گواه بر تأثير تصورات در حدوث كيفيات در بدن مى

او همانند شيخ تأثير و تأثر را به  ).222، ص1371آملى، 

استدالل بر تأثيرپذيری نفس و بدن . 5
ادعـا ايـن اسـت كـه هـر چيـزی كـه در نفـس يـا بـدن حـادث مى

ه شىء حادث در نفس، تصور حسى باشد ك نيچه ا. گذارند مى
  . صفت نفسانى

اين استدالل بر استفاده از يك اصل فلسفى و تكميـل آن مبتنـى اسـت
شود كـه ؛ سپس اين اصل اضافه مى»علت است

هر معلولى مسبوق به مؤثر و مفيِد اثر ا«: شود صورت تكميل مى
مثابه يك مجموعۀ ممكن در نظر بگيريم، از حيِث امكان، به علت محتاج  گفت كه اگر عالَم را به

های مختلف، با هم ها و راه مجموعۀ ممكنات، به شكل. است
اولـى ماننـد رابطـۀ عقـو. ايجابى و اِعدادی و علت ناقصه اسـت

رابطۀ اشياء مادی با همديگر، از نوِع فعل و انفعـال و كـنش و واكـنش . ديگر است ماديات با يك



  . توانند ُمبِدع و موجد باشند
جا كه اين موجـود  اكنون اگر فرض كنيم موجودی در مجموعه عالم ماده حادث شده، از آن

ای كه جـزء  گونه كند؛ به مجموعۀ واجد اجزا حادث شده است، با اجزا نوعى ارتباط برقرار مى
طور كلى، اشـياء مـادی  به. های مختلف، تأثير و تأثر دارند

و نـه مـؤثر باشـد،  ای كه نـه مـؤثر يا مؤثر، يا مؤثر، و يا هم مؤثر و هم مؤثر هستند؛ اما تحقق شيئ
تـوان در  آمده را مى دست اين سخن و نتيجۀ به. علت امتناع تعطيل در نظام آفرينش، محال است

  . مورد تأثير و تأثر هر يك از نفس و بدن نيز مطرح كرد
شود، نفس نسبت به مهمـان تـازه،  ای در صفحۀ نفس حاضر مى

ای بـا خزانـۀ نفـس برقـرار  تعقـالت و تخـيالت حـادث، رابطـه
تداعى معـانى، انـدراج تحـت : تواند باشد؛ از جمله

، توسعۀ عمقى فهم تصـورات و  )حادث (مفهوم كلى، تثبيت يا نفى قضيه سابق توسط قضيه الحق 
های الحق مرتبط با آنها و تأثيرات خودآگاه و ناخودگاه 
ه حدوث هر شـىء در نفـس يـا بـدن، حـدوث فعليـت 

ورود و يـا . شـود جديدی است كـه تـأثيری از ايـن فعليـت جديـد در آن دو سـاحت حـادث مى
آورد؛ زيـرا  وجود مـى حـوالت را در نفـس بـهای از ت

خزانـۀ متخـيالت و  (آيـد؛ بلكـه در اجـزای معنـوی نفـس 
  . كند مختلف ارتباط برقرار مى

ای از نفس  يا كشف و شهودی كه در هر مرتبهه  ادعا اين است كه هر حالت، صفت، مفهوم و ايد
در  یا شود، تأثيری در بدن دارد و هر فعل، انفعال، حركـت و رفتـار معطـوف بـه اراده

  : شود اين استدالل چند مقدمه دارد كه در ادامه، توضيح هريك ارائه مى
  و رابطۀ قوه با فعل، اتحادی است؛ 

ای كه در آن حادث شده، متحـد  هر تأثير و تأثری، فعليت جديدی است كه با همان مرتبه

گر متحد باشد و شىء دوم با شـىء ثـالثى متحـد باشـد، شـىء اول بـا 
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توانند ُمبِدع و موجد باشند گاه نمى است؛ ازطرفى علل مادی هيچ
اكنون اگر فرض كنيم موجودی در مجموعه عالم ماده حادث شده، از آن

مجموعۀ واجد اجزا حادث شده است، با اجزا نوعى ارتباط برقرار مىدر 
های مختلف، تأثير و تأثر دارند الحق با اجزای سابق مجموعه، به شكل

يا مؤثر، يا مؤثر، و يا هم مؤثر و هم مؤثر هستند؛ اما تحقق شيئ
علت امتناع تعطيل در نظام آفرينش، محال است به

مورد تأثير و تأثر هر يك از نفس و بدن نيز مطرح كرد
ای در صفحۀ نفس حاضر مى ا مفهومى يا ايدهيوقتى صفتى 

تعقـالت و تخـيالت حـادث، رابطـه. گيـرد د مىآرايشى نـوين بـه خـو
تواند باشد؛ از جمله های مختلفى مى كنند؛ اين رابطه به صورت مى

مفهوم كلى، تثبيت يا نفى قضيه سابق توسط قضيه الحق 
های الحق مرتبط با آنها و تأثيرات خودآگاه و ناخودگاه  يم و گزارهتصديقات سابق با ورود مفاه

ه حدوث هر شـىء در نفـس يـا بـدن، حـدوث فعليـت كتوان گفت  مى. باشد معلومات حادثه مى
جديدی است كـه تـأثيری از ايـن فعليـت جديـد در آن دو سـاحت حـادث مى

ای از ت احضار يك مفهوم در صفحۀ نفس، زنجيره
آيـد؛ بلكـه در اجـزای معنـوی نفـس  وجود نمى ادراكات حادثه، در خـأل بـه

مختلف ارتباط برقرار مى یها به گونه  )محسوسات و معقوالت

  ادلۀ فراگيری تعامل نفس و بدن. 6
ادعا اين است كه هر حالت، صفت، مفهوم و ايد

شود، تأثيری در بدن دارد و هر فعل، انفعال، حركـت و رفتـار معطـوف بـه اراده حادث مى
  . بدن، تأثيری در نفس دارد

اين استدالل چند مقدمه دارد كه در ادامه، توضيح هريك ارائه مى: استدالل اول.  1. 6
و رابطۀ قوه با فعل، اتحادی است؛ رابطۀ نفس با بدن ) 1
هر تأثير و تأثری، فعليت جديدی است كه با همان مرتبه) 2

  شود؛  مى
گر متحد باشد و شىء دوم با شـىء ثـالثى متحـد باشـد، شـىء اول بـا يد  با شئ یا اگر شئ) 3
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  .  )متحد المتحد متحد
شده در ساحت نفس يا بدن، با ساحت ديگـر نيـز متحـد شـده و در اثـر 

  . شود اتحاد با فعليت جديد، تأثير ناشى از يك ساحت، به ساحت ديگر منتقل مى
يكى از شواهد مالصدرا بر رابطۀ اتحادی نفس و بدن، اين است كه آسـيب و 

ان نفـس و بـدن چنـين ارتبـاطى نباشـد، يـاگر م. شود
؛ البتـه، ممكـن اسـت  )134، ص8م، ج1990مالصدرا،  (شود

حال، از سـخن فـوق  الرئيس، رابطۀ انضمامى بين نفس و بدن قائل باشد و در عين
سمانى و الم نفسانى، صرفاً وجـود ارتبـاط بـين نفـس و 

  . ، نه اتحاد آن دو را؛ چراكه ارتباط، اعم از اتحاد است
ای از نفـس  تعلق نفس به بدن، ذاتى نفس است و نفس وجود تعلقى به آن دارد، و چنين تلقى

ديگر چون نفس محصول تكامـل  یازسو. و بدن برای اثبات رابطه اتحادی آن دو سازگارتر است
از حـدوث  (رسـد، وجـودی دارای مراتـب   بدن است و با حركت جوهری اشتدادی به تجرد مـى

در رابطـۀ اتحـادی هـر يـك از .  ديگر اتحاد دارند
، بــرخالف رابطــۀ  )283، ص5م، ا، ج1990مالصــدرا،  ( ديگر ندارنــد
  . ديگر مستقل هستند

بر اساس اصالت وجود و حركت جوهری، شىِء متحرك، وجـودی ممتـد و واحـد دارد كـه 
در ظرفـى كـه قابـل هسـت، : مرتبۀ قوه و فعل آن شىِء متحرك، دو اعتبار از يك واقعيـت اسـت

توان گفت بين قـوه و فعـل رابطـۀ اتحـادی   مىرو، 

م؛ زيرا فـرض ينكست دوباره آن را اثبات ياست و الزم ن
آن است كه اين فعليت، حادِث در نفس يا بـدن اسـت و هـر يـك از آن دو نسـبت بـه آن بـالقوه 

  . رسند
 Oو » المتحد مع المتحد متحد مع ذلـك الشـى«گاهى از اين مقدمه به قاعد
متحـد اسـت، » ج«بـا » ب«و » ب«بـا » الـف«كنند؛ اگر فرض كنيم 

قـت دليل وجـود ايـن حقي  ن، بهيوجود دارد، بنابرا» 
  . متحد است

 

 

متحد المتحد متحد (شود  شىء ثالث نيز متحد مى
شده در ساحت نفس يا بدن، با ساحت ديگـر نيـز متحـد شـده و در اثـر  هر چيز حادث :نتيجه

اتحاد با فعليت جديد، تأثير ناشى از يك ساحت، به ساحت ديگر منتقل مى
يكى از شواهد مالصدرا بر رابطۀ اتحادی نفس و بدن، اين است كه آسـيب و ): 1(توضيح مقدمۀ 

شود نفس مىهای بدنى، موجب درد در  جراحت
شود های جسمانى سبب درد نفسانى نمى آسيب

الرئيس، رابطۀ انضمامى بين نفس و بدن قائل باشد و در عين كسى چون شيخ
سمانى و الم نفسانى، صرفاً وجـود ارتبـاط بـين نفـس و ای نگيرد؛ زيرا تقارن آسيب ج چنين نتيجه

، نه اتحاد آن دو را؛ چراكه ارتباط، اعم از اتحاد است4كند بدن را ثابت مى
تعلق نفس به بدن، ذاتى نفس است و نفس وجود تعلقى به آن دارد، و چنين تلقى

و بدن برای اثبات رابطه اتحادی آن دو سازگارتر است
بدن است و با حركت جوهری اشتدادی به تجرد مـى

ديگر اتحاد دارند است و تمامى مراتب با يك  )جسمانى تا تجرد
ديگر ندارنــد مراتـب، وجــودی مســتقل از يــك

ديگر مستقل هستند انضمامى كه دو شىء از يك
بر اساس اصالت وجود و حركت جوهری، شىِء متحرك، وجـودی ممتـد و واحـد دارد كـه 

مرتبۀ قوه و فعل آن شىِء متحرك، دو اعتبار از يك واقعيـت اسـت
رو،  نيتری وجود دارد؛ از هم  مقبول به نحو ضعيف

  . برقرار است
است و الزم ن ىبر اتحاد قوه با فعل مبتن) 2(مقدمۀ 

آن است كه اين فعليت، حادِث در نفس يا بـدن اسـت و هـر يـك از آن دو نسـبت بـه آن بـالقوه 
رسند  ىهستند كه پس از خروج از قوه به فعليت م

گاهى از اين مقدمه به قاعدO ): 3(توضيح مقدمۀ 
كنند؛ اگر فرض كنيم   تعبير مى» متحد المتحد متحد«

» ب«و » الف«درواقع يك حقيقت مشترك بين 
متحد است» ج«با » الف«توانيم بگوييم   مشترك مى



آيد، فعليت جديدی اسـت   وجود مى  هرگونه تغيير و تحولى كه در نفس به
منشـأ ايـن  (اگر فرض كنيم نفس واجد فعليتى شـده اسـت 

شود كه آيا تعلـق   ، سؤال مى )ا ملكۀ جديد باشدتواند حركت جوهری يا حدوث علم ي
نفس به بدن قبل از حدوث و بعد از حدوث تغيير كرده است يـا نـه؟ اگـر نفـس بعـد از حـدوث 
فعليتِ جديد هيچ تغييری نكرده باشد، الزمۀ آن عدِم تحوِل نفـس، قبـل و بعـد از فعليـت جديـد 

بطـالن تـالى ايـن اسـت كـه فـرض آن علـت . است و چون تالى باطل است، مقدم نيز باطل است
بازگشت آن به تنـاقض . است كه نفس، فعليت جديد را كسب كرده، اما دچار تحول نشده است

پـس بـا . است؛ زيرا عدِم تحول، مالزم با عدِم فعليت است و فعليت بـا عـدِم فعليـت ارتبـاط دارد
  . آيد  وجود مى  وروِد فعليت جديد تحوِل جوهری در ذات نفس به

توانـد بـدون بـدن   باط نفس با بدِن بشرط ال، حيثيِت عارضى نفـس اسـت؛ زيـرا نفـس مـى
  . عنصری به حيات خود ادامه دهد، آنچه حيثيت ذاتى نفس است، بدن ال بشرط است

شـود، حيثيـت عارضـى   جا كه در حدوِث هر نوع فعليِت جديد، ذاِت نفس متحول مـى
حيثيت عارضى نفس، كه همان بدن است، متوقف بر وجـود نفـس 

توان گفت كـه بـا تحـوِل ذاِت نفـس، متعلـِق   بنابراين، مى
هـای شـديد مثـل   ن سخن در مورد فعليتيممكن است اشكال شود كه ا

جـواب آن . هـای ضـعيف چنـين نيسـت  د فعليـتخشم و هيجانات شديد صادق است، اما در مور
است كه آنچه در اين استدالل مناط تسری تغيير از يك مرتبه به مرتبۀ ديگر است، اصِل حـدوِث 

تـأثير مثـل مفهـوم امكـان  خواه فعليت شديد مثل خشم باشد يا حـدوث مفـاهيم كم
، اما تـأثير، اعـم از محسـوس و غيـر البته در حدوِث فعليِت قوی، تأثير آن محسوس است

مراد، اثبات اصل تأثير است كه شـامل تـأثير ضـعيف و قـوی و محسـوس و غيـر 
  : شود استدالل فوق به صورت مقدمات زير تلخيص مى

 بنا بر حركت جوهری حدوث هر نوع فعليتى در نفس مقارن با تحول در ذات نفس است؛ 

 حيثيت ذاتى و حيثيت عارضى؛ 

 ارتباط نفس با بدن بشرط ال، حيثيت عارضى نفس است؛ 

شـود، درنتيجـه سـاحت ديگـر نيـز   با تحول حيثيت عارضى ذات، متعلق ذات نيزعوض مـى
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هرگونه تغيير و تحولى كه در نفس به: استدالل دوم. 2. 6
اگر فرض كنيم نفس واجد فعليتى شـده اسـت . كه برای نفس و بدن ايجاد شده است

تواند حركت جوهری يا حدوث علم ي  فعليت مى
نفس به بدن قبل از حدوث و بعد از حدوث تغيير كرده است يـا نـه؟ اگـر نفـس بعـد از حـدوث 
فعليتِ جديد هيچ تغييری نكرده باشد، الزمۀ آن عدِم تحوِل نفـس، قبـل و بعـد از فعليـت جديـد 

است و چون تالى باطل است، مقدم نيز باطل است
است كه نفس، فعليت جديد را كسب كرده، اما دچار تحول نشده است

است؛ زيرا عدِم تحول، مالزم با عدِم فعليت است و فعليت بـا عـدِم فعليـت ارتبـاط دارد
وروِد فعليت جديد تحوِل جوهری در ذات نفس به

باط نفس با بدِن بشرط ال، حيثيِت عارضى نفـس اسـت؛ زيـرا نفـس مـىارت
عنصری به حيات خود ادامه دهد، آنچه حيثيت ذاتى نفس است، بدن ال بشرط است

جا كه در حدوِث هر نوع فعليِت جديد، ذاِت نفس متحول مـى از آن 
حيثيت عارضى نفس، كه همان بدن است، متوقف بر وجـود نفـس شود؛ زيرا   نفس نيز متحول مى

بنابراين، مى. است و در تحوالت تابع موضوع است
ممكن است اشكال شود كه ا. شود  ذات نيز متحول مى

خشم و هيجانات شديد صادق است، اما در مور
است كه آنچه در اين استدالل مناط تسری تغيير از يك مرتبه به مرتبۀ ديگر است، اصِل حـدوِث 

خواه فعليت شديد مثل خشم باشد يا حـدوث مفـاهيم كم (فعليت است 
البته در حدوِث فعليِت قوی، تأثير آن محسوس است.  )واحد

مراد، اثبات اصل تأثير است كه شـامل تـأثير ضـعيف و قـوی و محسـوس و غيـر . محسوس است
استدالل فوق به صورت مقدمات زير تلخيص مى. شود  محسوس مى

بنا بر حركت جوهری حدوث هر نوع فعليتى در نفس مقارن با تحول در ذات نفس است؛  ●
حيثيت ذاتى و حيثيت عارضى؛ : يثيت د اردنفس دو ح ●
ارتباط نفس با بدن بشرط ال، حيثيت عارضى نفس است؛  ●
با تحول حيثيت عارضى ذات، متعلق ذات نيزعوض مـى ●

  . شود  متحول مى
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» نفـس و بـدناستدالل بر تأثيرپـذيری «برای فهم بهتر اين استدالل مقدمۀ 
گـوييم كـه نفـس و بـدن يـك مجموعـه متحـد   را به آن اضافه كنيد؛ با توجه به مقدمات فوق مى

بر اساس مقدمات سابق، معلـوِل حـادث در مجموعـۀ 
ه حكـم اما اين اثر يك اثـر قريـب دارد و ايـن اثـِر قريـب نيـز بـ

حكـم   اين آثار ممكن است كثير باشـتد، امـا بـه. شود
كند؛ البته   نهايت ادامه پيدا نمى  شود و تا بى  كه مجموعه متناهى است، اثر نيز در جايى ختم مى

  . داردنهايت، استبعاد فلسفى ن  به علت فقدان شرايط تسلسل، ايجاد سلسله تا بى
 یبنابراين شىء حادث، از جهت حدوث در مجموعۀ متحـد نفـس و بـدن و ارتبـاط بـا اجـزا

مجموعه و آثار قريب و بعيد حـادث از آن، از يـك جـزء مجموعـه بـه مجموعـه ديگـر سـرايت 
افتـد، مـوجى   توان به دريايى تشبيه كرد كه سنگى در آن مـى

وجود   علت حدوثشـان در مجموعـه، تـأثيری جديـد بـه
اگـر چـه . شـود ىكند كه كل دريا متالطم م  جا ادامه پيدا مى

های كوچك در نظر ظاهری تأثيری در دريا ندارند، اما با نظر دقيـق، تمـام اجـزای دريـا 

اگر كسى تلقى صدرايى از رابطۀ نفس و بدن را بپـذيرد، ايـن اسـتدالل 
بيند و ثنويـِت سـينوی را   مالصدرا رابطۀ نفس و بدن را فراتر از اتحاد مى

جا كه تباين مبتنى بـر  از آن. كند  ريزی مى  ای را پى
هـر چـه دو . ربطى اسـت  ن رو، ربط دو شىء متباين، در واقع بى

تر هر چـه وجـوه تشـابه دو شـىء بيشـتر باشـد،   تر باشند و به عبارت دقيق
ديگر، واحد تشكيكى باشد، ارتباط آن دو بيشـتر  ر تعلق به يك

دانـد   از طرفى مالصدرا بدن ال بشرط را، ذاتى نفس و فعليِت آن را ناشى از فعليِت نفس مى
شـود،   بنابر اين سخن صدرا، تعامل نفس و بدن بسيار تنگاتنگ مى

گونـه  شـود و حـدوث هر  يك از اين مراتب مرآة و آينـه انعكـاس ديگـری مـى
  . كند  تحولى در يك ساحت به ساحت ديگر نيز سرايت مى

: بنـدی اول  تقسيم: پذيرد  های گوناگونى را مى  بندی

 

 

برای فهم بهتر اين استدالل مقدمۀ  :استدالل سوم.  3. 6
را به آن اضافه كنيد؛ با توجه به مقدمات فوق مى

بر اساس مقدمات سابق، معلـوِل حـادث در مجموعـۀ . ديگر ارتباط حقيقى دارند هستند كه با يك
اما اين اثر يك اثـر قريـب دارد و ايـن اثـِر قريـب نيـز بـ. كند  نفس و بدن، اثری ايجاد مى

شود  كه در مجموعه حادث شده، منشأ اثر مى اين
كه مجموعه متناهى است، اثر نيز در جايى ختم مى اين

به علت فقدان شرايط تسلسل، ايجاد سلسله تا بى
بنابراين شىء حادث، از جهت حدوث در مجموعۀ متحـد نفـس و بـدن و ارتبـاط بـا اجـزا

مجموعه و آثار قريب و بعيد حـادث از آن، از يـك جـزء مجموعـه بـه مجموعـه ديگـر سـرايت 
توان به دريايى تشبيه كرد كه سنگى در آن مـى  مجموعه نفس و بدن را مى. كند  مى

علت حدوثشـان در مجموعـه، تـأثيری جديـد بـه  شود، هر يك از امـواج بـه  مىاز آن ناشى 
جا ادامه پيدا مى آورند و اين سلسله تأثيرات تا آن  مى

های كوچك در نظر ظاهری تأثيری در دريا ندارند، اما با نظر دقيـق، تمـام اجـزای دريـا   سنگريزه
  . گيرند  د آن آرايِش نوينى به خود مىبا ورو

اگر كسى تلقى صدرايى از رابطۀ نفس و بدن را بپـذيرد، ايـن اسـتدالل  :استدالل چهارم.  4. 6
مالصدرا رابطۀ نفس و بدن را فراتر از اتحاد مى. ننده استك برای او قانع
ای را پى  ريزد و شالوده يك حقيقت دومرتبه  در هم مى

ن رو، ربط دو شىء متباين، در واقع بىيتخالف و مبعد ارتباط است، از ا
تر باشند و به عبارت دقيق  شىء به وحدت نزديك

ر تعلق به يكای كه رابطه آن دو عالوه ب  گونه  به
از طرفى مالصدرا بدن ال بشرط را، ذاتى نفس و فعليِت آن را ناشى از فعليِت نفس مى. است

بنابر اين سخن صدرا، تعامل نفس و بدن بسيار تنگاتنگ مى.  )350، ص1ج ،1380مصباح يزدی،  (
يك از اين مراتب مرآة و آينـه انعكـاس ديگـری مـىای كه هر   گونه  به

تحولى در يك ساحت به ساحت ديگر نيز سرايت مى

  مجاری تأثيرات
بندی  تعامالت نفس و بدن از جهات مختلف تقسيم



ای نفس و بـدن، هـر يـك، واسـطه در ثبـوت بـرای تـأثير در سـاحت ديگـر 
گذارد، سپس هر يك از آنها واسـطه   به عبارت ديگر، عامِل بيرونى در هر كدام تأثير مى

جا كه نفس، صـورت و بـدن مـاده اسـت، فـيض  از آن
رسـد و   كند، بنابراين فيض از عـالم مجـردات بـه نفـس مى

دليل تعلـق بـه عـالم مـاده،   ديگر، بـدن بـه  ازسـوی. 
در پديـدO درد، تمـاس شـىء . شـود  واسطۀ انتقال تغييـرات ناشـى از عوامـل مـادی، در نفـس مـى

  . شود  بدن منجر به انشاء صورت درد در نفس مى
ای، نفس و بدن، از آن جهت كه نفس و بدن هستند، بدون عامل بيرونى 

نفس به واسطۀ حركت جوهری، علوم و ملكـات . 
  . كند  فس را متحول مىو بدن نيز به واسطۀ حركت جوهری و افعال ارادی، ن

البته روشن اسـت كـه اصـل تعامـل نفـس و بـدن از طريـق روح بخـاری اسـت، لـذا در همـۀ 
يعنى ابتدا نفس يا بدن بـر روح بخـاری تـأثير . تأثيرات، روح بخاری واسطۀ بين نفس و بدن است

  . شود  گذارد و سپس اين تأثير به ساحات ديگر منتقل مى
  . نحو ملكه  تأثير به

شـود؛ امـا در   در تأثيرات به صورت حال، با حدوِث مؤثر، حادث و با اعـدام آن، معـدوم مـى
شـود و اثـر آن   نحو ملكه، بـا حـدوِث مكـرِر مـؤثر، حـادث و بـا اعـدام مـؤثر، زايـل نمـى

  . تأثير بعد از تعلق) 2تأثير مستمر ناشى از تعلق؛ 
كه نفس بـه   نفس و بدن، از آن جهت كه به هم تعلق دارند، بر هم تأثير مستمر دارند، تا زمانى

تعلق نفـس بـه بـدن، موجـب تـدبير و . بدن عنصری تعلق دارد، قواعد خاصى بر بدن حاكم است
ای كه قطع تعلق، موجب اختالل در مـزاج بـدن   گونه

  . نفس در هنگام تعلق به بدن حافظ و جامع آن است
بدن مادO مخدر و شراب مسـِكر . شود  اشتغال نفس به بدن نيز موجب تخدير و غفلت نفس مى

غالـب . شـود  دارد، دچـار محـدوديت وجـودی مـى
؛ اما به علت اشتغال شديد بـه  )و اندكى از آنها در عالم عقل
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  . ای  تعامل غير واسطه) 2ای؛   تعامل واسطه) 1
ای نفس و بـدن، هـر يـك، واسـطه در ثبـوت بـرای تـأثير در سـاحت ديگـر   در تعامل واسطه

به عبارت ديگر، عامِل بيرونى در هر كدام تأثير مى. شود  مى
از آن. شوند  برای انتقال تأثير به ساحت ديگر مى

كند، بنابراين فيض از عـالم مجـردات بـه نفـس مى  شه از صورت به ماده تنزل پيدا مىهمي
. شـود  نفس برای ثبوت فيض در بدن واسطه مى

واسطۀ انتقال تغييـرات ناشـى از عوامـل مـادی، در نفـس مـى
بدن منجر به انشاء صورت درد در نفس مى خارجى با

ای، نفس و بدن، از آن جهت كه نفس و بدن هستند، بدون عامل بيرونى   در تعامل غير واسطه
. شوند  واسطه در پيداش تغيير در مرتبه ديگر مى

و بدن نيز به واسطۀ حركت جوهری و افعال ارادی، ن
البته روشن اسـت كـه اصـل تعامـل نفـس و بـدن از طريـق روح بخـاری اسـت، لـذا در همـۀ 

تأثيرات، روح بخاری واسطۀ بين نفس و بدن است
گذارد و سپس اين تأثير به ساحات ديگر منتقل مى  مى

تأثير به) 2نحو حال؛   أثير بهت) 1: بندی دوم  تقسيم
در تأثيرات به صورت حال، با حدوِث مؤثر، حادث و با اعـدام آن، معـدوم مـى

نحو ملكه، بـا حـدوِث مكـرِر مـؤثر، حـادث و بـا اعـدام مـؤثر، زايـل نمـى  تأثير به
  . الزوال است بطىء

تأثير مستمر ناشى از تعلق؛ ) 1: بندی سوم  تقسيم
نفس و بدن، از آن جهت كه به هم تعلق دارند، بر هم تأثير مستمر دارند، تا زمانى

بدن عنصری تعلق دارد، قواعد خاصى بر بدن حاكم است
گونه  شود، به  مى دهى به عملكرد اعضای بدن  نظم

نفس در هنگام تعلق به بدن حافظ و جامع آن است. شود  و انحراف كاركرد اعضا مى
اشتغال نفس به بدن نيز موجب تخدير و غفلت نفس مى

دارد، دچـار محـدوديت وجـودی مـىكه نفس به بـدن تعلـق   نفس است، لذا مادامى
و اندكى از آنها در عالم عقل (نفوس در مرتبۀ عالم مثال قرار دارند
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لذا نفس به محض قطع تعلق از بدن، از حقيقـت . يابند
؛ بنابراين هر چه اشتغال نفس به بدن بيشـتر باشـد، غفلـت و 

قسم . تخدير آن بيشتر است؛ هر يك از اين دو تأثير مستمر، ناشى از اصل تعلق نفس به بدن است
دوم يعنى تأثير بعد از تعلق، مربوط به خلقيات و صور حادثـه در صـفحه نفـس اسـت كـه بعـد از 

تـأثيرات بعـد از تعلـق بـدن بـر نفـس . شـود  بدن مى
 . مصاديق فراوانى دارد كه غالب آنها علت اعدادی حدوث حاالتى در نفس است

شود، ساحت ديگـر  ای كه در يكى از دو ساحت نفس و بدن حادث مى
يعنى هر فاعلى با فعل خاص، هـر تـأثيری از . داردكند، اين تأثير و تأثر با هم سنخيت 

بـر اسـاس سـخن فـوق هـر . شـود اثر خاص و هر علتى با معلوِل متناسب بـا علـت خـود ظـاهر مى
بـدن . شـود حقيقت و خاصيتى كه در مرتبه نفس اسـت، مشـابه و قرينـه آن در بـدن مـنعكس مى

، تأثيری متناسب با ماهيت مـؤثر انعكاس روحيات و خلقيات نفس است و نفس نيز از افعال ارادی

ای كه يكـى پيراسـته  گونه  نفس و بدن، از جهت ذاتشان، با هم نوعى تنافر و تخالف دارند، به
فناپذيری و تغيـر و ديگـری آراسـته بـه زمـان، مكـان، تغيـر، 
. ت و ظهورات هر يك متناسب با مرتبۀ خودش اسـت

ديگـر يـك    عبارت  هر خصلت و حالت روانى، قرينه و مشابه در مرتبه جسم هست، نه عين آن؛ به
. كنـد واقعيت است كه در مرتبه جسم متناسب با جسم و در مرتبه نفس متناسب با نفس تجلى مى

توانند ظهور صفات رحمـانى و   تسبه مىنفس و بدن از حيث ذات آيت خدا و از حيث صفات مك
شـود، امـا ايـن   صفات رحمانى و شيطانى از مرتبه نفس در مرتبه بدن مـنعكس مـى

جسـم زبـان گويـای روح . تناسب آن است، نه فراتـر و نـه فروتـر
ع تصـور و ادراك، آرايـش مـادی بدين ترتيب نو

نـه تنهـا . كنـد كند و نوع افعال بدنى، تأثير خاص در نفس ايجـاد مى
تصورات و تصديقات در جسم تأثير دارد، بلكه متناسب با هر تصـور و تصـديقى حالـت جسـمى 

است كـه    ای  يز آيينهبدن آيينۀ انعكاس نفس و نفسانيات، و نفس ن
كنـد و بـدن نماينـدO  نفس مكنونات خود را در بـدن ظـاهر مى

 

 

يابند  ندرت از حقايق اين عالم اطالع مى  بدن، به
؛ بنابراين هر چه اشتغال نفس به بدن بيشـتر باشـد، غفلـت و شود  نفس و حقايق عالم مثال آگاه مى

تخدير آن بيشتر است؛ هر يك از اين دو تأثير مستمر، ناشى از اصل تعلق نفس به بدن است
دوم يعنى تأثير بعد از تعلق، مربوط به خلقيات و صور حادثـه در صـفحه نفـس اسـت كـه بعـد از 

بدن مى حدوث در صفحه نفس، موجب تغييراتى در
مصاديق فراوانى دارد كه غالب آنها علت اعدادی حدوث حاالتى در نفس است

  تبيين انعكاس
ای كه در يكى از دو ساحت نفس و بدن حادث مى كه هر پديده عالوه بر اين
كند، اين تأثير و تأثر با هم سنخيت   را متأثر مى

اثر خاص و هر علتى با معلوِل متناسب بـا علـت خـود ظـاهر مى
حقيقت و خاصيتى كه در مرتبه نفس اسـت، مشـابه و قرينـه آن در بـدن مـنعكس مى

انعكاس روحيات و خلقيات نفس است و نفس نيز از افعال ارادی
  . پذيرد  مى

نفس و بدن، از جهت ذاتشان، با هم نوعى تنافر و تخالف دارند، به
فناپذيری و تغيـر و ديگـری آراسـته بـه زمـان، مكـان، تغيـر،  پذيری،  از مكان، زمان، جرم، انقسام

ت و ظهورات هر يك متناسب با مرتبۀ خودش اسـتبنابراين تجليا. است... پذيری و جرم، انقسام
هر خصلت و حالت روانى، قرينه و مشابه در مرتبه جسم هست، نه عين آن؛ به

واقعيت است كه در مرتبه جسم متناسب با جسم و در مرتبه نفس متناسب با نفس تجلى مى
نفس و بدن از حيث ذات آيت خدا و از حيث صفات مك

صفات رحمانى و شيطانى از مرتبه نفس در مرتبه بدن مـنعكس مـى. شيطانى باشند
تناسب آن است، نه فراتـر و نـه فروتـر  ظهور در حد دايرO ماديات و به

بدين ترتيب نو. است و اين زبان گاه علمى و گاه رمزی است
كند و نوع افعال بدنى، تأثير خاص در نفس ايجـاد مى خاصى را در جسم ايجاد مى

تصورات و تصديقات در جسم تأثير دارد، بلكه متناسب با هر تصـور و تصـديقى حالـت جسـمى 
بدن آيينۀ انعكاس نفس و نفسانيات، و نفس ن. شود خاصى در جسم ايجاد مى

نفس مكنونات خود را در بـدن ظـاهر مى. شود  افعال بدن در آن منعكس مى



  . ظاهری و ضمير انعكاسى و ترجمه مادی و ضمير انعكاسى ِنفس است
ترس بسته به متعلق آن كـاركرد خاصـى در بـدن دارد، تـرس از جبـروت و قهاريـت واجـب 

اگـر . م زندگى، ترس از تاريكى، دشمن و يا ترسى كه منشأ آن مـبهم اسـت
ر شده الگوی خاصى مثًال تپش ضربان قلب حاكم است، اما عـالوه بـر 
اين كاركرد مشترك اثر اختصاصى در هر يك از اين موارد وجود دارد؛ بـه عنـوان مثـال آثـاری 

آيد؛   وجود مى  شود، غير از آثاری است كه از ترس با منبع مبهم به
گريه خوف با گريه شـوق فـرق دارد زيـرا . شوره است

. در اين نگاه، رابطۀ نفس و بـدن ماننـد رابطـه علـم و عمـل اسـت
  . از حقيقت آن است

عـالوه بـر عموميـت تعـادل . در اين قسمت سنخيت تعامل كلى و عام اين دو ساحت مـراد اسـت
هـای  خصوصياِت روحى يا جسمى مختلـف، معلول

هـور جسـمى آن بين حالت روحـى و ظ. طلبند و علل مختلف معاليل متفاوت دارند
چنانكـه روشـن اسـت . حالت تناسب وجود دارد، زيرا بين علت و معلـول سـنخيت برقـرار اسـت

قدر حاجت اصـل   اختصار و به  جا به لذا در اين. گيرد

يزی هسـتند كـه ايجـاد علل موجده آن چ. بخش است
ای است كـه ميـان   نوعى ديگر از سنخيت در بين علل مادی وجود دارد كه غير از رابطه

جا كـه هـر علـت معـين بـا معلـولى معـين سـنخيت دارد، 
نيم كـه در تحقـق يـك دا  ميان علت و معلول مادی وجود دارد، اما مى

لـذا كشـف و درك . پديده مادی علل فراوانى، اعم از علل مجرد و علـل مـادی، دخالـت دارنـد
سنخيت دشوار است، اما عدم علم ما به علل دخيله در تحقق معلول غير از عدم سنخيت بين علت 

در . سـتندمصداق علل هستى بخش موجودات، ابـداعى؛ و مصـداق علـل مـادی، مكونـات ه
مبدعات استعداد و تعدد علل عرضى راه ندارد، ولى مكونات مسبوق به اسـتعداد و حضـور چنـد 
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ظاهری و ضمير انعكاسى و ترجمه مادی و ضمير انعكاسى ِنفس است
ترس بسته به متعلق آن كـاركرد خاصـى در بـدن دارد، تـرس از جبـروت و قهاريـت واجـب 

م زندگى، ترس از تاريكى، دشمن و يا ترسى كه منشأ آن مـبهم اسـتتعالى، ترس از فرجا
ر شده الگوی خاصى مثًال تپش ضربان قلب حاكم است، اما عـالوه بـر كچه بر هر يك از موارد ذ

اين كاركرد مشترك اثر اختصاصى در هر يك از اين موارد وجود دارد؛ بـه عنـوان مثـال آثـاری 
شود، غير از آثاری است كه از ترس با منبع مبهم به  كه از ترس از واجب صادر مى

شوره است زيرا اولى موجد آرامش و دومى عامل دل
در اين نگاه، رابطۀ نفس و بـدن ماننـد رابطـه علـم و عمـل اسـت. ماهيت و آثار آن دو فرق دارد

از حقيقت آن استعمل تمثل و تجسد علم و كاشف 

  تعليل انعكاس
در اين قسمت سنخيت تعامل كلى و عام اين دو ساحت مـراد اسـت

خصوصياِت روحى يا جسمى مختلـف، معلول. دوطرفه، بين اين روابط سنخيت حاكم است
طلبند و علل مختلف معاليل متفاوت دارند  مختلفى را مى

حالت تناسب وجود دارد، زيرا بين علت و معلـول سـنخيت برقـرار اسـت
گيرد  برهان انعكاس از قانون سنخيت سرچشمه مى

  . كاويم  سنخيت را مى
بخش است  مجرای قاعدO سنخيت، بين علل هستى 
نوعى ديگر از سنخيت در بين علل مادی وجود دارد كه غير از رابطه. كنند  مى

جا كـه هـر علـت معـين بـا معلـولى معـين سـنخيت دارد،  از آن. علت موجده با معلول وجود دارد
ميان علت و معلول مادی وجود دارد، اما مى  )به اين معنا (نوعى سنخيت

پديده مادی علل فراوانى، اعم از علل مجرد و علـل مـادی، دخالـت دارنـد
سنخيت دشوار است، اما عدم علم ما به علل دخيله در تحقق معلول غير از عدم سنخيت بين علت 

  . ومعلول است
مصداق علل هستى بخش موجودات، ابـداعى؛ و مصـداق علـل مـادی، مكونـات ه

مبدعات استعداد و تعدد علل عرضى راه ندارد، ولى مكونات مسبوق به اسـتعداد و حضـور چنـد 
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  . علت ناقصه عرضى است كه مجموع آنها علت تحقق معلول است
در مجردات و ماديات، وجوِد عليِت بين دو شىء، متفرع بر وجود سنخيت ميان آن دو است؛ 
ی مادی نباشد، صـدور هـر شـىء از هـر شـىء ديگـری جـايز 

ديگر ندارند، صدور شىء از هر شىء كيجا كه اشيا هيچ رابطه ضروری و علّى با 
الزمۀ اصل سنخيت آن است كه اگر ماهيت و طبيعـت دو شـىء 

ف در ماهيت علل، موجـب اخـتالف در ماهيـت اختال
  . شود، زيرا فرض آن است كه ذات علل با همديگر تفاوت دارد

در اشكال به اشاعره معتقد است كه نبود فعلى خاص برای يك موجود، بيـانگر عـدم 
ابـن  (داند    ىوجود طبيعت خاص برای اوست؛ او همچنين اختالف آثار را دليل بر اختالف طبايع م

هـر معلـولى زيرا «الماهيه، از جهت اختالفشان، محال است منشأ اثر واحد شوند؛ 
؛ اسـت هويتش انتساب و ارتباط با علتى خاص است و آن علت خاص مقـّوم واقعيـت آن معلـول

، كنـد طـرف اضـافه تغييـر مى تنهـاعلت ديگرى باشد نـه 
، 3ج ،ىيطباطبـا (»ديگر آن اضافه نيست و آن معلول نيز ديگـر همـان معلـول نيسـت

ها، معلول اختالف در ماهيت علل است و عكـس ايـن 
وری اسـت، خـواه ايـن اخـتالف در در چنين مواردی وجود اختالف ضر

  . افراد، يا ماهيت، يا حاكى از تعدد حيثيات باشد

  : كنيم شناسى زير شروع مى  برای استدالل بر اين مدعا در مرتبۀ نفس از مقدمات ذهن
از سوی ديگـر، مفـاهيم . حكايت مفهوم از خارج، ذاتى و بالطبع است، نه وضعى و قراردادی

ممكـن . ديگر اخـتالف دارنـدكيبا   ... )دل، قدرت، علم، اراده، وجود، فعليت، وحدت و
ديگر تبـاين كـياست دو مفهوم در خارج به يك وجود موجود باشـند، امـا از لحـاظ مفهـومى بـا 

اخـتالف در مفـاهيم در . اختالف در ماهيات و مفاهيم داللت بر اختالف آثـار دارد
  . حاكى از اختالف در حيثيات است

طلبـد و از اخـتالف  های مسـانخ بـا علـت خـاص را مى

 

 

علت ناقصه عرضى است كه مجموع آنها علت تحقق معلول است
در مجردات و ماديات، وجوِد عليِت بين دو شىء، متفرع بر وجود سنخيت ميان آن دو است؛ 

ی مادی نباشد، صـدور هـر شـىء از هـر شـىء ديگـری جـايز زيرا اگر چنين سنخيتى در بين اشيا
جا كه اشيا هيچ رابطه ضروری و علّى با  شود و از آن  مى

الزمۀ اصل سنخيت آن است كه اگر ماهيت و طبيعـت دو شـىء . ديگری ترجيح بال مرجح است
اختال. متفاوت باشند، آثار آنها نيز متفاوت است

شود، زيرا فرض آن است كه ذات علل با همديگر تفاوت دارد  معاليل مى
در اشكال به اشاعره معتقد است كه نبود فعلى خاص برای يك موجود، بيـانگر عـدم رشد  ابن

وجود طبيعت خاص برای اوست؛ او همچنين اختالف آثار را دليل بر اختالف طبايع م
  . )122ص ،1321رشد، 

الماهيه، از جهت اختالفشان، محال است منشأ اثر واحد شوند؛   علل مختلف
هويتش انتساب و ارتباط با علتى خاص است و آن علت خاص مقـّوم واقعيـت آن معلـول

علت ديگرى باشد نـه ، يعنى اگر فرض كنيم به جاى اين علت
ديگر آن اضافه نيست و آن معلول نيز ديگـر همـان معلـول نيسـت ،بلكه آن اضافه

  .  )224-225ص ،1364
ها، معلول اختالف در ماهيت علل است و عكـس ايـن  كه اختالف در ماهيت معلول نتيجه اين

در چنين مواردی وجود اختالف ضر. سخن نيز صحيح است
افراد، يا ماهيت، يا حاكى از تعدد حيثيات باشد

  :استدالل اول
برای استدالل بر اين مدعا در مرتبۀ نفس از مقدمات ذهن 

حكايت مفهوم از خارج، ذاتى و بالطبع است، نه وضعى و قراردادی
دل، قدرت، علم، اراده، وجود، فعليت، وحدت ومانند ع (

است دو مفهوم در خارج به يك وجود موجود باشـند، امـا از لحـاظ مفهـومى بـا 
اختالف در ماهيات و مفاهيم داللت بر اختالف آثـار دارد. 5داشته باشند
حاكى از اختالف در حيثيات است 6عاليهغير مبادی 

های مسـانخ بـا علـت خـاص را مى مفاهيم حادث در صفحۀ ذهن، معلول



همـين سـخن بعينـه در مـورد . بـريم  اين مفاهيم پـى مـى
كنيم و  اعدO سـنخيت مـىر شده را ضميمه قكمقدمات ذ

جا كه سنخ حاالت، مفـاهيم و صـفات نفـس متفـاوت اسـت هـر كـدام 
فعل ارادی مسبوق به تصور، شوق، . كنند كاركردی مشابه و مماثل با علت خود در بدن ايجاد مى

دنبال   هتكرار مبـادی فعـل آرايـش فيزيولـوژيكى خـاص را بـ
  : شود مقدمات فوق به صورت زير تلخيص مى

 ها، مفاهيم و حاالت مختلفى وجود دارد؛ 

 ماهيت مفاهيم و حاالت نفس مختلف است؛ 

 ماهيات و صفات متفاوت اقتضای آثار متفاوت دارد؛ 

  ؛قانون سنخيت است
. طلبـد پس نفس و حاالت نفـس ظهـورات متفـاوتى دارد كـه هركـدام آثـار خاصـى نيـز مى

تقرير فوق دربارO . براساس اين قاعده هر علتى با معلولى و هر معلولى با علتى خاص ارتباط دارند
بـه درمورد افعال بدن نيز، براساس قانون سـنخيت، هـر فعـل خـاص مسـبوق 

جــا كــه افعــال و حركــات ارادی مختلــف هســتند، 
وجود   ای در نفس بـه آورند و هر علت خاص در بدن، معلول ويژه

... اگر مرتبۀ نفس خصايصى از قبيل شجاعت، ذكاوت، سفاهت، كينه، حسد، محبـت و
از آنها نمود و بروزی ويژه دارند؛ زيرا حسادت با معلـول خـاص در مرتبـه جسـم 

ظهـور . گونه نيست كه حسادت در روح، هر دو، يك نمود و بروز داشته باشـند
ذكاوت و سفاهت، هركـدام . هريك از اين خصايص فرق دارد، زيرا ماهيت آنها با هم فرق دارد

  . خاصى همراه است؛ زيرا بين علت و معلول سنخيت برقرار است
تـر چـرا هـر يـك از   عبـارت دقيـق  ای هستند و بـه ها حامل رفتار ويژه

وسـيله   وسيله ابزار چشم و شـنيدن بـه  های خاصى ارتباط دارند؟ چرا ديدن به
كند؟ چشم چه خصوصيتى دارد كه علت اعدادی بـرای ديـدن اسـت؟ 

هـای ديگـر   چه چيزی مصحح تعلق يك حالت نفسانى به يك ژن و يا عضو معين است؟ چـرا ژن
چـرا : تواند مورد سؤال فلسفى قرار بگيرد كه  شناسان مى

رسـد تـا تناسـب و ارتبـاط   ارتباط دارند؟ به نظر مى

 

 

هم
زد

پان
ل 

سا
/ 

ره
ما

ش
 

وم
س

 

100  

اين مفاهيم پـى مـى یها مفاهيم در ذهن به اختالف در معلول
مقدمات ذ. شود حاالت و صفات نفس نيز گفته مى

جا كه سنخ حاالت، مفـاهيم و صـفات نفـس متفـاوت اسـت هـر كـدام  گيريم كه از آن نتيجه مى
كاركردی مشابه و مماثل با علت خود در بدن ايجاد مى

تكرار مبـادی فعـل آرايـش فيزيولـوژيكى خـاص را بـ. اراده، و حركت قوO عضالنى است
مقدمات فوق به صورت زير تلخيص مى. دارد و اين مجموعه طالب معلول ويژه است

ها، مفاهيم و حاالت مختلفى وجود دارد؛  در نفس ايده •
ماهيت مفاهيم و حاالت نفس مختلف است؛  •
ماهيات و صفات متفاوت اقتضای آثار متفاوت دارد؛  •
قانون سنخيت استبازگشت اين تعدد آثار، به  •

پس نفس و حاالت نفـس ظهـورات متفـاوتى دارد كـه هركـدام آثـار خاصـى نيـز مى
براساس اين قاعده هر علتى با معلولى و هر معلولى با علتى خاص ارتباط دارند

درمورد افعال بدن نيز، براساس قانون سـنخيت، هـر فعـل خـاص مسـبوق . بدن نيز صادق است
ــادی و انگيزه جــا كــه افعــال و حركــات ارادی مختلــف هســتند،  هــای خاصــى اســت و از آن مب

آورند و هر علت خاص در بدن، معلول ويژه وجود مى  های مختلف به معلول
اگر مرتبۀ نفس خصايصى از قبيل شجاعت، ذكاوت، سفاهت، كينه، حسد، محبـت و. آورد مى
از آنها نمود و بروزی ويژه دارند؛ زيرا حسادت با معلـول خـاص در مرتبـه جسـم   مباشد، هركدا. 

گونه نيست كه حسادت در روح، هر دو، يك نمود و بروز داشته باشـند  ارتباط دارد و اين
هريك از اين خصايص فرق دارد، زيرا ماهيت آنها با هم فرق دارد

خاصى همراه است؛ زيرا بين علت و معلول سنخيت برقرار استبا تحوالت بدنى 
ها حامل رفتار ويژه  كه چرا برخى از ژن اين

های خاصى ارتباط دارند؟ چرا ديدن به  روحيات روانى با ژن
كند؟ چشم چه خصوصيتى دارد كه علت اعدادی بـرای ديـدن اسـت؟   ابزار گوش تحقق پيدا مى

چه چيزی مصحح تعلق يك حالت نفسانى به يك ژن و يا عضو معين است؟ چـرا ژن
شناسان مى  چنين ارتباطى ندارند؟ اين كشف زيست

ارتباط دارند؟ به نظر مى هريك از نواحى مغز با كاركرد ذهنى خاصى
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شود، زيرا تعلق يك حالت   گاه آن حامل يك ويژگى خاص نمى
به علت شدت ارتبـاط بـين . نفسانى به يك ژن خاص، بدون وجود مرجح، ترجيح بالمرجح است

ــ ــای مغــز، برخــى از رفتارگراي و   )Watson (ان، از قبيــل واتســونه
آنـان بـرای رخـدادهای . توهم شدند و روان را همان فعاليت مغز دانستند

روانى وجود خارجى قائل نبودند، لذا رفتـار موجـود زنـده را از طريـق فراينـدهای فيزيولوژيـك 

كه مخصص تعلق نفس به جسم انسان چيست؟ و آيا نفس آدمى قابليت تعلـق 
چـه چيـزی عامـل تعلـق نفـوس : گوييم  كنيم و مى

های خاص است؟ آيا اين تعلق صرفاً قراردادی اسـت يـا تكـوينى و حقيقـى؟ آنچـه 
  بدن است يا در نفس؟ 

جا كه بدن انسانى به حـدی  اند از آن  در مورد سؤال اول و دوم چنانكه فيلسوفان اسالمى گفته
كند، لذا نفس انسـان بـه   سد كه قابليت افاضه نفس را به نحو تكوينى كسب مى

پذيرش نفس انسان را ندارد  گيرد، چون مزاج معادن و حيوانات قابليت
229( .  
شود كه وجه مخصص تعلـق نفـوس خـاص بـه   به سؤاالت بعدی بدين صورت پاسخ داده مى

بدين معنـا كـه جاعـل، . های خاص يا حقيقى و تكوينى است يا اعتباری، قراردادی و وكالتى
دهـد؛ مصـحح تعلـق نفـس بـه بـدن   خصص برای بدنى خاص قرار مـى
در امـور . و ايـن امـری محـال اسـت 7اعتباری و قرار دادی نيسـت؛ زيـرا تـرجيح بالمـرجح اسـت

  . گيرد  وضع و قرارداد صورت نمى
از ناحيـه بـدن، يـا هـم از  از ناحيه نفـس،: به سه صورت قابل تصور است

علت تخصص از ناحيه نفـس نيسـت، زيـرا فـرض ايـن اسـت كـه 
سان اسـت؛ چراكـه قبـل از تعلـق بـه بـدن  اند و حقيقت آنها يك

با همـين . شودمعلومات و مكتسبات و ملكات برای نفوس حاصل نشده است تا موجب تمايز آنها 
در هـر صـورت، . شـود  بيان، قسم سوم كه نفس و بدن، هر دو، عامل مخصص باشند نيز طـرد مـى

شـود نـه   كه اين نفس است كه به بدن افاضه مى تواند باشد، ضمن آن
ن بـد. وجو كـرد نـه در مفـاض بنابراين بايد وجوه مخصـص را در مسـتفيض جسـت

 

 

گاه آن حامل يك ويژگى خاص نمى بين يك رفتار و ژن نباشد، هيچ
نفسانى به يك ژن خاص، بدون وجود مرجح، ترجيح بالمرجح است

ــاالت روانــى و فعاليــت ــ  ح ــای مغــز، برخــى از رفتارگراي ه
توهم شدند و روان را همان فعاليت مغز دانستند دچار  )Skinner (اسكينر

روانى وجود خارجى قائل نبودند، لذا رفتـار موجـود زنـده را از طريـق فراينـدهای فيزيولوژيـك 
  . )35ص ،1381هارت،   دی (كردند   تبيين مى

كه مخصص تعلق نفس به جسم انسان چيست؟ و آيا نفس آدمى قابليت تعلـق  سؤال ديگر اين
كنيم و مى  به اجسام حيوانات را دارد؟ سؤال را خردتر مى

های خاص است؟ آيا اين تعلق صرفاً قراردادی اسـت يـا تكـوينى و حقيقـى؟ آنچـه   خاص به بدن
بدن است يا در نفس؟  كه وجه مخصص اين تعلق است در

در مورد سؤال اول و دوم چنانكه فيلسوفان اسالمى گفته
سد كه قابليت افاضه نفس را به نحو تكوينى كسب مى  از تعادل مزاج مى

گيرد، چون مزاج معادن و حيوانات قابليت  اجسام حيوانات تعلق نمى
229ص ،1382؛ مالصدرا، 364ص م،1992، 2ابن سينا، ج(

به سؤاالت بعدی بدين صورت پاسخ داده مى
های خاص يا حقيقى و تكوينى است يا اعتباری، قراردادی و وكالتى  بدن

خصص برای بدنى خاص قرار مـىهر نفسى را بدون وجوه م
اعتباری و قرار دادی نيسـت؛ زيـرا تـرجيح بالمـرجح اسـت

وضع و قرارداد صورت نمى  تكوينى، كه رابطه نفس و بدن چنين است،
به سه صورت قابل تصور استبودن  فرض حقيقى 

علت تخصص از ناحيه نفـس نيسـت، زيـرا فـرض ايـن اسـت كـه . ناحيه نفس و هم از ناحيه بدن
اند و حقيقت آنها يك  نفوس هنوز به ابدان تعلق نگرفته

معلومات و مكتسبات و ملكات برای نفوس حاصل نشده است تا موجب تمايز آنها 
بيان، قسم سوم كه نفس و بدن، هر دو، عامل مخصص باشند نيز طـرد مـى

تواند باشد، ضمن آن  اين عامل از ناحيۀ نفس نمى
بنابراين بايد وجوه مخصـص را در مسـتفيض جسـت. بدن به نفس



پس ناچار مصـحح ايـن تعلـق را بايـد . مستفيض بايد استعدادات را فراهم كند تا نفس افاضه شود
وجو كرد؛ بدين معنا كه بدن عنصری با خصوصيت مزاجى منحصر به فرد اقتضـای 

حـوال بـا ا. دهـد  معتقد است كه احوال و اعراض نفس بدون مشاركت بدن رخ نمـى
جز از طريق مشاركت بـدن ... شود؛ احوالى چون خشم، ترس و

جا كه معلومات و هيئات نفسـانى افـراد  دهند و از آن
ــ حقيقـِت   كه اين تمايزات به منزله فصول نفوس هستند

زيرا نفوس به فصل اخيرشان به بـدن تعلـق دارنـد و اخـتالف در حقيقـِت 
كه اختالف نفوس منشأ اختالف  نتيجه آن. ن را دارد

تالف در ذات منشأ تفاوت در تعلق، و اخـتالف در تعلـق موجـب اخـتالف در 

هـر چـه بـر . توان به فردی كه در درون حوض آب قرار دارد، تمثيل كرد
روشـن . شـود  حجم آب يا فرد در حوض افزوده يا كم شود، ارتباط جديدی بين آن دو پيـدا مـى

  . ارتباط نفس با بدن شديدتر از ارتباط آب و فرد در حوض است
كه بنابر بر استدالل فوق ذات نفـس بـا بـدن   نفس ذاتاً ارتباطى به بدن ندارد، در حالى

وجود لغيرO نفـس از وجـود لنفسـۀ . نفسه و لغيره  فى
هميشـه تعـدد اعتبـار منشـأ تمـايز در مصـداق و حيثيـات 
نفس موجودی بسيط است كـه از اعتبارهـای مختلـف انحـاء مالحظـات قابـل 

گونـه كـه در   همان. كه اعتبارات مختلف موجب انثالمِ وحدت نفس گردد
  . وجود موجودند
اند، اما بنـا بـر اسـتدالل فـوق حقيقـت تعلـِق  همه نفوس در اصل تعلق به بدن مشترك

اند، امـا بازگشـِت منشـأ اخـتالف در  اگرچه همه نفوس در اصل تعلق به بدن مشترك
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مستفيض بايد استعدادات را فراهم كند تا نفس افاضه شود
وجو كرد؛ بدين معنا كه بدن عنصری با خصوصيت مزاجى منحصر به فرد اقتضـای  در بدن جست

  . دارد یا نفس ويژه
معتقد است كه احوال و اعراض نفس بدون مشاركت بدن رخ نمـىسينا   ابن 

شود؛ احوالى چون خشم، ترس و  بدن حادث مى یها حدوث مزاج
  .  )30ص ق،. ه1408سينا،  ابن ( شود  حاصل نمى

  : استدالل دوم
دهند و از آن  علوم و ملكات، ذات نفس را تشكيل مى

كه اين تمايزات به منزله فصول نفوس هستند ـ    تمايزاتى هستنددر عين تشابهات، واجد 
زيرا نفوس به فصل اخيرشان به بـدن تعلـق دارنـد و اخـتالف در حقيقـِت  8. نفوس، مختلف است

ن را دارد )بد (تعلق، اقتضای اختالف در حقيقت متعلَق
تالف در ذات منشأ تفاوت در تعلق، و اخـتالف در تعلـق موجـب اخـتالف در در ذات آنها، و اخ

  . شود  ابدان انسانى مى
توان به فردی كه در درون حوض آب قرار دارد، تمثيل كرد  استدالل فوق را مى

حجم آب يا فرد در حوض افزوده يا كم شود، ارتباط جديدی بين آن دو پيـدا مـى
ارتباط نفس با بدن شديدتر از ارتباط آب و فرد در حوض استاست كه 

نفس ذاتاً ارتباطى به بدن ندارد، در حالى: اشكال
  . ارتباط دارد
فى: گونه قابل اعتبار است نفس به دو: جواب

هميشـه تعـدد اعتبـار منشـأ تمـايز در مصـداق و حيثيـات . د بلكـه عـين آن اسـتآن جدايى نـدار
نفس موجودی بسيط است كـه از اعتبارهـای مختلـف انحـاء مالحظـات قابـل . شود  وجودی نمى

كه اعتبارات مختلف موجب انثالمِ وحدت نفس گردد تصور است، بدون اين
وجود موجودند مجردات عاليه حيثيات مختلف به يك

همه نفوس در اصل تعلق به بدن مشترك: اشكال
  . نفوس به بدن مختلف است

اگرچه همه نفوس در اصل تعلق به بدن مشترك: جواب
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ودی جـدای از ذات آن داشـته تعلق، به اختالف در متعلق است و چنين نيست كه تعلق نفس وجـ
  . باشد، بلكه تعلق نفس به بدن البشرط ذاتى آن است

انعكـاس . انعكاس بيرونـى) 2انعكاس درونى؛ ) 1: 
كند، مانند غم، شادی، تـرس، شـجاعت، خجالـت، 

مثـال،  یبـرا. شـود هـايى در بـدن مى  هر يك از اين حاالت موجب بروز واكـنش
  . آيد  وجود مى  هايى در قلب و جريان خون او به
انعكاسـات خـارجى . آينـد صـورت رفتـار و عمـل درمى

مـثًال كسـى كـه تذبـذب و ترديـد دارد، در . شوند  ى
زند و كسى كه خسـته اسـت،  عمل نيز مضطرب است و كسى كه يقين دارد، با صالبت حرف مى

ممكن است يك حالت روحى هر دو انعكـاس درونـى 
بـدن تـأثير دارد، در بعضـى از كـه بـر عملكـرد  و بيرونى را داشته باشد، مثًال شادی عـالوه بـر اين

  . دارد شود و شخص را به تحرك و پويايى وا مى
بنابراين هـر انعكـاس . رابطه بين انعكاس درونى و بيرونى، رابطه عموم و خصوص مطلق است

سـابق  اطالق چنين كليتى با توجه بـه مباحـث. بيرونى مسبوق به انعكاس درونى است، نه برعكس
كه گفته شد  چنان. هاست نمايد، زيرا انعكاس درونى همواره مسبوق به تصورات و ايده

نگرش انعكاسى، انعكاسات درونى و بيرونى حال و ملكه و تأثير ناشى از تعلق و تـأثير بعـد از 
  . يابد فس از طريق بدن و حاالت بدنى انعكاس مى

ديگـر، خاسـتگاه هـر   عبارت   به. منشأ انعكاسات بيرونى دو عامل خودآگاه و ناخودآگاه است
ممكن است فعل ارادی تكرار شـود و . حركت ارادی ضمير ناخودآگاه يا خودآگاه شخص است

ك اصـلى آن ضـمير ناخودآگـاه در عين حال شخص از علت اصلى وقوع آن مطلع نباشد و محر

مغز، مزاج، چهره، خون، ژن، آناتومى و فعاليـت غـدد از مـواردی هسـتند كـه علـوم تجربـى 
علـت ماهيـت فلسـفى مقالـه و عـدم   بـه. انـد اند كه به انحای مختلف بيـانگر حـاالت روحى

 

 

تعلق، به اختالف در متعلق است و چنين نيست كه تعلق نفس وجـ
باشد، بلكه تعلق نفس به بدن البشرط ذاتى آن است

  مجاری انعكاس
: انعكاس حاالت روحى در جسم دوگونه است
كند، مانند غم، شادی، تـرس، شـجاعت، خجالـت،   درونى حاالت روحى در جسم ظهور پيدا مى

هر يك از اين حاالت موجب بروز واكـنش. محبت و عشق
هايى در قلب و جريان خون او به  شود، واكنش فردی كه دچار ترس مى

صـورت رفتـار و عمـل درمى  در انعكاس بيرونى، صفات روحى به
ىشامل تمامى حركات و سكنات ارادی بدن م

عمل نيز مضطرب است و كسى كه يقين دارد، با صالبت حرف مى
ممكن است يك حالت روحى هر دو انعكـاس درونـى . حركات جسمى او كند و كم رمق است

و بيرونى را داشته باشد، مثًال شادی عـالوه بـر اين
شود و شخص را به تحرك و پويايى وا مى   موارد منجر به رفتار نيز مى

رابطه بين انعكاس درونى و بيرونى، رابطه عموم و خصوص مطلق است
بيرونى مسبوق به انعكاس درونى است، نه برعكس

نمايد، زيرا انعكاس درونى همواره مسبوق به تصورات و ايده طبيعى مى
  . هر ايده و تصوری در جسم تأثير دارد

نگرش انعكاسى، انعكاسات درونى و بيرونى حال و ملكه و تأثير ناشى از تعلق و تـأثير بعـد از 
فس از طريق بدن و حاالت بدنى انعكاس مىبدين ترتيب مكنونات ن. گيرد تعلق را در بر مى

منشأ انعكاسات بيرونى دو عامل خودآگاه و ناخودآگاه است
حركت ارادی ضمير ناخودآگاه يا خودآگاه شخص است

در عين حال شخص از علت اصلى وقوع آن مطلع نباشد و محر
  . باشد

مغز، مزاج، چهره، خون، ژن، آناتومى و فعاليـت غـدد از مـواردی هسـتند كـه علـوم تجربـى 
اند كه به انحای مختلف بيـانگر حـاالت روحى مدعى



  . كنيم  گنجايش آن از بسط تفصيلى اين موارد خوددارری مى
برخى آثار وجودی اندك دارند و . افعال بدن بر نفس دارای شدت و ضعف است

گاه افعال بدنى متفاوت، منشأ پيدايش يـك حالـت 
موجـب انبسـاط و ابتهـاج نفـس ... شوند، مثًال مناظر زيبا، طعام لذيذ، ديدار محبـوب و

ها هستند و هرگاه علـت خصوصـيتى خـاص  دد علل دال بر تعدد معلول
گرچـه لـذت . شـود داشته باشد، معلول نيز چنين است، تعـدد نـوع فعـل منجـر بـه تعـدد آثـار مى

انـد، متعلـق يكـى معبـود و  برخاسته از عبادت معبود و زيارت معشوق و طعام لذيـذ هـر سـه لذت
ركدام از ايـن مـوارد آثـار خاصـى دارد، لـذا همـان 

  . آيد دست نمى  شود، از تداوم بر طعام به گيری كه از تداوم بر عبادت معبود حاصل مى
مثًال ترس از دشمن و : شود  های روحى متفاوت موجب بروز يك عمل بدنى مى

جا نيـز اگـر چـه ظـاهراً فعـل، واحـد  خوف االهى هر دو ممكن است سبب گريه شود، اما در اين
است، ولى ماهيت افعال متفاوت است، زيرا منشأ يكى دشـمن و ديگـری جبـروت واجـب تعـالى 

  . بريم است و از تعدد ماهيت علل به تعدد ماهيت معلول پى مى
  : زير است

سـينا   ابـن. شـود ملكـه آن در نفـس مى وسيله بدن موجـب
، 2، جسـينا ابـن (دانـد   هـای نفسـانى و ملكـات مـى  وسيلۀ بدن را منشأ تكـون خصـلت

رسـد كـه كليـات را ادراك   سينا نفس زمانى به كمال عقلى مى
كه چنـد  داند؛ بدين معنا كه بعد از اين  محسوسات مى

كنـد و   صورت حسى وخيالى در نفس اتفاق افتاد، نفس خصوصيات صورت خيالى را تجريد مى
.(   Oبنابراين قوای حسى بدن با واسطه در كمـال قـو

جا كـه عـالم مـاده  ات دريافت صورت از عالم عقول است؛ از آن
رقيقۀ عالم عقل است، بـدن در هنگـام ارتبـاط بـا شـىء خـارجى زمينـۀ دريافـت افاضـۀ صـور از 

واضـح اسـت  (ادراك كليات درواقع مشاهدO عقل از دور است 
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گنجايش آن از بسط تفصيلى اين موارد خوددارری مى
افعال بدن بر نفس دارای شدت و ضعف استنحوO تأثير 

گاه افعال بدنى متفاوت، منشأ پيدايش يـك حالـت . برخى از شدت وجودی بيشتری برخوردارند
شوند، مثًال مناظر زيبا، طعام لذيذ، ديدار محبـوب و روحى مى

دد علل دال بر تعدد معلولشود؛ اما ازآنجا كه تع مى
داشته باشد، معلول نيز چنين است، تعـدد نـوع فعـل منجـر بـه تعـدد آثـار مى

برخاسته از عبادت معبود و زيارت معشوق و طعام لذيـذ هـر سـه لذت
ركدام از ايـن مـوارد آثـار خاصـى دارد، لـذا همـان ديگری معشوق و سومى طعام لذيذ است و ه

گيری كه از تداوم بر عبادت معبود حاصل مى نتيجه
های روحى متفاوت موجب بروز يك عمل بدنى مى گاهى حالت

خوف االهى هر دو ممكن است سبب گريه شود، اما در اين
است، ولى ماهيت افعال متفاوت است، زيرا منشأ يكى دشـمن و ديگـری جبـروت واجـب تعـالى 

است و از تعدد ماهيت علل به تعدد ماهيت معلول پى مى
زير است یها نقش اعدادی بدن در نفس به صورت

وسيله بدن موجـب  تكرار يك فعل به :ايجاد ملكه. 1
وسيلۀ بدن را منشأ تكـون خصـلت  تكرار عملى به

 . )307م، ص1992

سينا نفس زمانى به كمال عقلى مى  در نظر ابن :تحقق ادراك. 2
محسوسات مىكند؛ او ادراك كليات را مسبوق به ادراك 

صورت حسى وخيالى در نفس اتفاق افتاد، نفس خصوصيات صورت خيالى را تجريد مى
).416همان، (شود   صورت كلى از شىء انتزاع مى

  . عاقله مؤثر است
ات دريافت صورت از عالم عقول است؛ از آناز نظر مالصدرا ادراك كلي

رقيقۀ عالم عقل است، بـدن در هنگـام ارتبـاط بـا شـىء خـارجى زمينـۀ دريافـت افاضـۀ صـور از 
ادراك كليات درواقع مشاهدO عقل از دور است . كند  النوع شىء را فراهم مى  رب
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نـوع ديگـری از ادراك صـور حسـى وخيـالى .  )31
در اين قسم از ادراك قـوای حسـى .  )24همان، ص (هست كه قيام صدوری از نفس دارند نه حلولى

گيـرد، نفـس مسـتعد صـدور صـور   وقتى در و ضع و محاذات خاصى محسوس بالعرض قرار مـى
واسـطه،   آالت حسـى، باواسـطه و بـى سـينا و مالصـدرا بـدن بـا

كه نفس اشتداد وجودی پيدا كـرد، قـادر بـه ادراك، 

در انسـان اسـتعدادهای فطـری از قبيـل : خيـر و شـر
انسان با انجام افعـال بـدنى، هريـك . وجود دارد  ...

حالت ملكـه و رسـوخ در نفـس   در اثر تكرار قوه، بـه
  . گردد رسد و نتيجه آن تثبيت قوای خير و شر در نفس مى

تى جديـد و دهـد، درصـدد خلـق هـوي وقتى كه انسان رفتاری را انجـام مى
فاعـل صـفت . كنـد تكرار، هويت را به فعليت تبديل مى

كنـد و اگـر كـل افعـال شـخص متحـول شـود، نطفـۀ هـويتى نـوين منعقـد 
اسـت، ولـى تكـرار، راهـى بـرای بـه عينيـت درآوردِن 
عل است كـه بـر وجـود خـارجى آن تقـدم دارد و اصـطالحاً ماهيـِت غايـت بـر وجـود 

، سـينا ابـن (خارجى آن تقدم رتبى دارد و مبادی علمى و عملى راهى برای تحقق خارجى آن اسـت

تداعى معانى فعل نفس است، ولى افعال مادی، خصوصاً بصـر، در ايجـاد 
. كنـد بصر با فراهم آوردن استعدادها زمينه را برای رؤيت ايجاد مى

  . شود مجانست اين رؤيت با ساير صور قبلى، منجر به درك صور جديدی مى
فاتى از قبيل قدرت هوش و حافظـه، ص: نفس ىتشديد يا تضعيف صفات غيراختيار

. شـوند  با ناحيۀ خاصى از مغز ارتباط دارند، لذا با تقويت مغز ايـن صـفات تقويـت يـا تشـديد مـى
همچنين هر قسمتى از بدن با خصوصيت خاصى از روح ارتبـاط دارد و ارتبـاط فـرع بـر سـنخيت 

ها و غـذاها و تـأثير آنهـا در  هدانشمندان علوم تجربى قديم و جديد از استفاده برخى از ميو
  . اند تقويت و كندی حافظه و ايجاد غم يا شادی خبر داده

 

 

31، ص1382مالصـدرا،  ( )كه مراد بعد مكانى نيست
هست كه قيام صدوری از نفس دارند نه حلولى

وقتى در و ضع و محاذات خاصى محسوس بالعرض قرار مـى
سـينا و مالصـدرا بـدن بـا  بنابراين براساس نظر ابـن. شود  مى

كه نفس اشتداد وجودی پيدا كـرد، قـادر بـه ادراك،  ساز تحقق ادراك است؛ اما بعد از اين  زمينه
  . شود  بدون ابزار بدنى مى

خيـر و شـر ىرساندن استعدادهابه فعليت . 3
...جويى، حس پرستش موجود متعالى و حقيقت

در اثر تكرار قوه، بـه. رساند از اين نيروهای بالقوه را به فعليت مى
رسد و نتيجه آن تثبيت قوای خير و شر در نفس مى مى

وقتى كه انسان رفتاری را انجـام مى: ايجاد هويت. 4
تكرار، هويت را به فعليت تبديل مى. وصول به فعليتى است كه فاقد آن است

كنـد و اگـر كـل افعـال شـخص متحـول شـود، نطفـۀ هـويتى نـوين منعقـد  جديدی را كسـب مى
اسـت، ولـى تكـرار، راهـى بـرای بـه عينيـت درآوردِن   »نظر«خاستگاه اين هويت نوين . گردد مى

عل است كـه بـر وجـود خـارجى آن تقـدم دارد و اصـطالحاً ماهيـِت غايـت بـر وجـود فاعليِت فا
خارجى آن تقدم رتبى دارد و مبادی علمى و عملى راهى برای تحقق خارجى آن اسـت

  .  )4م، نمط 1992، 2ج
تداعى معانى فعل نفس است، ولى افعال مادی، خصوصاً بصـر، در ايجـاد : تداعى معانى. 5

بصر با فراهم آوردن استعدادها زمينه را برای رؤيت ايجاد مى. چنين عملى نقشى ممتاز دارد
مجانست اين رؤيت با ساير صور قبلى، منجر به درك صور جديدی مى

تشديد يا تضعيف صفات غيراختيار. 6
با ناحيۀ خاصى از مغز ارتباط دارند، لذا با تقويت مغز ايـن صـفات تقويـت يـا تشـديد مـى

همچنين هر قسمتى از بدن با خصوصيت خاصى از روح ارتبـاط دارد و ارتبـاط فـرع بـر سـنخيت 
دانشمندان علوم تجربى قديم و جديد از استفاده برخى از ميو. است

تقويت و كندی حافظه و ايجاد غم يا شادی خبر داده



. ساز اعدام و ايجاد بسياری از حـاالت روانـى اسـت
چنانكـه اشـاره شـد . بحث وراثت ممكن است موضوعى تا حدی پيچيده بـرای ايـن بحـث باشـد

شناختى   اگر به اين مسئله صرفا نگاه زيست. يك حالت روانى معين ارتباط دارند
افـزوده   داشته باشيم دشوار است بتوانيم اين مسئله را از حالت ابهام درآوريـم، بلكـه بـر ابهـام آن 

نماياند، آن هم نه همـۀ آن،   شناسان فقط ساحت مادی شىء را به ما مى
. كه جزئى از آن را؛ و از اين جزء نيز همۀ آن صحيح نيست، بلكه مشـوب بـه خـبط و خطاسـت

تواند در حـاالت   ها با برخى از صفات ارتباط دارند و اين مى
تار كننده رف  ای از دانشمندان ژن را تعيين اين ارتباط چنان عميق است كه عده

شناسان و پزشكان موارد فراوانى از تأثير غدد در حـاالت روانـى گـزارش 
  . شود  ساز برخى از خصايص روانى مى  های بدنى منشأ يا زمينه

های آن برهـانى اسـت؛ بنـابراين تعامـل فراگيـر نفـس و بـدن بـر 
علـوم قـديم و جديـد و تجربيـات . استقرای ناقص مبتنى نيست، بلكه بـه اسـتدالل متعاضـد اسـت

روزمره تا كنون مواردی از اين ارتباط و انعكاس كشف كرده و در موارد نامكشوفه بايد چشم به 
  . مسئله عقلى برگيرند

گـاه بـه صـيد  ديگر، بـا شـمول و فراگيـری خـود، هيچ
حـواس فقـط . فروغ حواس به سرزمين فراخ عقـل راهـى نـدارد

تفسير  كه از اين عكس، كند، بدون آن شده در بدن را درك مى
نمـای   آنچه قطب. طور كه اصالت وجود و حركت جوهری چنين است

. كنـد  كنـد عقـل صـيد نمـى كند و آنچـه حـواس درك مى
   9.نه چشم بصر ) عقل

تأثيرپذيری نفس و بدن از حادثـات و تعامـل فراگيـر آن 
اما سنجه و معيار چيست؟ و بين چه حالتى از روان و چه خصوصـيتى از جسـم سـنخيت 
وجود دارد و مكانيسم بروز حالت نفسانى در جسم چگونـه اسـت؟ و آيـا جايگـاه پاسـخ بـه ايـن 

انـد و اگـر   تجربى در اين راستا گامى برداشتهسؤال در فلسفه است يا در علوم تجربى؟ و آيا علوم 
اند، اين اقدام صحيح است يا غلط؟ همۀ اين سؤاالت مباحـث متفـرع بـر ايـن ديـدگاه 
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ساز اعدام و ايجاد بسياری از حـاالت روانـى اسـت  بدن زمينه :پيدايش كيفيات نفسانى. 7
بحث وراثت ممكن است موضوعى تا حدی پيچيده بـرای ايـن بحـث باشـد

يك حالت روانى معين ارتباط دارندها با   برخى از ژن
داشته باشيم دشوار است بتوانيم اين مسئله را از حالت ابهام درآوريـم، بلكـه بـر ابهـام آن 

شناسان فقط ساحت مادی شىء را به ما مى  شود، زيرا بينش زيست  مى
كه جزئى از آن را؛ و از اين جزء نيز همۀ آن صحيح نيست، بلكه مشـوب بـه خـبط و خطاسـتبل

ها با برخى از صفات ارتباط دارند و اين مى  در هر صورت، درمسئله توارث، ژن
اين ارتباط چنان عميق است كه عده. روانى تأثير بگذارد

شناسان و پزشكان موارد فراوانى از تأثير غدد در حـاالت روانـى گـزارش   زيست. اند  آدمى دانسته
های بدنى منشأ يا زمينه  برخى از حركات و فعاليت. اند  داده

  متد انعكاس
های آن برهـانى اسـت؛ بنـابراين تعامـل فراگيـر نفـس و بـدن بـر   روش انعكاس، عقلى و استدالل

استقرای ناقص مبتنى نيست، بلكه بـه اسـتدالل متعاضـد اسـت
روزمره تا كنون مواردی از اين ارتباط و انعكاس كشف كرده و در موارد نامكشوفه بايد چشم به 

مسئله عقلى برگيرند راه علوم بود تا پرده از اسرار مصاديق
ديگر، بـا شـمول و فراگيـری خـود، هيچكيتأثير و تأثير بالجملۀ نفس و بدن از 

فروغ حواس به سرزمين فراخ عقـل راهـى نـدارد  آيد، زيرا شعاع كم حواس درنمى
شده در بدن را درك مى  عكس برخى از عوارض منعكس

طور كه اصالت وجود و حركت جوهری چنين است  همان. و تبيينى داشته باشد
كند و آنچـه حـواس درك مى  دهد حواس درك نمى  عقل نشان مى

عقل (درواقع كاشف اين ارتباط چشم بصيرت است
تأثيرپذيری نفس و بدن از حادثـات و تعامـل فراگيـر آن آنچه در اين مقاله مبرهن شده اصل 

اما سنجه و معيار چيست؟ و بين چه حالتى از روان و چه خصوصـيتى از جسـم سـنخيت . دو است
وجود دارد و مكانيسم بروز حالت نفسانى در جسم چگونـه اسـت؟ و آيـا جايگـاه پاسـخ بـه ايـن 

سؤال در فلسفه است يا در علوم تجربى؟ و آيا علوم 
اند، اين اقدام صحيح است يا غلط؟ همۀ اين سؤاالت مباحـث متفـرع بـر ايـن ديـدگاه   اقدام كرده
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آنچه مقصـود ايـن . است و اساساً كشف معيارها و ضوابط اين مسئله مربوط به علوم تجربى است
ئله و نه تأييد آنچـه از علـوم تجربـى كـه در مقاله است اثبات اصل مسئله است نه اثبات روش مس

در ايـن مقالـه دو ادعـا . بردار نيسـتند  اند و تخصيص
و  صورت موجبـۀ كليـه، و ديگـری سـنخيت انعكـاس حـاالت

ممكن است ادعا شود كه هر يك از اين دو ادعا مـوارد نقـض 
صورت ادله و براهين مـدعا مخـدوش و قـوام و اصـول فلسـفى بحـث در هـم ريختـه 

  . شود  قاعده فلسفى با پيدايش يك نقض از حجيت عقلى ساقط مى
  

داننـد و در مـوارد ظـاهراً نقـض، تحقـق  حكما هر حركت طبعى را رو به كمال مى
دانند و معتقدند كه اگر مثًال اشيائى در خأل باشند و مـانعى مـانع 

در اقليـت هسـتند و ها و موانع  البته عايق. ها نباشد، محال است كه از كمال به نقص زبول كنند
حكمى كـه در . ۀ انعكاس نيز چنين استينظر. رسند

مورد رابطۀ بين نفس و بدن گفته شد كلى و مطلق اسـت، در مـوارد نقـص در واقـع مـانعى بـروز 

وجـود ) 1: ی سـلبى اسـت، بسـتگى داردتحقق شىء به دو عامـل كـه يكـى ايجـابى و ديگـر

شـود؛ جسـم انسـان   دليل وجود مانع شىء محقق نمـى
ديگر كـيمربوط به عالم ماده است و عالم ماده دار تزاحم علـل و كمـاالت و اقتضـائات اشـياء بـا 

طلبـد و يـا بـه اقتضـای عللـش وجـودی خـاص   تضای ذاتـش كمـالى را مـى
اگر فرض كنيم صفت شجاعت با يك الگوی خاص بـدنى همـراه اسـت، بـا احتمـال 

ه در جايى صادق اسـت كـه يبنابراين اصِل اين نظر
اگـر فـرض : با اين توضيح حكم دائمـى و كلـى چنـين اسـت

كنيم كه مورد نقض و استثنايى موجود است، اين موارد خـروج تخصصـى اسـت نـه تخصيصـى؛ 

 

 

است و اساساً كشف معيارها و ضوابط اين مسئله مربوط به علوم تجربى است
مقاله است اثبات اصل مسئله است نه اثبات روش مس

  . اند  اين راستا انجام داده

  طرح يك پرسش و پاسخ آن
اند و تخصيص قوانين فلسفى هميشه موجبۀ كليه يا سالبۀ كليه

صورت موجبـۀ كليـه، و ديگـری سـنخيت انعكـاس حـاالت  مطرح شد، يكى تعامل دو طرفه به
ممكن است ادعا شود كه هر يك از اين دو ادعا مـوارد نقـض . صفات نفس در بدن و عكس آن

صورت ادله و براهين مـدعا مخـدوش و قـوام و اصـول فلسـفى بحـث در هـم ريختـه   دارد؛ دراين
قاعده فلسفى با پيدايش يك نقض از حجيت عقلى ساقط مى! شود  مى

  : شود  مى اشكال فوق با دو بيان پاسخ داده
حكما هر حركت طبعى را رو به كمال مى: بيان اول

دانند و معتقدند كه اگر مثًال اشيائى در خأل باشند و مـانعى مـانع  شىء را منوط به عدم مانع نيز مى
ها نباشد، محال است كه از كمال به نقص زبول كنند آن

رسند اكثريت حركات طبيعى به كمال مطلوب مى
مورد رابطۀ بين نفس و بدن گفته شد كلى و مطلق اسـت، در مـوارد نقـص در واقـع مـانعى بـروز 

  . كرده و آن مورد درواقع مورد نقض نيست
تحقق شىء به دو عامـل كـه يكـى ايجـابى و ديگـر

  .  )سلبى (عدم مانع) 2؛  )ايجابى (مقتضى
دليل وجود مانع شىء محقق نمـى  در بسياری از موارد شرايط هست، اما به

مربوط به عالم ماده است و عالم ماده دار تزاحم علـل و كمـاالت و اقتضـائات اشـياء بـا 
تضای ذاتـش كمـالى را مـىهر چيزی به اق. است
اگر فرض كنيم صفت شجاعت با يك الگوی خاص بـدنى همـراه اسـت، بـا احتمـال . خواهد  مى

بنابراين اصِل اين نظر. كند  وجود مانع، خصوصيت جسمى بروز نمى
با اين توضيح حكم دائمـى و كلـى چنـين اسـت. شرايط موجود و موانع مفقود باشد

كنيم كه مورد نقض و استثنايى موجود است، اين موارد خـروج تخصصـى اسـت نـه تخصيصـى؛ 



تخصيص  چراكه اصل اين رأی با برهان اثبات شده است و استثنا در برهان فلسفى راه ندارد، زيرا

  .1: كننـد اشياء در جهـان مـادی بـه دو نحـو تحقـق پيـدا مى
كننـد و رفتـار  اشيائى كه به طـرق متعـدد رفتـار مى

فاقـد نفـس   یقسم اول، اشيا .آنها عرض عريضى دارد كه تابعى از مجموعه عوامل مختلف است
طبيعـِت ظـاهراً . بينـى و مشـخص هسـتند ها قابل پيش

طور كلـى حركـات جمـادات و نباتـات كـه بـر وتيـره 
مسـبوق مقدمـۀ قسم دوم برخالف قسـم اول، مختلـف و متعـدد و 

انـد و همـواره از شـرايط  بينى توان گفت غيرقابل پيش
گونـه  اين. گيرنـد ها، قصـد جديـدی مى پذيرنـد و براسـاس نيازهـا و ضـرورت

انسـان از ها اگرچه در حيوان نيز وجود دارند اما مصداق دقيق آنها انسان اسـت؛ زيـرا 
  . تواند بر وتيره واحد زندگى كند قوه عاقله برخوردار است و چنين موجودی نمى

اما انسـان در خـالء زنـدگى . انسان از آن جهت كه دارای روح و جسم است، اقتضائاتى دارد
آب . انسان با مكان و زمـان، جامعـه، فرهنـگ، اقتصـاد و سياسـت پيونـد خـورده اسـت

گيـرد برخـى از خـواص آن تغييـر  دارد، اما وقتى در برابـر آتـش و يـخ قـرار مى
. طـور انسـان  شـماری در آن وجـود دارد و همـين آب صرفاً آب نيست، بلكـه عوامـل بى

. مكان، زمان و اجتماع ذات انسان را تشكيل نداده است، بلكه الزمۀ انسان در جهـان مـادی اسـت
فرد دارد، هـر   دليل بافت و فيزيولوژی مخصوص خود، درمان منحصربه
. گونـه اسـت سالك الى اّهللاٰ سلوكى اختصاصى و انحصاری دارد و ساير امور انسانى نيـز بـر همين

ها همـواره بـا  ايـن سـاحت. های مختلف دارد و با مسائل گوناگونى در تماس اسـت
كنـد و  كـه سـرانجام عامـل غالـب، سـاير علـل را بركنـار مى

  . اين علل گاه با همديگر در تزاحم هستند
شـماری   شود اين است كه ساحت روح و جسم با عوامل بى

عدم مـانع باشـد و چنانكـه گفتـه شـد ارتباط دارد كه هر يك از اين عوامل ممكن است درحكم 
  . شود  وجود مانع، مانع تحقق شىء و اقتضائات ذاتى شىء مى
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چراكه اصل اين رأی با برهان اثبات شده است و استثنا در برهان فلسفى راه ندارد، زيرا
  . در اموراعتباری است نه حقيقى

اشياء در جهـان مـادی بـه دو نحـو تحقـق پيـدا مى: بيان دوم در پاسخ به چالش
اشيائى كه به طـرق متعـدد رفتـار مى. 2كنند؛  اشيائى كه بر وتيره واحد حركت مى

آنها عرض عريضى دارد كه تابعى از مجموعه عوامل مختلف است
ها قابل پيش های آن جان هستند كه كنش و واكنش و بى
طور كلـى حركـات جمـادات و نباتـات كـه بـر وتيـره   و به... جان، درخت، كرات، آب، هوا و  بى

قسم دوم برخالف قسـم اول، مختلـف و متعـدد و  ینحوه وجود اشيا. واحد است
توان گفت غيرقابل پيش به اين اعتبار مى. لمى، فعلى و انفعالى است

پذيرنـد و براسـاس نيازهـا و ضـرورت مختلف، رنگ مى
ها اگرچه در حيوان نيز وجود دارند اما مصداق دقيق آنها انسان اسـت؛ زيـرا  خصوصيت

قوه عاقله برخوردار است و چنين موجودی نمى
انسان از آن جهت كه دارای روح و جسم است، اقتضائاتى دارد

انسان با مكان و زمـان، جامعـه، فرهنـگ، اقتصـاد و سياسـت پيونـد خـورده اسـت. كند نمى
دارد، اما وقتى در برابـر آتـش و يـخ قـرار مى لوازمى و آثاری

آب صرفاً آب نيست، بلكـه عوامـل بى. كند مى
مكان، زمان و اجتماع ذات انسان را تشكيل نداده است، بلكه الزمۀ انسان در جهـان مـادی اسـت

دليل بافت و فيزيولوژی مخصوص خود، درمان منحصربه  ر بهگونه كه فرد بيما همان
سالك الى اّهللاٰ سلوكى اختصاصى و انحصاری دارد و ساير امور انسانى نيـز بـر همين

های مختلف دارد و با مسائل گوناگونى در تماس اسـت انسان ساحت
كـه سـرانجام عامـل غالـب، سـاير علـل را بركنـار مى ند تا آنديگر در داد و ستد هست كي

اين علل گاه با همديگر در تزاحم هستند. شود وجود شخص صدرنشين مى
شود اين است كه ساحت روح و جسم با عوامل بى  ای كه از بيان دوم گرفته مى  نتيجه

ارتباط دارد كه هر يك از اين عوامل ممكن است درحكم 
وجود مانع، مانع تحقق شىء و اقتضائات ذاتى شىء مى
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اول آن دسته از معلومـاتى اسـت كـه : اند گونه دو  )
كنـيم؛   هـا يـاد مـى  د در مفـاهيم و ايـدهدر ذهن و بدن آثار زيادی دارند و ما از آنها با تعبير اشـتدا

  . دسته دوم معلوماتى است كه آثار اندكى در ذهن و بدن دارند
وجـود . منشأ تفاوت آثار گاه در عالم و گاه در معلوم و گاه به مجمـوع ايـن دو بسـتگى دارد

نسـان اول از جهت سعۀ وجـودی؛ اگـر ا: تواند منشأ اشتداد در مفاهيم شود
توانـد   ای كـه مـى  گونـه  يابنـد، بـه  تبع آن مفاهيم نيز وجود شديدتری مى

ها بـا  در نتيجـۀ ايـن اشـتداد وجـودی آثـار مفـاهيم و ايـده

برسد، عالوه بر تصـرف   )گردد نفس برمى كه به قوت
شوند؛ البتـه   ند و اشيا مادون به مثابه بدن او مىك   در بدن، در ساير اشياء مادون نفس نيز تصرف مى
 .  

توانـد   كنـد، مـى منظومۀ معرفتى و شهوداتى كه به عالم تعلق دارد و بر اسـاس آن زنـدگى مى
كـه مفـاهيم در سـرزمين وجـودی چـه  نيمنشأ اشتداد در مفاهيم و قضايا شود و بستگى دارد نـه ا

. هـای متفـاوت نتيجـه دهنـد شخصى كاشته شوند تا با توجه به معلومات و مفروضـات عـالم، ميوه
  . تأثير و برخى ديگر دارای شدت وجودی بيشتری هستند

اسطرالب اسرار عارفان است و ذكر جبروت خداوندی لرزه بر تـار و پـود 
كـه در بسـياری از افـراد، چنـين اسـمى چنـين حـاالتى را ايجـاد 

شود و چه بسـا معشـوق  عاشق از تصور معشوق و مريد از تصور مراد مبتهج و منبسط مى
د و از تصور او دچار انقباض و انزجار شود؛ بنابراين نحوO تأثير 

طور كلى به عالَم ِ عـالِم   بينى و نحوO زندگى و حاالت روحى و روانى، و به

ممكن است شخصى . تواند مؤثر باشد ضمير ناخودآگاه عالم در شدت و ضعف معلومات مى
دچار اضطراب شود و خاسـتگاه آن ممكـن ... . صور دريا، تاريكى، درخت، پل و

در برخى از موارد نيز ماهيت تصور يـا مفهـوم فـى حـد 
  . نفسه، مانند تصور صحنه هولناك، از تأثير بيشتری برخوردار است

 

 

  كاركرد معلومات  ماهيت و
)ها  اعم از تصورات، تصديقات و ايده (معلومات

در ذهن و بدن آثار زيادی دارند و ما از آنها با تعبير اشـتدا
دسته دوم معلوماتى است كه آثار اندكى در ذهن و بدن دارند

منشأ تفاوت آثار گاه در عالم و گاه در معلوم و گاه به مجمـوع ايـن دو بسـتگى دارد
تواند منشأ اشتداد در مفاهيم شود  عالم از چند جهت مى

تبع آن مفاهيم نيز وجود شديدتری مى  سعه وجودی پيدا كند، به
در نتيجـۀ ايـن اشـتداد وجـودی آثـار مفـاهيم و ايـده. تصاوير ذهنى را تحقق خارجى بخشد

  . شود  تحقق علت و عدم مانع بيشتر مى
كه به قوت (اگر شخصى به حدی از قوت ادراك 

در بدن، در ساير اشياء مادون نفس نيز تصرف مى
. گردد  اين مسئله نيز به سعه وجودی عالم بازمى

منظومۀ معرفتى و شهوداتى كه به عالم تعلق دارد و بر اسـاس آن زنـدگى مى
منشأ اشتداد در مفاهيم و قضايا شود و بستگى دارد نـه ا

شخصى كاشته شوند تا با توجه به معلومات و مفروضـات عـالم، ميوه
تأثير و برخى ديگر دارای شدت وجودی بيشتری هستند  برخى از تصورات كم
اسطرالب اسرار عارفان است و ذكر جبروت خداوندی لرزه بر تـار و پـود نام پاك ذوالجالل 

كـه در بسـياری از افـراد، چنـين اسـمى چنـين حـاالتى را ايجـاد   افكند، درحـالى  هستى عارف مى
عاشق از تصور معشوق و مريد از تصور مراد مبتهج و منبسط مى. كند  نمى

د و از تصور او دچار انقباض و انزجار شود؛ بنابراين نحوO تأثير شخصى، مبغوض فرد ديگری باش
بينى و نحوO زندگى و حاالت روحى و روانى، و به مفاهيم وابسته به جهان

  . گردد  برمى
ضمير ناخودآگاه عالم در شدت و ضعف معلومات مى

صور دريا، تاريكى، درخت، پل وناخودآگاه از ت
در برخى از موارد نيز ماهيت تصور يـا مفهـوم فـى حـد . ای درگذشته وی بازگردد است به حادثه

نفسه، مانند تصور صحنه هولناك، از تأثير بيشتری برخوردار است



هـر يـك از ايـن سـه قـوه، سـه نـوع مـدَرك در انسان سه قوO حسى، خيالى و عقلى، و به تبع 
متعلَق قوO حس، عالم حس؛ متعلق قوه خيال، عالم مثال؛ و متعلـق قـوه عقـل، عـالم 
آنكه متعلَق با متعلِق سـنخيت دارد و مـدَركات الزم متعلَـق ادراك هسـتند ـ 

ر عالَمى است كه مدرك به آن وابسته زيرا ظرف وجودی هر ادراكى بستگى به ماهيت ادراك د
بنـابراين بـا . شـوند  گوييم آثار تام ادراكات در ظرف وجودی متعلَـق ادراك ظـاهر مـى

كه مفاهيم ماهوی و مفاهيمى كـه در حـد و قـوام آنهـا مـاده اخـذ شـده اسـت، تـأثير 
اگر مفهـوم . ى به ماهيت مفهوم داردشود كه علت آن بستگ

  . شود  حسى باشد، تأثير آن در عالم حس و اگر خيالى باشد، تأثير تام آن در عالم خيال ظاهر مى
اندازد، تصور هر مفهومى تـأثير خاصـى در  گونه كه تصور ترشى، بزاق در دهان راه مى

است و چنانكه ذكر شد اين تـأثيرات بـه  بدن دارد و نوع تأثير آن وابسته به ماهيت مفهوم و بينش
تـأثير   ايـن تصـورات ممكـن اسـت كـم. كند دو صورت انعكاسات درونى و بيرونى بروز پيدا مى

فعل، در قوت و ضـعف مفـاهيم شدن  عمل و تكرار، و در نتيجۀ آن ملكه
 ، لذا تصور و درك شخِصِ عامِل اعمال عبادی از مفـاهيمى چـون اّهللاٰ

ها منجر به خشوع او  قوی است و اين قوت مفاهيم و بينش

كه اگر والدين هنگـام مقاربـت صـورتى  دربارO تأثيرات تصورات بر بدن معتقد است
شـود و ايـن دليـل بـر تـأثير تخيـل بـر  را تخيل كنند، فرزند از جهتى مشابه صورت تخيل شده مى

توانـد بـدنش را  نفس انسانى بـا تقويـت قـوه خيـال مى
با تخيل قوی امری منفور مزاج جسـمانى انسان  كه

بسـا   شخص بيمار اگر تصور قـوی از سـالمتى داشـته باشـد، چـه
شـود  دست آورد و هرگاه انسان سالم تصور قوی از سـالمتى داشـته باشـد، بيمـار مى

خاص انسـان نسـبت بـه افـراد حيوانـات را علت كثرت اشكال در بـين اشـ

االنسان و افكار اكثر مـن سـاير الحيوانـات واالشـكال يتغيـر بحسـب 
الحاصل بين االشـخاص االنسـانيه اكثـر مـن   االختالف

ساســها و تخيالتهــا اكثــر مــن الحيوانــات الحيوانـات و ايضــاً الحيوانــات االهليــه اح
  . )223ص ،1371زاده آملى،  حسن (الوحشيه فالجرم كان االختالف فيها اكثر 
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در انسان سه قوO حسى، خيالى و عقلى، و به تبع 
متعلَق قوO حس، عالم حس؛ متعلق قوه خيال، عالم مثال؛ و متعلـق قـوه عقـل، عـالم  10.وجود دارد
آنكه متعلَق با متعلِق سـنخيت دارد و مـدَركات الزم متعلَـق ادراك هسـتند ـ   با توجه به. عقل است

زيرا ظرف وجودی هر ادراكى بستگى به ماهيت ادراك د
گوييم آثار تام ادراكات در ظرف وجودی متعلَـق ادراك ظـاهر مـى  ـ مى  است

كه مفاهيم ماهوی و مفاهيمى كـه در حـد و قـوام آنهـا مـاده اخـذ شـده اسـت، تـأثير  توجه به آن
شود كه علت آن بستگ  بيشتری در عالم ماده دارد، روشن مى

حسى باشد، تأثير آن در عالم حس و اگر خيالى باشد، تأثير تام آن در عالم خيال ظاهر مى
گونه كه تصور ترشى، بزاق در دهان راه مى  همان

بدن دارد و نوع تأثير آن وابسته به ماهيت مفهوم و بينش
دو صورت انعكاسات درونى و بيرونى بروز پيدا مى

عمل و تكرار، و در نتيجۀ آن ملكه. تأثير نيست باشد، اما بى
، . ها تأثير فراوان دارد و بينش لذا تصور و درك شخِصِ عامِل اعمال عبادی از مفـاهيمى چـون اّهللاٰ

قوی است و اين قوت مفاهيم و بينش... ، وعد، وعيد و بهشت، دوزخ، عذاب
  . شود مى

دربارO تأثيرات تصورات بر بدن معتقد استسينا   ابن
را تخيل كنند، فرزند از جهتى مشابه صورت تخيل شده مى

نفس انسانى بـا تقويـت قـوه خيـال مى  .)272، ص1375سينا،  ابن (حاالت بدنى است 
كه    تحت تأثير تصورات ذهنى قرار بدهد، همچنان

شخص بيمار اگر تصور قـوی از سـالمتى داشـته باشـد، چـه.  )191همان، ص (خود را تغيير دهد 
دست آورد و هرگاه انسان سالم تصور قوی از سـالمتى داشـته باشـد، بيمـار مى  سالمتى را به

علت كثرت اشكال در بـين اشـسينا   ابن.  )191همان، ص(
  . داند  كثرت افكار و تخيالت در انسان مى

االنسان و افكار اكثر مـن سـاير الحيوانـات واالشـكال يتغيـر بحسـب  باب تخيالت 
االختالف تغيرالتصورات فالجرم كان 

الحيوانـات و ايضــاً الحيوانــات االهليــه اح
الوحشيه فالجرم كان االختالف فيها اكثر 
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ها در دوران تولـد نظـری  گيرد كه در احوال انسان
ــابراين ــعيفى دارد، بن ــيار ض ــل بس ــن دوره ادراك و تخي ــودك در اي ــد  ك در اوان تول

هايى جزئى بين شكل كودكان وجود دارد، ولـى در دوران نوجـوانى، شـخص در آسـتانه 
گيرد، بنـابراين در ايـن مقطـع سـنى آنـاتومى و چهـره او 
 .بيشترين تحوالت و تغييرات بدن در دوران نوجوانى و جوانى اسـت

  . است  ای كه غليان احساسات، تخيالت و تفكرات نهاد مشخص را طوفانى كرده 
نام   هـايى، بـه  اند كـه طـى فراينـد فكـر، مولكـول  هـا بـه ايـن نتيجـه رسـيده

. شـوند  هـای سـفيد نيـز سـاخته مـى  شوند كه عالوه بر مغز، در گلبول
نـه فقـط مغـز و سسيسـتم  (كردن نروپپتايدها در تمـام بـدن 

كند و فكر خوب يا بـد   شوند، بلكه بسته به نوع فكر، نوع نروپپتايدها نيز تغيير مى
شناسـى نيـز  رواندر برخـى از تحقيقـات اخيـر . در سالمت و عدم سالمت نروپپتايدها تـأثير دارد

های مختلف متفـاوت اسـت،   نشان داده شده كه سرعت ضربان قلب و دمای انگشتان برای هيجان
كـه تـرس بـا   مثًال خشم با افزايش قابل توجه ضربان قلب و دمای انگشتان مـرتبط اسـت، درحـالى

لسـترام، شناسـى،  روان (افزايش قابل توجه ضربان قلب و كاهش جزئى دمای انگشـتان مـرتبط اسـت 

ه به برخـى از كشود؛   لمحاتى از اين ديدگاه در روايات مأثوره و مكتوبات فيلسوفان ديده مى

واعلم ان لكل ظاهر باطناً على مثاله فمن طاب ظاهره طاب باطنه و ما خبـث ظـاهره 
154( .  

   )26همان، حكمت  (ما اضمر احد شيئاً اال ظهر فى فلتات لسانه و صفحات وجهه 
علـى «در حـديث اول تعبيـر . خورد، كليت و اطالق آن است

براسـاس ايـن حـديث . ناظر به امكان تحقق موجودی واحد در مراتب مختلف هستى اسـت
  . كند  طهارت وشرارت سيرت به طهارت و شرارت صورت رسوب مى

 

 

گيرد كه در احوال انسان وقتى قوت و شدت مىسينا   اين رای پسينى ابن
ــيم ــابراين. بيفكن ــعيفى دارد، بن ــيار ض ــل بس ــن دوره ادراك و تخي ــودك در اي ك
هايى جزئى بين شكل كودكان وجود دارد، ولـى در دوران نوجـوانى، شـخص در آسـتانه  تفاوت

گيرد، بنـابراين در ايـن مقطـع سـنى آنـاتومى و چهـره او  شتاب تفكرات و تخيالت نوين قرار مى
بيشترين تحوالت و تغييرات بدن در دوران نوجوانى و جوانى اسـت. شود سرعت دگرگون مى به

ای كه غليان احساسات، تخيالت و تفكرات نهاد مشخص را طوفانى كرده  دوره
هـا بـه ايـن نتيجـه رسـيده  اخيراً نورولوژيست

شوند كه عالوه بر مغز، در گلبول  نروپپتايد، در بدن ساخته مى
كردن نروپپتايدها در تمـام بـدن  است كه در اثر فكر  معلوم شده  اكنون
شوند، بلكه بسته به نوع فكر، نوع نروپپتايدها نيز تغيير مى  توليد مى  )ايمنى

در سالمت و عدم سالمت نروپپتايدها تـأثير دارد
نشان داده شده كه سرعت ضربان قلب و دمای انگشتان برای هيجان

مثًال خشم با افزايش قابل توجه ضربان قلب و دمای انگشتان مـرتبط اسـت، درحـالى
افزايش قابل توجه ضربان قلب و كاهش جزئى دمای انگشـتان مـرتبط اسـت 

  .  )434ص ،1380

  انعكاس در انعكاس 
لمحاتى از اين ديدگاه در روايات مأثوره و مكتوبات فيلسوفان ديده مى

  : كنيم  آنها اشاره مى
  : آمده است 7ىدر حديثى از امام عل

واعلم ان لكل ظاهر باطناً على مثاله فمن طاب ظاهره طاب باطنه و ما خبـث ظـاهره 
154، خطبه نهg البالغه ( بث باطنهخ

ما اضمر احد شيئاً اال ظهر فى فلتات لسانه و صفحات وجهه 
خورد، كليت و اطالق آن است  آنچه در اين دو حديث به چشم مى

ناظر به امكان تحقق موجودی واحد در مراتب مختلف هستى اسـت» مثاله
طهارت وشرارت سيرت به طهارت و شرارت صورت رسوب مى



كلى علـم  طور كند، سخن ابن عربى و به  ای از اين تئوری را منعكس مى
ابن عربى موی خشن را دليل شجاعت، و بينى پهن را دليل شهوترانى، دهان گشاده 
ى صدا را دليل خشم، و كف دراز با انگشتان دراز را دليل بر نفـوذ در هنـر 

اين علوم را در قديم علم فراسـت و در دوران .  )125
اش درصـدد بيـان   گى قاعـد  علم فراست با همـه اعوجـاج و بـى

انـد و در مقـام  قاعده  ه فقير و بىياگرچه اين علوم در مقام نظر
آنهـا ارتبـاط و سـنخيت بـين خصـايص  یتطبيق خطاپذير و مبتنى بر استقراء ناقص، اما عقبه نظـر

آن چگونـه شود كـه رابطـۀ بـين قاعـدO عقلـى و مصـاديق تجربـى 
است؟ بين دو مسئله بايد تفكيك شود؛ يكى وجود واقعيت و اثبات استداللى آن از طريق برهان، 
مثًال اصل وجود واقعيت، مسـتظهر بـه دليـل عقلـى 

مقالـه آنچـه در ايـن . شود كه شناخت ما از واقعيت صحيح است
  . شود اصل تعامل است نه چگونگى اين تعامل

معتقـد اسـت كـه شـكل انسـان  انسان موجـودی ناشـناخته
هـای بـاطنى،   معرف طرز فكر اوست، چهره آيينه و نمايندO تمام بدن است؛ از طريق چهره فعاليت

هـای   كلى حـاالت روانـى و حتـى بسـياری از بيمـاری
(  .  

فى بيان ان لكل صفة من صفات «فصلى را به عنوان 
البته آنچه وی در صدد آن .  )204ص ،1355، 2سهروردی، ج

  . است با رويكرد اين مقاله تفاوت دارد گرچه در اصل مدعا اشتراكاتى وجود دارد
 :  

هر يك از اعمال روحى با فعاليت خاص از مغز توأم اسـت و بـا منطقـه خاصـى از 
كـردن  طـرف مغـز هنگـام فكر توان توجه خـون را بـه

توان گفت كيفيات روحى با اعمال جسمانى خاصـى 
  .  )26، ص1341

identity theory(   از جهتى به ايـن ديـدگاه ارتبـاط دارد، اگرچـه
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ای از اين تئوری را منعكس مى  شاهد ديگر كه جنبه
ابن عربى موی خشن را دليل شجاعت، و بينى پهن را دليل شهوترانى، دهان گشاده . فراست است

ى صدا را دليل خشم، و كف دراز با انگشتان دراز را دليل بر نفـوذ در هنـر را دليل شجاعت، كلفت
125ص ،1387ابن عربـى،  (داند  و استواری كارها مى

علم فراست با همـه اعوجـاج و بـى. گويند خوانى مى جديد علم چهره
اگرچه اين علوم در مقام نظر. ه استياديق اين نظرای از مص  جنبه

تطبيق خطاپذير و مبتنى بر استقراء ناقص، اما عقبه نظـر
  .روانى و خصوصيات جسمى است

شود كـه رابطـۀ بـين قاعـدO عقلـى و مصـاديق تجربـى   اكنون اين سؤال مطرح مى
است؟ بين دو مسئله بايد تفكيك شود؛ يكى وجود واقعيت و اثبات استداللى آن از طريق برهان، 

مثًال اصل وجود واقعيت، مسـتظهر بـه دليـل عقلـى . و ديگری شناخت منطق و قوانين كشف واقع
شود كه شناخت ما از واقعيت صحيح است  است؛ اما از اين نتيجه گرفته نمى

شود اصل تعامل است نه چگونگى اين تعامل  اثبات مى
انسان موجـودی ناشـناختهالكسيس كارل نويسنده كتاب مشهور 

معرف طرز فكر اوست، چهره آيينه و نمايندO تمام بدن است؛ از طريق چهره فعاليت
كلى حـاالت روانـى و حتـى بسـياری از بيمـاریطور   معايب، فضايل، ذكاوت، بالهت، و به

)72ص ،1354كارل،  (جسمى قابل تشخيص است 
فصلى را به عنوان  ح4مة االشراقحكيم سهروردی در كتاب 

سهروردی، ج (دهد   اختصاص مى» النفس نظيراً فى بدن
است با رويكرد اين مقاله تفاوت دارد گرچه در اصل مدعا اشتراكاتى وجود دارد

: گويد  مى فلسفه هخالصپل فولكيه در كتاب 
هر يك از اعمال روحى با فعاليت خاص از مغز توأم اسـت و بـا منطقـه خاصـى از 

توان توجه خـون را بـه  پوست مغز ارتباط دارد؛ مى
توان گفت كيفيات روحى با اعمال جسمانى خاصـى   كه مى  طوری  مشاهده كرد، به

1341فولكيه،  (همراه و تابع آن است 
identity theory (همانى  در فلسفه ذهن نظريۀ اين
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همـانى ريشـه در   نظريۀ اين.  ن تلقى از نفس و بدن تفاوت بسيار دارد
امـا . بـرد  ها حاالت ذهنى را به عملكردهای مادی تحويل مـى

تواند با مرتبه بدنى رهيافت انعكاس ارتبـاط داشـته باشـد؛ بـر اسـاس ايـن نظريـه در 
نقطـه تالقـى ايـن دو نگـرش از ايـن . رخدادهای نفسانى عملكـردی مغـزی دارد

درواقـع نظريـۀ .   دانـد  جهت است كه هـر حالـت نفسـانى را واجـد عملكـردی فيزيولـوژيكى مـى
  . همانى تبيين مرتبه بدنى رويكرد انعكاس است

  : مينك ىبه برخى از ثمرات رويكرد انعكاس اشاره م
های علمى بـا برخـى از دسـتاوردهای   ه حل تعارض برخى از يافته

دانند؛ اگـر يـك  كه غالب فيلسوفان مسلمان بدن را آلت و ابزار نفس مى
دانيـد   شناس، به يك فيلسوف اشكال كند كه آنچه شما آن را از خصايص نفس مجرد مـى

های فيزيولوژی مغز است و نيـاز بـه اثبـات نفـس   های تجربى قابل تحويل به واكنش
دهيـد،   های فيزيولـوژی بـدن خبـر مـى  گويند آنچه شما از واكنش

در واقع بدن آلت نفس است و .  )137-145ص ،1364طباطبـايى، 
  

عنوان مثال چشم آلت ادراك مبصـرات اسـت   اين پاسخ فيلسوفان در مواردی راهگشاست، به
گوينـد چشـم مـدرك نيسـت،   شود، لذا مـى  و بعد از قوت، نفس بدون چشم نيز قادر بر ديدن مى

هـای ابتـدايى   اينكه ما بـدن را آلـت جسـم بـدانيم، در مـورد داده
گـو  تـر ايـن تحليـل جواب  هـای عميـق  ممكن است راه حل خوبى باشد، اما در مواجهه بـا تحليـل

هـا و تمـامى روحيـات آنهـا از   های مستند تجربى، از دستيابى به افكـار انسـان
شود كـه اگـر مغـز صـرفاً آلـت ادراك باشـد،   اكنون اين سؤال مطرح مى

آلـت قابـل   بـا واجـد خصوصـيات ذیبـودن  آيا آلت
گوييم شيئى ابزار برای شـيئى اسـت   رسد جواب منفى است؛ زيرا وقتى مى

شويم؛ اگر همان خصوصيتى كه آلت دارد، غايت آلـت نيـز 
بنابراين صحيح آن است كـه . معناست  واجد آن باشد، تفكيك و تمايز بين آلت و غايت آلت بى

 

 

ن تلقى از نفس و بدن تفاوت بسيار داردمبانى هر يك از اين دو با اي
ها حاالت ذهنى را به عملكردهای مادی تحويل مـى  ماترياليسم دارد و مانند فيزيكاليست

تواند با مرتبه بدنى رهيافت انعكاس ارتبـاط داشـته باشـد؛ بـر اسـاس ايـن نظريـه در   اين نظريه مى
رخدادهای نفسانى عملكـردی مغـزی داردتمامى حاالت و 

جهت است كه هـر حالـت نفسـانى را واجـد عملكـردی فيزيولـوژيكى مـى
همانى تبيين مرتبه بدنى رويكرد انعكاس است  اين

  ثمرات انعكاس
به برخى از ثمرات رويكرد انعكاس اشاره م كنيا

ه حل تعارض برخى از يافتهييكى از ثمرات اين نظر ..
كه غالب فيلسوفان مسلمان بدن را آلت و ابزار نفس مى فلسفى است؛ توضيح آن

شناس، به يك فيلسوف اشكال كند كه آنچه شما آن را از خصايص نفس مجرد مـى  زيست
های تجربى قابل تحويل به واكنش  ادهاز طريق د

گويند آنچه شما از واكنش نيست، فيلسوفان در جواب مى
طباطبـايى،  (صرفاً علت اعدادی برای نفس است 

  . وقتى كه نفس قوی شود، نيازی به بدن ندارد
اين پاسخ فيلسوفان در مواردی راهگشاست، به

و بعد از قوت، نفس بدون چشم نيز قادر بر ديدن مى
اينكه ما بـدن را آلـت جسـم بـدانيم، در مـورد داده. بلكه آلت ادراك بصری است

ممكن است راه حل خوبى باشد، اما در مواجهه بـا تحليـل
های مستند تجربى، از دستيابى به افكـار انسـان  نيست؛ مثًال در يافته
اكنون اين سؤال مطرح مى. اند  طريق مغز خبر داده

آيا آلت. چگونه آلت ادراك حاوی مدركات است
رسد جواب منفى است؛ زيرا وقتى مى  جمع است؟ به نظر مى

شويم؛ اگر همان خصوصيتى كه آلت دارد، غايت آلـت نيـز   بين ابزار و غايت ابزار تمايز قائل مى
واجد آن باشد، تفكيك و تمايز بين آلت و غايت آلت بى



  . بگوييم آلت، معبر وصول به خصوصيات غايت آلت و فاقد خصوصيات آن است
بـدن بـرای بـودن  يكـى آلـىدانيم از حدوث جسمانى نفس دو تلقى وجود دارد، 

بـدن بـرای بـودن  اين اشكال بر اسـاس تلقـى آلـى 
برای نفس اسـت و بـر تلقـى مشـائين از رابطـۀ نفـس وارد اسـت؛ زيـرا آنـان بـدن را آلـت نفـس 

 ای  يگـر، يعنـى مرتبـهبدن نيز وارد است و با تقريـر د
  . شود كند، اما اشكال نيز حل نمى

ه انعكـاس يـبا توجه به چالش فوق راه حل مسئله در چيست؟ پاسخ اين اشكال بـر اسـاس نظر
تمامى حادثات نفـس و بـدن بـر  ) تعامل كلى نفس و بدن

خصوصيت نفسانى مشابه و مسانخ آن در بـدن وجـود دارد، بنـابراين امكـان 
دستيابى به معلومات و حاالت نفس از طريق بدن وجود دارد؛ زيرا تمامى خصوصيات حـادث در 

ديگر تفاوت دارد؛ در واقـع  شود، هر چند كه نحوO ظهور آنها با يك

فيلسوفانى از قبيل آقا علـى مـدرس، محمـد . يكى از ثمرات اين تفسير در بحث معاد است
ه صـالبت ادلـه با همـ راجسمانى مالصدرا  معادتقى آملى، عالمه رفيعى قزوينى، و استاد مطهری 

شـود ايـن   دانند، زيرا آنچه از آيات و روايـات اسـتفاده مـى
  

اگر كسى قائل به حشر بدن عنصری بر اساس معاد قرآنى باشد، به اين سؤال بايد پاسخ دهـد 
شود، چه خصوصـيت   كه بدن عنصری در چرخۀ طبيعت دستخوش تبدالت و تغييرات فراوان مى

  دن خودش تعلق بگيرد؟حقيقى بين اين بدن و نفس وجود دارد تا هر نفسى به ب
هايى برای اين سؤال يافت، ولـى پاسـخ آن بـر   توان توجيه

جـا كـه  ه انعكاس از وضوح بيشتری برخوردار است؛ زيرا براساس ايـن ديـدگاه از آن
احيه نفـس هر نفسى در اثر مجموعه روحيات و معلومات تشخص خاصى دارد و اين تشخص از ن

گيرد كه فقط بـا   شود، بدن تعين و تشخص منحصر به فردی به خود مى
  . تواند ارتباط بر قرار كند و به آن تعلق بگيرد

اگرچه بدن بعد از قطـع تعلـق نفـس . براين اساس بين نفس و بدن ارتباط تكوينى وجود دارد
ای را كـه در   شود، اما اين تحوالت، سنخيت تكـوينى

 

 

هم
زد

پان
ل 

سا
/ 

ره
ما

ش
 

وم
س

 

114  

بگوييم آلت، معبر وصول به خصوصيات غايت آلت و فاقد خصوصيات آن است
دانيم از حدوث جسمانى نفس دو تلقى وجود دارد،   كه مى چنان

اين اشكال بر اسـاس تلقـى آلـى . بدن استبودن  ای   برای نفس و ديگری مرتبه
برای نفس اسـت و بـر تلقـى مشـائين از رابطـۀ نفـس وارد اسـت؛ زيـرا آنـان بـدن را آلـت نفـس 

بدن نيز وارد است و با تقريـر دبودن  دانستند و بر يكى از تقريرهای آلى   مى
كند، اما اشكال نيز حل نمى  بدن تعارض پيدا نمىبودن 

با توجه به چالش فوق راه حل مسئله در چيست؟ پاسخ اين اشكال بـر اسـاس نظر
تعامل كلى نفس و بدن(روشن است، زيرا بر اساس ادعای دوم 

خصوصيت نفسانى مشابه و مسانخ آن در بـدن وجـود دارد، بنـابراين امكـان . گذارند  هم تأثير مى
دستيابى به معلومات و حاالت نفس از طريق بدن وجود دارد؛ زيرا تمامى خصوصيات حـادث در 

شود، هر چند كه نحوO ظهور آنها با يك  نفس، بر بدن نيز منعكس مى
  . و نحوه ظهورواقعيتى است با د

يكى از ثمرات اين تفسير در بحث معاد است ./
تقى آملى، عالمه رفيعى قزوينى، و استاد مطهری 

دانند، زيرا آنچه از آيات و روايـات اسـتفاده مـى  آن معاد مطلوب آيات و روايات نمى
  . شود  است كه همين بدن عنصری مبعوث مى

اگر كسى قائل به حشر بدن عنصری بر اساس معاد قرآنى باشد، به اين سؤال بايد پاسخ دهـد  
كه بدن عنصری در چرخۀ طبيعت دستخوش تبدالت و تغييرات فراوان مى

حقيقى بين اين بدن و نفس وجود دارد تا هر نفسى به ب
توان توجيه  اگر چه بر اساس تلقى سابق نيز مى

ه انعكاس از وضوح بيشتری برخوردار است؛ زيرا براساس ايـن ديـدگاه از آنياساس نظر
هر نفسى در اثر مجموعه روحيات و معلومات تشخص خاصى دارد و اين تشخص از ن

شود، بدن تعين و تشخص منحصر به فردی به خود مى  بتمامه در بدن منعكس مى
تواند ارتباط بر قرار كند و به آن تعلق بگيرد  نفس متعلق به خود در عالم دنيا مى

براين اساس بين نفس و بدن ارتباط تكوينى وجود دارد
شود، اما اين تحوالت، سنخيت تكـوينى  گردش طبيعت دچار تغييرات فراوان مى در
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در واقع هر نفسى به بدن خـود . كند  گاه منثلم نمى  وجود آمده است، هيچ
  . سازد  دهد كه تعلق آن را به بدنى ديگر در اثر عدم سنخيت محال مى

ای است كه مستعد تعلق نفوس انسانى نيست، بدن هر انسـانى 
  . در اثر تشخصى كه از ناحيه نفس به او تعلق گرفته است، قابل تعلق هر نفسى نيست

بر اساس تلقى سابق از رابطه نفس و بدن معلومات و حاالت نفسانى به دو دستۀ واجد آثـار 
شدند، اما بر اساس اين ديدگاه حاالت و معلومـات بـه قليـل التـأثير و كثيـر 
بندی سابق بسياری از امـور در يكـى از دو سـاحت بـدن و نفـس 

بندی حدوث هـر صـفت   شوند و هيچ تأثيری در ساحت ديگر ندارند، اما در اين تقسيم
  . كند  در يك مرتبه ساحت ديگر را متحول مى

نظريـه مشـاء كـه نفـوس . 1: در مورد اختالف نوعى نفوس انسانى سـه نظريـه وجـود دارد
نظريـه فخـر رازی كـه نفـوس را ذاتـاً مختلـف . 2داننـد؛ 

نظريـه ) 3  )393ق، ص1428فخر رازی،  (بر اساس اين نظر هر نفسى دارای ماهيت نوعى است
دانـد و نفـس انسـان در اثـر اكتسـاب  مالصدرا كه نفوس انسانى را حدوثاً واحد و بقائاً متعـدد مى

 . )761، ص1386مالصدرا، 

نفـوس  .شود، اگر چـه راه اثبـات آن فـرق دارد ۀ انعكاس نظريۀ دوم تقويت مى
حال ممكن است هر يـك دارای نـوعى واحـد باشـند يـا چنـد 

از آن جا كه . شود بيان اين ثمره از مباحث سابق روشن مى
ص مـثًال خصـاي (هر يك از ابدان انسان دارای مزاج خاصى است كه ايـن مـزاج از مبـادی سـابقه 

كـه تعلـق نفـس  یطور وجود آمده است اين طبيعت اوليه با نفس خاصى تناسب دارد، به
ديگر به آن بدن نياز به تغيير ماهيت بدن دارد و چنانكه اثبات شد تغييرات حادث در بدن به نفس 
كند در نتيجـه ايـن تسـری طينـت بـدن بـه نفـوس از همـان ابتـدا نفـوس انـواع متعـدد 

  . آيد ه فخررازی با لباس نو به بازار مى
جـا كـه  از آن. های تك قطبى به انسان اسـت  يكى ديگر از ثمرات اين رويكرد نفى نگرش

شناسى شناسايى هر دو   ديگر دارند، لذا در مطالعات انسان

شناسـى، حـذف  ها و رفتارگرايـان و پزشـكان و بسـياری از مكاتـب روان

 

 

وجود آمده است، هيچ اثر تعامل نفس و بدن به
دهد كه تعلق آن را به بدنى ديگر در اثر عدم سنخيت محال مى  تشخص انحصاری مى

ای است كه مستعد تعلق نفوس انسانى نيست، بدن هر انسـانى   گونه گونه كه بدن اسب به  انهم
در اثر تشخصى كه از ناحيه نفس به او تعلق گرفته است، قابل تعلق هر نفسى نيست

بر اساس تلقى سابق از رابطه نفس و بدن معلومات و حاالت نفسانى به دو دستۀ واجد آثـار  .0
شدند، اما بر اساس اين ديدگاه حاالت و معلومـات بـه قليـل التـأثير و كثيـر   سيم مىو فاقد آثار تق

بندی سابق بسياری از امـور در يكـى از دو سـاحت بـدن و نفـس   در تقسيم. شوند التأثير تقسيم مى
شوند و هيچ تأثيری در ساحت ديگر ندارند، اما در اين تقسيم  حادث مى

در يك مرتبه ساحت ديگر را متحول مى علمى و عملى
در مورد اختالف نوعى نفوس انسانى سـه نظريـه وجـود دارد. 1

داننـد؛  انسانى را دارای ماهيت نـوعى واحـد مى
بر اساس اين نظر هر نفسى دارای ماهيت نوعى است. داند مى

مالصدرا كه نفوس انسانى را حدوثاً واحد و بقائاً متعـدد مى
مالصدرا،  (كند  ملكات و هيئات نوع جديدی پيدا مى

ۀ انعكاس نظريۀ دوم تقويت مىيبر اساس نظر
حال ممكن است هر يـك دارای نـوعى واحـد باشـند يـا چنـد . انسانى حدوثاً و بقائاً واحد نيستند

بيان اين ثمره از مباحث سابق روشن مى. نفس دارای ماهيت نوعى واحد باشند
هر يك از ابدان انسان دارای مزاج خاصى است كه ايـن مـزاج از مبـادی سـابقه 

وجود آمده است اين طبيعت اوليه با نفس خاصى تناسب دارد، به به ) ابوين
ديگر به آن بدن نياز به تغيير ماهيت بدن دارد و چنانكه اثبات شد تغييرات حادث در بدن به نفس 

كند در نتيجـه ايـن تسـری طينـت بـدن بـه نفـوس از همـان ابتـدا نفـوس انـواع متعـدد  سرايت مى
ه فخررازی با لباس نو به بازار مىيبدين ترتيب نظر. شوند ىم

يكى ديگر از ثمرات اين رويكرد نفى نگرش .2
ديگر دارند، لذا در مطالعات انسان كنفس و بدن تعامل كلى و فراگير با ي

  . ساحت ضروری است
ها و رفتارگرايـان و پزشـكان و بسـياری از مكاتـب روان كاليستيخطای فيز



در نتيجـۀ چنـين رويكـردی . نفس و تحويل حاالت نفسانى به عملكردهـای فيزيولـوژيكى اسـت
شـود و عظمـت روح، در زنـدان جسـم محبـوس  اضالع وجودی انسـان قربـانى يـك سـاحت مى

  . توجهى به روح است نحصار انسان در جسم و بى
های انحصاری به انسان چند چيز است؛ علت اصـلى آن درك نـاقص از ماهيـت 

هايى است، نظريـه دكـارت اسـت كـه نفـس و   ساز چنين نگرش
طور مسـتقل   توان بـه  هر يك را مى داند كه  بدن را دو جوهر مستقل و بتمامه متمايز از همديگر مى

شناسى   مباحث انسانشدن  علت ديگر فربهى علوم و تخصصى

پروری افراطى موجب اشتغال نفس به تـدبير بـدن در نتيجـه عـدم تكامـل در 
لبه سـوء مـزاج، و كاسـتن تعـادل همچنين غفلت از بدن سبب بروز امراض و غ

  . اش ضعف و رنجوری باطن است
انسان مركب از نفس و بدن است و بدن نيز از مجموع عناصـر و صـورت انسـانى حـاّل در 

نفـس . باشـد  صـورت بـدن، صـورت انسـانى اسـت كـه غيـر از بـدن مـى
  

براسـاس . شـود  نفس با حركت جوهری مراحل مختلفى را به نحو لبس بعد از لبس واجد مـى
. شـود  گيـرد، نمـودش در بـدن مـنعكس مـى  رويكرد انعكاس هر صورتى كه نفـس بـه خـود مـى

صورت ملك يا سبع، بهيمه يا شيطان صور نفوس اسـت كـه مناسـب بـا ايـن صـور در بـدن پيـدا 

از رهگذر تشخص ابدان به فصولى كه در نفس حاصل شده و بدن صورتى مناسب بـا نفـس 
كند كه شـرح آن در ثمـره اول   تر پيدا مى  متعلق خود پيدا كرده، معاد جسمانى نيز تفسيری واضح

هـا   اگرچه انسـان. تواند تبيينى برای علت تنوع و تكثر در انواع انسانى باشد
ديگر  كيـدر ماهيت نوعى مشترك هستند، امـا در عوارضـى چـون اشـكال چهـره بـه نـدرت بـا 

هـا متفـاوت اسـت،   بـدن انسـان. چهره نماد انسان و جزء اشرف و اعالی بدن است
عالمان علوم مختلف، جهـانى متفـاوت . ها و روحيات آنها متفاوت است
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نفس و تحويل حاالت نفسانى به عملكردهـای فيزيولـوژيكى اسـت
اضالع وجودی انسـان قربـانى يـك سـاحت مى

نحصار انسان در جسم و بىمنشأ اعوجاجات عظيم اين مكاتب ا. گردد  مى
های انحصاری به انسان چند چيز است؛ علت اصـلى آن درك نـاقص از ماهيـت   عامل نگرش

ساز چنين نگرش  انسان است؛ علت ديگر كه زمينه
بدن را دو جوهر مستقل و بتمامه متمايز از همديگر مى

علت ديگر فربهى علوم و تخصصى  )52، ص1376، دكارت (. بررسى كرد
  . است

پروری افراطى موجب اشتغال نفس به تـدبير بـدن در نتيجـه عـدم تكامـل در   بر اين اساس تن
همچنين غفلت از بدن سبب بروز امراض و غ. شود  معقوالت مى

اش ضعف و رنجوری باطن است  شود كه ثمره  در قوا و عناصر مى
انسان مركب از نفس و بدن است و بدن نيز از مجموع عناصـر و صـورت انسـانى حـاّل در  .3

صـورت بـدن، صـورت انسـانى اسـت كـه غيـر از بـدن مـى. آن تركيب شده اسـت
  . ست، نه صورت بدنصورت ِصورت انسانى ا

نفس با حركت جوهری مراحل مختلفى را به نحو لبس بعد از لبس واجد مـى
رويكرد انعكاس هر صورتى كه نفـس بـه خـود مـى

صورت ملك يا سبع، بهيمه يا شيطان صور نفوس اسـت كـه مناسـب بـا ايـن صـور در بـدن پيـدا 
  . شود  مى

از رهگذر تشخص ابدان به فصولى كه در نفس حاصل شده و بدن صورتى مناسب بـا نفـس  
متعلق خود پيدا كرده، معاد جسمانى نيز تفسيری واضح

  . گذشت
تواند تبيينى برای علت تنوع و تكثر در انواع انسانى باشد  اين رويكرد مى .4

در ماهيت نوعى مشترك هستند، امـا در عوارضـى چـون اشـكال چهـره بـه نـدرت بـا 
چهره نماد انسان و جزء اشرف و اعالی بدن است. شباهت دارند
ها و روحيات آنها متفاوت است  ها و گرايش  چون نگرش
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، متخصـص شـيمى آلـى،  )Rager Williams (راجر ويليـامز

هر كس دارای فرديت بيوشيميايى خاصى است كه مانند اثـر انگشـت تنهـا بـه آن 
شناسـانه مشـابهى برخـوردار   شخص تعلق دارد، هيچ يك از مـا از آرايـش زيسـت

نتيجه ديگِر متفرع بر اين رويكرد تشـابه حـاالت نفسـانى افـرادی اسـت كـه در خصـايص 
با هم شباهت دارند؛ البته تا زمـانى كـه مـانعى بـروز 

  . نكرده باشد و وجه شباهت دقيق دريافت شده باشد
شـناس بايـد  كنـد روان ها، تأثيراتى را در جسـم ايجـاد مى

گر را بـه ايـن نكتـه التفـات دهـد تـا از  كند، بشناسد و درمـان
شـود، بپرهيـزد و يـادآوری چنـين  مى... شـورگى و
خاصيت مفاهيم در دنيـای خـود تفسـير . زردگى روح و رنجوری جسم نگردد

شـناس بـا  روان. ممكن است يك مفهوم در نزد دو شخص دو تأثير متنـاقض ايجـاد كنـد
شـود نگرشـى مثبـت نسـبت بـه آن  ای مخرب يادآوری مى

  .شناسان است سازی بين روح و جسم از اهم وظايف روان

روح حيـواني كـه مـنش تحريـك اسـت و از قلـب سرچشـمه        
روح بـه  . 4روح طبيعي كـه كبـد خاسـتگاه آن اسـت؛ و     . 3روح نفساني كه مغز خاستگاه آن است؛ 

ه معناي اول از مراتب روح در س. معني نفس كه در اصطالحات متون ديني متداول است و در فلسفه شايع نيست

اي لطيف معتقد شـد، ولـي محـل آن را      در بين فيلسوفان غرب دكارت نيز براي تبيين ارتباط نفس با بدن به ماده
183(. 

دارد اين سخن اگر چه صـحيح اسـت امـا چـون      در قاعده گفته شده هر معلولي مفيد اثر است، نه هر علتي اثري
 . حدوث شيء در مجموعه لحاظ شده است لذا معلوليت آن مورد نظر است

در اين نظريـه تـأثير و تـأثرات نفـس و     . البته بر اساس نظريه توازي در فلسفة ذهن، همين ارتباط نيز محرز نيست
شـناختي فلسـفه     چنـين سـخني بـا مبـاني نفـس     . دو نيسـت گونه علتي بين آن 

 

 

راجر ويليـامز. دان آنها نيز بالتبع متفاوت استدارند و اب
  : گويد پذيرد و مى فرديت بيوشيميايى را مى

هر كس دارای فرديت بيوشيميايى خاصى است كه مانند اثـر انگشـت تنهـا بـه آن 
شخص تعلق دارد، هيچ يك از مـا از آرايـش زيسـت

  .  )67ص1370گردن،  ( نيستيم
نتيجه ديگِر متفرع بر اين رويكرد تشـابه حـاالت نفسـانى افـرادی اسـت كـه در خصـايص  .5
با هم شباهت دارند؛ البته تا زمـانى كـه مـانعى بـروز   ... )مزاج، مغز، خون، چهره، آناتومى و (بدنى

نكرده باشد و وجه شباهت دقيق دريافت شده باشد
ها، تأثيراتى را در جسـم ايجـاد مى ها و بينش مفاهيم و ايده جا كه از آن. 9

كند، بشناسد و درمـان عالمى را كه فرد در آن زندگى مى
شـورگى و تذكار مفاهيمى كه موجب ايجاد استرس، دل

زردگى روح و رنجوری جسم نگرددمفاهيمى موجب آ
ممكن است يك مفهوم در نزد دو شخص دو تأثير متنـاقض ايجـاد كنـد. شود مى

ای مخرب يادآوری مى گونه  ای كه به تزريق بار مثبت به معانى
سازی بين روح و جسم از اهم وظايف روان لكند؛ زيرا تعاد مفاهيم ايجاد مى

  ها  نوشت پى
  
روح حيـواني كـه مـنش تحريـك اسـت و از قلـب سرچشـمه        . 1: شود روح در اصطالح به چهار چيز اطالق مي .1

روح نفساني كه مغز خاستگاه آن است؛ . 2گيرد؛  مي
معني نفس كه در اصطالحات متون ديني متداول است و در فلسفه شايع نيست

 . روح بخاري است

در بين فيلسوفان غرب دكارت نيز براي تبيين ارتباط نفس با بدن به ماده .2
183: ،4جلد ، كاپلستون(داند  غده صنوبري واقع در مغز مي

در قاعده گفته شده هر معلولي مفيد اثر است، نه هر علتي اثري .3
حدوث شيء در مجموعه لحاظ شده است لذا معلوليت آن مورد نظر است

البته بر اساس نظريه توازي در فلسفة ذهن، همين ارتباط نيز محرز نيست .4
گونه علتي بين آن   بدن صرفاً تقارن زماني دارند و هيچ

 



 . كشاند  اسالمي سازگار نيست و مناقشه در اين ديدگاه سخن را به درازا مي

 . عنوان مثال دو مفهوم علم و قدرت در ذات واجب، به يك حيثيت موجودند، اما از لحاظ مفهومي تباين دارند

تـوان تعـدد    جاي خود اثبات شده است، از تعدد مفـاهيم بـر مجـردات نمـي    

يك از نفس و بدن مرجح نداشته باشند و صرف اراده جاعل مناط اين تعلق 
بنـابراين مـراد از   . گـردد   لـق حقيقـي بـر مـي    اما اگر هر يك از نفس و بدن مرجحي داشته باشند، اين به تع

حقيقي وجود وجوه مخصص در يكي از نفس و بدن و مراد از اعتباري عدم وجوه مخصص صرف وجود اراده 

 . كند  منشأ اختالف در معلومات، دنياي منحصر به فردي است كه هر شخص در آن زندگي مي

شناختي مـا از هسـتي، عـالم علمـي مـا را        مباني جهان. موجودات مادي است
بلكـه حقيقـت ايـن اشـياء را حقـايق      . يك شيء معدني يا نباتي فقط متشكل از اجزاي عنصـري نيسـت  

مـا در  . دارنـد   البته دانشـمندان تجربـي از همـة واقعيـت مـادي شـيء پـرده برنمـي        
ها و احجـار تفـاوت بگـذاريم، امـا      توانيم بين حجرداالسود و آب زمزم با ساير آب

ها واحجـار   است؛ چنين اشيائي شرافت تكويني بر ساير آب
اگـر شـرافت كعبـه اعتبـاري اسـت،       )96ن، آل عمرا(داند  قرآن كعبه را مايه هدايت مي

شود؛ از شرافت اعتبـاري شـرافت تكـويني بـه       چگونه ماية تكامل وجودي انسان كه شرافتش تكويني است، مي
سـينا در نمـط چهـارم از     ابـن . توانـد اضـعف از آن باشـد     آيد، زيرا علت اقوي از معلول اسـت و نمـي  

كشــاند و در زنــدان محسوســات نــور غيــر   را بــه رخ ظاهربينــان مــي
541(. 

گفته اگر مطلق ادراك در نظر گرفته شود، چهارگونه ادراك داريم كه يكي 
جا نيز لحاظ مورد نظر است  در اين. گونه ادراك داريم  از آن وهم است، ولي اگر شيء را واحد لحاظ كنيم، سه
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اسالمي سازگار نيست و مناقشه در اين ديدگاه سخن را به درازا مي

عنوان مثال دو مفهوم علم و قدرت در ذات واجب، به يك حيثيت موجودند، اما از لحاظ مفهومي تباين دارند  به .5
جاي خود اثبات شده است، از تعدد مفـاهيم بـر مجـردات نمـي     جا كه بساطت مبادي عاليه در از آن .6

 . حقايق و حيثيات را نتيجه گرفت

يك از نفس و بدن مرجح نداشته باشند و صرف اراده جاعل مناط اين تعلق   اين فرض مبتني بر اين است كه هيچ .7
اما اگر هر يك از نفس و بدن مرجحي داشته باشند، اين به تع. باشد

حقيقي وجود وجوه مخصص در يكي از نفس و بدن و مراد از اعتباري عدم وجوه مخصص صرف وجود اراده 
 . جاعل است

منشأ اختالف در معلومات، دنياي منحصر به فردي است كه هر شخص در آن زندگي مي .8
موجودات مادي استعقبه اين نگرش نگاهي فرامادي به  .9

يك شيء معدني يا نباتي فقط متشكل از اجزاي عنصـري نيسـت  . سازد  مي
البته دانشـمندان تجربـي از همـة واقعيـت مـادي شـيء پـرده برنمـي        . نامحسوس تشكيل داده است

توانيم بين حجرداالسود و آب زمزم با ساير آب  هاي تجربي خود نمي  كاوش
است؛ چنين اشيائي شرافت تكويني بر ساير آب  حقيقت اين اشياء را فقط جرم عنصري تشكيل نداده

قرآن كعبه را مايه هدايت مي. دارند، نه شرافت اعتباري
چگونه ماية تكامل وجودي انسان كه شرافتش تكويني است، مي

آيد، زيرا علت اقوي از معلول اسـت و نمـي    وجود نمي
را بــه رخ ظاهربينــان مــياشــارات از دل محسوســات، غيرمحســوس 

541م، ص1992، 2ابن سينا، ج(محسوسات را ظاهر مي كند 
گفته اگر مطلق ادراك در نظر گرفته شود، چهارگونه ادراك داريم كه يكي  شرح االشاراتچنانكه خواجه در  10.

از آن وهم است، ولي اگر شيء را واحد لحاظ كنيم، سه
 .)417، صم1992، 2ابن سينا، ج(
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