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 نقد كتاب رابطه نفس و بدن از نظر مالصدرا

  نقد كتاب

 نفس و بدن از نظر مالصدرا ۀرابط

  ∗∗∗∗هادي موسوي

  چكيده

رابطــۀ نفــس و بــدن از نظــر مالصــدراكتــاب ســند3 ينو یبنــا بــه ادعــا
 كاز انــد هكــ - ١

مالصـدرا از رابطـۀ  ىتبيـين فلسـف - نفس و بدن است    های جديد دربار3 رابطۀ                           نوشته
امـا . فيلسوفان مسلمان و غربى است یها   هيترين نظريه در ميان نظر                           بديع ،نفس و بدن

و در بودن و تازگى در اين نظريه نيسـتيم؛     گونه بديع                           در مراجعه به كتاب شاهد هيچ
در خـور  خـورد كـه   ىبه چشـم م ىتناقضات و ابهامات ه مالصدراين نظرييو تبتحليل 
در  - درك نادرسـت مؤلـف از آراء مالصـدرا اين تناقضـات و ابهامـات از. اند تأمل
هـا و  م ابهابرخـى از ايـن  ؛سرچشـمه گرفتـه اسـت  - الـنفس   های مختلـف علم                           بخش
شـده  ىناش ادر نظر مالصدر» نفس« و» بدن«از تصور اشتباه مؤلف كتاب از ها  اشتباه

. ترجمۀ نادرسـت عبـارات مالصدراسـت گاهاست؛ و برخى ديگر ناشى از تحليل و 
ن ييبن دست، سبب شده تا كتاب مذكور نتواند چندان از پس تحليل تيمشكالتى از ا

 .مالصدرا از رابطۀ نفس و بدن برآيد ىفلسف

  ها واژه كليد

    .انيرابطۀ نفس و بدن، مالصدرا، احمد پهلوان

                                                           
∗ Hdmousavi0@yahoo.com 
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 مقدمه .١

ن مسائل فلسفه است، پـرداختن بـه ايـن يتر   ىن و اساسيجا كه رابطۀ نفس و بدن جزو مهمتر   از آن
ساختار خاص خود، يعنى زبان علمى و روش ارائـۀ علمـى آن دوران ای زبان و                            مسئله در هر دوره

رو، هرگونه تالشى برای حل اين مسئله در دوران كنونى بايد در قـالبى شـفاف    از اين. طلبد                           را مى
مالصـدرا كـه سـينا و    همچـون ابـن یا   لسـوفان بلنـدآوازهيژه در مـورد فيـو   و با زبان روز باشد، بـه

محقـق امـروزی ابتـدا . كردند                           خود را به اجمال و احتياط بسيار و گاه در لفافه بيان مى یها   دگاهيد
، كشـ   ىبـ. ر آن بپـردازديـل و تقريـرده و آنگـاه بـه تحلكـ كد عمق كالم ايشان را فهم و دريبا

ارگشـا كچنـدان  ىه در حل يك مسئلۀ فلسفلسوفان گذشتيلمات و عبارات فكصرف نقل و بيان 
تـوان                            وجـه نمـى   رو كه در ساحت فلسفه طرحى نو درانداخته است، به هيچ   مالصدرا از آن. ستين

ش از او اتخاذ كرد؛ زيـرا آثـار يلسوفان پيروش تحقيق در آثار او را همان روش تحقيق در آثار ف
ه شـايد بتـوان كـجـا    مختلف فلسفه است تا آن یها   جديد در حوزه ىها و مبان   دگاهينده از دكاو آ

ه مالصدرا در آن دخـل و تصـرفى كافت يتوان    ىش از آن را نميچ بخشى از فلسفه پيه هكگفت 
  .نكرده باشد

چينـى مناسـب و شـفاف از تعـاريف و ماهيـت    بنابراين، بـرای شـناخت نظريـۀ او يـك زمينـه
از نفس  یا   ژهيلسوفان تعريف و تصور ويش از مالصدرا فيتا پ. نمايد                           ضروری مى موضوع نزد وی

كردند كه از ابتدای حدوث كامًال مجـرد اسـت و                            آنها نفس را موجودی لحاظ مى. و بدن داشتند
ماند و بدن نيـز همـين    ىم ىاش با بدن، مجرد باق   ان همراهىيهمراه با بدن حادث شده است و تا پا

چنـين تصـوير . شـود                           جسم مادی ماست كه پس از رسيدن به مزاجى معين قابل به تعلق نفـس مـى
 سينا   و ابن )421، ص 1373سهروردی، : نك(ای از ارتباط نفس و بدن را در آثار شيخ اشراق   شده   ساده

  .ردكتوان مشاهده    ىروان آنها ميو پ .)306 ص ،1385همو،  ؛54-52، ص 1383نا، يس  ابن: نك(
تواند بـر اسـاس حركـت جـوهری در عـين                            ه نفس در هر لحظه مىكاما مالصدرا معتقد است 

ــاال رود و هــويتى غيــر از هويــت قبلــى خــويش داشــته    حفــظ شخصــيت اش در مراتــب كمــال ب
م سـه دور? كلـى را طـى كـ   تواند دسـت   ىبر اين اساس نفس م. )11ص  ، 8ج. م1990مالصـدرا، (باشد

جسـمانى و از  یه دارای يك ماهيت مجرد صرف نيست؛ در ابتدای حدوث موجـودككند؛ چرا 
جسم است، در مرحلۀ ميـانى مـاهيتى مجـرد بـه تجـرد مثـالى دارد و در مرحلـۀ  -دو يا خو -سنخ 

كـه مـراد از بـدن در    حال، حتى بر فـرض ايـن. )137-136 ص همان،(رسد                            نهايى به تجرد عقالنى مى
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كـه    چنـان   تـوانيم آن                           ، باز ما نمـى2طور نيست   فلسفۀ مالصدرا همان تعريف گذشتگان باشد كه اين
مسـئلۀ رابطـۀ  ىبررسـ یبنـابراين، بـرا. بررسى كنـيم ،گيريم                           ها پى مى                           اين مسئله را در ديگر فلسفه

ای در نظـام فلسـفى                            ه آيا اصًال چنين مسـئلهكنفس و بدن از نظر مالصدرا ابتدا بايد مشخص كرد 
، 1381انى، يآشـت( دانـد   ىه او بـدن را از مراتـب نفـس مـكـمالصدرا قابل بحث است يا خيـر؟ چـرا 

د به مسئلۀ رابطۀ مراتب مختلـف يای ديگر بررسى شود؛ يعنى با                           گونه   و آنگاه مسئله بايد به )307ص
بايـد روشـن شـود  هكـ نيضمن ا .كه بدن هم يكى از اين مراتب است ميبپردازديگر    نفس با يك

كه رابطۀ كدام نفس با بدن مورد نظر است؛ آيـا نفـس جسـمانى در ابتـدای وجـودش مـورد نظـر 
ارتبـاط نفـس و  ىبررسـ ،است يا حالت تجرد مثالى يا عقالنى نفس منظور نظر است؟ بـه هرحـال

ق نفس و يشناسى دق   ازمند ماهيتيرد و چنين بحثى نيمتفاوت صورت گ وه و روشىيبدن بايد با ش
  .بدن در آثار مالصدراست

  گزارشى از كتاب. 2
آثاری است كـه در زمينـۀ  ك، نوشتۀ احمد پهلوانيان و از شمار اندرابطۀ نفس و بدن از نظر مالصدرا

 كيـاز  یا   صـفحه 227ن كتـاب يـا. نگـارش يافتـه اسـت -در آثار مالصـدرا -رابطۀ نفس و بدن
صـفحه از  50» كليـاتى دربـار? نفـس«فصـل اول بـا عنـوان . ل شده اسـتيكمقدمه و سه فصل تش

ديـدگاه  ازنفـس  دربـار? كتاب را به خود اختصاص داده است كه بخشى از آن بـه بيـان كليـاتى
حقيقـت افته و بخشى از آن به بيان كليـاتى دربـار? ياختصاص  ،ش از مالصدرايلسوفان پيف ىبرخ

نفــس، تعــدد نفــس، قــوای نفــس، اتحــاد نفــس بــا قــوای آن و افعــال ادراكــى و تحريكــى نفــس 
هـای مختلـف و    از اين فصـل، مؤلـف بـه حـدوث نفـس در ديـدگاه یدر بخش ديگر. پردازد   ىم

  .ندك   ىمراتب و سير استكمالى نفس و همچنين كمال نهايى انسان اشاره م
لسـوفان در سـنت يف ىبرخـ یها   دگاهيبه د» ابطۀ نفس و بدنر«سنده در فصل دوم با عنوان ينو

، ین سـهرورديالـد   سينا، شيخ شهاب   و اسالمى همچون افالطون، ارسطو، فلوطين، ابن ىفلسفۀ غرب
ای                            ن فصـل اشـارهيسنده در ايهمچنين نو. رده استكنيتز و اسپينوزا اشاره                            كانت، مالبرانش، اليب

ن فصـل يتـر   ىآخـرين و طـوالن. همـانى و كـاركردگرايى دارد   گذرا به مكاتب رفتارگرايى، ايـن
 افتـه اسـتيكتاب به مقدمات و اصل مسئلۀ رابطۀ نفـس و بـدن از ديـدگاه مالصـدرا، اختصـاص 

  .)1387پهلوانيان، (
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  مقدمه در نقد كتاب. 3
ــ ــداعيش ــۀ اب ــدرا در تب ىوه و نظري ــيمالص ــوهي ــدن از مي ــس و ب ــۀ نف ــای د                           ن رابط ــه ــكدگاه ي  ىل

گيـری                            ها و تنه درخت به بررسى نحوه شكل                           توان بدون توجه به ريشه                           مالصدراست، بنابراين، نمى
در واقع نكته اساسى در رابطۀ نفس و بدن يك تصوير دقيق از ماهيت نفـس و . رداختاين ميوه پ
كمـال اول جسـم طبيعـى «اين چنين تصويری از ماهيت نفس صرفاً با تعريف نفس بـه . بدن است

دنبـال    بايسـت بـه   آوردن چنين تصـويری از نفـس مـى      دست   دست نخواهد آمد، بلكه در به   به» آلى
كـه بـدن از    در صـورت قبـول ايـن. ريات فيلسوف مورد نظر در مورد نفس و يا بدن بـودديگر نظ

رد كه جای بررسى بسيار يگ   ىمراتب نفس است، مسئلۀ رابطۀ نفس و بدن شكل ديگری به خود م
  .دارد

  ماهيت بدن. 4
 در. دهـد   ىتـاب تعريـف چنـدان دقيقـى از بـدن ارائـه نمـكيك اشكال مهم اين است كه مؤلف 

  :كتاب چنين آمده 127صفحۀ 
امری مركب از جـواهر و عناصـر : كند                           مالصدرا بدن محسوس را چنين تعريف مى
گانه مكانى، يعنى طول، عرض و ارتفاع    متعدد كه از اجتماع و ائتالف آنها ابعاد سه

تـزاج همـراه طبيعتـى اسـت كـه آن طبيعـت حاصل اين تركيـب و ام. آيد                           پديد مى
  ).127، ص1387ان، يپهلوان( برخى از آنها الزم و برخى مفارق است. اعراضى دارد

است كه بدون هيچ توضيحى دربـار? آن آورده شـده  شواهد الربوبیـةاز  ىاين تعريف ترجمۀ عبارت
  .است

اجتماعها األبعاد ب من جواهر متعددة ظهرت من كاعلم أن البدن المحسوس أمر مر
  .)285، ص1360مالصدرا، ( عة لها أعراض الزمة أو مفارقةيالثالثة مع طب

بـا بـدن  ىتوضيحى نداده است كه اين بدن محسـوس چـه فرقـ 3ست كه مؤلف كتابجا نياته كن
دخلى در تعريف  ،كه مالصدرا در تعريف بدن آورده است» محسوس«غيرمحسوس دارد؟ و قيد 

توانـد غيرمحسـوس    ىآيا بـدن مـ ىعبارت   و به. بارت توصيفى برای نفس استدارد يا صرفاً يك ع
رسد مؤلف كتاب قبول دارد كـه بـدن محسـوس در مقابـل بـدن نامحسـوس                            هم باشد؟ به نظر مى

ه قبـل از تعريـف بـدن محسـوس كد احترازی است؛ چرايالم مالصدرا قكدر » محسوس«است و 
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  :ديگو   ىم
آنگاه كه نفس با بدن ارتباط برقرار كرد ما دارای بدن هستيم؛ چرا كـه بـدن از آن 

كه نفـس    جهت كه مستعد نفس است، ممتنع است كه وجود داشته باشد، در حالى
  .)127 ص ،1387پهلوانيان، (وجود ندارد 

ا، مالصـدر(ة علـة البـدن   كيالبدن بما هو بدن مشروط بتعلق النفس و الـنفس شـر        

  .)382 ص ،8ج. م1990
ن امـر يا. اشتباه گرفته است» بدن«رسد مؤلف كتاب، تعريف بدن محسوس را با تعريف    ىنظر م   به      

پيشـتر گفتـه . افـتيتوان در   ىاز مطلبى كه در ادامۀ تعريف بدن محسوس مطرح شده به وضوح م
ن از آن جهـت كـه مسـتعد بـد هك گفته بود-قبل از تعريف بدن محسوس  -شد كه مؤلف كتاب 

، 1387پهلوانيـان، (كـه نفـس وجـود نـدارد    نفس است، ممتنع است كه وجود داشته باشد، در حـالى
بر همين اساس وی تصور كرده آن تعريفى كه از بـدن محسـوس آورده همـان تعريـف  ،)127ص

  .رده استبدن است و چنين تحليل اشتباهى را برای بدنى كه نفس از آن مفارقت كرده ارائه ك
تحليِل مؤلف كتاب و شايد يك برداشت اشتباه از برخى جمالت مالصدرا ست كه وی  ،اين      

. تـوان برداشـت كـرد   به آن ارجاع نداده و در ادامه ذكر خواهيم كرد كه اين مطلب را از كجا مى
عبـارت  و» تا نفس به بدن ملحق نشود، مـا بـدن نـداريم«ه كن عبارت مالصدرا را يتاب اكمؤلف 

مانـد                            كند، آنچه كه باقى مـى                           كه نفس بدن را رها مى   بعد از موت و پس از آن«گويد                            گر كه مىيد
را كـه هـر دو در يـك صـفحه  )127 ص همـان،( »اساساً بدن نبـوده و جسـمى از نـوع ديگـر اسـت

ن تصور كرده كه پس اين بدن بايد به نوعى از هم بپاشـد تـا بتـوان يكنار هم نهاده و چند، ان                           آمده
وی بـه زعـم خـود بـا تحليـل . اين دو عبارت را با تعريف بدن محسوس كه آورده شد جمع كرد

. وس آورده استوجه جمعى برای اين دو عبارت و آن تعريف بدن محس...) اين تركيب (پيشين 
و هـم ) كه در واقع فقط تعريف بدن محسـوس بـود نـه بـدن(تا هم تعريف وی از بدن ثابت شود 

تواند گفته خود را ثابت كنـد                            آيا وی مى. ماند                           عدم صدق بدن بر جسمى كه بعد از مرگ باقى مى
دهنـد?    شود و هر يك از عناصـر تشـكيل                           ن تركيب بدن مضمحل مىكه بعد از جدايى نفس از بد

ايم كه بعد از فوت فردی عناصـر اجـزای بـدن او از                            ما كجا ديده. گردد                           آن به عالم خودش باز مى
بله يـك مطلبـى . تجزيه شود و به عالم خود بازگردد هم گسيخته شود و حتى عناصر بدن وی نيز
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بـدن كـه برآينـد كسـر و انكسـار  4گويد بعد از جدايى نفس از بدن، مزاج                           هست كه مالصدرا مى
آن جـدايى ايـن  ۀنتيج و )254، ص1361،    مالصدرا( رود                           ان مىيكيفيات متضاد عناصر اربعه است از م

،    مالصـدرا( .ماننـد                           صورت مفـرد بـاقى مـى   جواهر به رود و                           شود كه آن تركيب عناصر از بين مى                           مى
صـورت مـزاج    بـه ديگر اثر گذار باشـند و   كه كيفياتشان در يك   يعنى بدون اين )286-285، ص1360

شـوند                            اند از هم جدا مـى                           گانه   كه عناصر بدن كه سازند? ابعاد سه   نه اين. درآيند در كنار هم هستند
كه همان مـزاج باشـد از كه حاصل تركيب    و اين) آيد                           گونه كه از عبارات مؤلف كتاب بر مى   آن(
هر يك از عناصر به عالم خـود  :ديگو   ىان برود بسيار با مطلب مؤلف كتاب متفاوت است كه ميم

  :گويد                           آيا از اين عبارت مؤلف كتاب كه مى. گردد                           باز مى
گـاه كـه اجـل فـرا                            امـا آن. جاسـتتا زمان تعلق نفس به بدن بـاقى و پابر این ترکیب

ريـزد و هـر                            مضمحل شده، فرو مى امر مرکبرسيد و نفس، بدن را ترك گفت آن 
 ،1387پهلوانيـان، (گـردد                            دهنـد? آن بـه عـالم خـودش بـازمى   يك از عناصر تشـكيل

  .)128ص
گانـه مكـانى، يعنـى    امری مركب از جواهر و عناصر متعدد كه از اجتماع و ائتالف آنها ابعـاد سـه      

حاصل ايـن تركيـب و امتـزاج همـراه طبيعتـى اسـت كـه آن . آيد                           طول، عرض و ارتفاع پديد مى
   .)127ص ن،هما(عراضى دارد؛ برخى از آنها الزم و برخى مفارق استطبيعت اَ 

عناصـر «كه منظـور از ايـن جملـه كـه    مبهم است و اين» امر مركب«يا » تركيب«منظور از اين 
تواند باشد؟ كنار هم نهـادن ايـن دو عبـارت                            چه مى» گردند                           بدن به عالم خود باز مى    دهند?   تشكيل
گانه را ساخته است بعد از جدايى نفس از بدن مضـمحل    ن تركيبى كه ابعاد سهدهد كه آ   ىنشان م

 انيـمتفاوت بسـيار اسـت    رفته شده است؛ زيرا ين مطلب خالف بديهيات پذيا كش   ىشود، و ب                           مى
گانـه    آن تركيبى كه ابعاد سـه. سازد                           ه مزاج را مىسازد و تركيبى ك                           گانه را مى   تركيبى كه ابعاد سه

رود و تنها تركيبى كه سازنده مزاج است از بين                            سازد بعد از جدايى نفس از بدن از بين نمى                           را مى
تاب تعريف بـدن كه مؤلف كرد يگ   ىجا سرچشمه م   ل اشتباه از آنين تحليد ايآ   ىم به نظر. رود                           مى

  . جای تعريف بدن قرار داده است   محسوس را به
  .مينك   ىز و گاه خطا هستند اشاره ميبرانگ   ه تأملكتاب كعبارات  ىبه برخ كنيا

  :ديگو   ىرده و مكاز بدن ارائه  ىر نادرستيسنده تصوينو. 1
بدن انسان از كه    اين اوست، نه به ماده آن، چه صورت   به رو، تماميت هر انسان   از اين      
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و در عـين حـال، هويـت و  ابتدا تا پایان عمـرش همـواره در حـال تغییـر و تحـول بـوده
  .)142-141 ص همان،(شخصيت آن نيز محفوظ است 

بـه اعتقـاد مالصـدرا . نادرسـت اسـت ىتلقر و ين تصويه اكافت يم يدرخواه اسفاربا توجه به متن 
خـاطر صـورت    شخصه باقى اسـت، امـا ايـن بقـاء بـهان عمر بيبدن شخصى انسان در اين عالم تا پا

شـه و در همـه حـال در حـال ياش هم                           نفسانى اين بدن است نه ماده بدن؛ زيرا بـدن از جهـت مـاده
  .)32 ص ،9ج. م1990مالصدرا، ( و زوال استدگرگونى و انتقال و تغيير شكل 

تحـول اسـت، بلكـه بـرعكس، حـال ه بدن در كد يگو   ىبرخالف عبارت مؤلف، مالصدرا نم
ه مشـاهده كـر و تحـولى ظـاهری ييـتغ. ه بـدن شخصـى انسـان بـاقى و ثابـت اسـتكمعتقد است 

مـاده و بقـاء صـورت چيـزی،  شود، تحول در بدن نيست، بلكه در ماد? بدن است و با تغيير در         مى
  . توان گفت بدن متحول شده است                           بنابراين، نمى. شود                           آن چيز متحول نمى

  :ديگو   ىم یگريتاب در عبارت دكمؤلف . 2
عنـوان طبيعـت جسـمانى مركـب از عناصـر كـه در حـد    استعداد و آمادگى بدن به

تدال و صفا قـرار دارد، شـرط تحقـق نفـس در نشـئه دنيـايى نفـس اسـت اعالی اع
  .)142، ص1387پهلوانيان، (

طبيعـت جسـمانى مركـب از «اوالً، تعريفى از بدن بـا عنـوان : اين عبارت چند اشكال اساسى دارد
 )اسفار اربعهيعنى (ه به آن ارجاع داده شده ك ىدر منبع» عناصر كه در حد اعالی از صفا قرار دارد

شرطيت آمادگى بدن برای تحقق تصرف «و تنها به . شود   يافت نمى )347 ص ،8ج. م1990مالصـدرا، (
آمـده و بـه آن ارجـاع داده شـده  اسـفارثانيـاً، متنـى كـه در . در آن اشاره شده است» نفس انسانى

ب بـه مؤلـف كتـا. قوِل مالصدرا از نظريۀ عرفاسـت   است، نظريۀ مالصدرا نيست، بلكه بيان و نقل
از جلد  346 ۀكه قائالن اين قول را در صفحه قبل از آدرس مذكور، يعنى صفح عبارت مالصدرا

  : ديگو   ىمالصدرا م. توجه نداشته است ،معرفى كرده اسفارهشتم 
شـف والوجـدان كن الين النظـر والبرهـان وبـيالعلـم الجـامعون بـ ىأما الراسخون فـ

ة بعضها قبـل يوان وجودكولها مع بساطتها أرة يثكإن للنفس شئونا وأطوارا   فعندهم
ة موجـودة يعة ورأوا أن النفـوس اإلنسـانيعة وبعضها بعد الطبيعة وبعضها مع الطبيالطب

لزم المسـبب معهـا فـالنفس يامل كمال علتها وسببها والسبب الك قبل األبدان بحسب
عنـه  كفـنيال  كذلكـامل الذات تام اإلفادة وما هو كموجودة مع سببها ألن سببها 
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نـة يموقـوف علـى اسـتعداد مخصـوص وشـروط مع -البـدن ىن تصرفها فكمسببه ل
ص ، همـان، 8ج. م1990مالصـدرا، (...  ومعلوم أن النفس حادثة عند تمام استعداد البدن

346-348(.  
انـد،                            و كسانى كه بين برهان و كشف و شـهود جمـع كـرده» راسخون در علم«منظور مالصدرا از 

  .توان به مالصدرا نسبت داد   ىهات، نميتوج ىن مطلب را جز با برخيرو، ا   نياند و از ا   عارفان
  : ديگو   ى، بدن را مساوی با ماده دانسته و مىمؤلف كتاب در عبارت. 3

نفس انسانى نيز برای رسيدن به مرز تحقق نيازمند مـرجح اسـت و مـاده كـه همـان 
، 1387پهلوانيـان، ( برای وجود و تحقق بر عدم ونيستى اسـتبدن باشد، مرجح نفس 

  .)129ص
المرجحـة  ىالمـادة هـ«: به مطلب ديگـری اشـاره دارد   است،  اسفار اربعهه عبارت كاما منبع مؤلف 

  .)55 ص ،3ج. م1990،    مالصدرا( »لوجود النفس على عدمها
واقـع، ايـن  كه بدن همان ماده اسـت، نشـده و در   ای به اين                           مالصدرا هيچ اشاره ن عبارتِ يدر ا

كه مؤلف محترم به اين نكته توجه نداشته    در حالى. ماده است كه مرجح وجود نفس است نه بدن
  .دانسته است یو مساو ىكيو بدن را با ماده 

دگاه مالصـدرا اشـاره ياز د ىمتفاوت و گاه نامنسجم یرهايها و تصو   ىتاب به تلقكمؤلف . 4
البـدن بمـا هـو بـدن مشـروط «با تمسك به عبارت  ىبه درست ىبرای نمونه، در عبارت ؛رده استك

كند كه در صورتى عنوان بدن بـر                            به اين مطلب اذعان مى» ة علة البدنكيبتعلق النفس و النفس شر
صـورت، نـام بـدن از آن سـاقط    نيـر ايـكند كه نفس با آن ارتباط داشته باشد در غ                           بدن صدق مى

ه در نظام فلسفى مالصـدرا، بـدن در كن مطلب اشاره دارد يو به ا )127، ص1387پهلوانيان، ( شود                           مى
ن ياما مؤلف در ادامه از ا ،اخذ شده استتعريف نفس اخذ شده است و نفس نيز در تعريف بدن 

آورد و                            و تعريف بدن محسـوس را در تعريـف بـدن مـى گرداند ىرو برم و برداشت درست ىتلق
پذيرنـد? نفـس اسـت، بـدن  ای كـه                           و گاه بـر مـاده )129 ص همان،(كند                            گاه بر بدن اطالق ماده مى

  :ديگو   ىم ةشواهد الربوبیمالصدرا در . )128 ص همان،(كند                            اطالق مى
ن من تضـاد كة التوسط الممية االستعداد وتوسطت غايبأمزجتها غا الموادفإذا بلغت 

الشـداد اتها الهادم لقوة التضـاد بالسـبع يفيكاعتدال  ىاألطراف فاعتدلت وتشبهت ف
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ر يمل وجـوهر أعلـى فقبلـت مـن التـأثكض أية عن األضداد استعدت لقبول فيالخال
  .)199، ص1360مالصدرا، ( ... ىاإلله

ه پذيرند? نفس است، بدن كرا » المواد«ن عبارت يهنگام ترجمۀ ا به تاب،كرسد مؤلف    ىبه نظر م
  .تصور و تلقى كرده است

پذيرد بدن اسـت، امـا بـدن در شـرايطى اسـت كـه در نهايـت                            لذا آنچه نفس را مى
، 1387پهلوانيـان، (... گيـرد                           استعداد و اعتدال تركيب مواد و امتزاج عناصر شكل مـى

  . )128ص
كـه پذيرنـد?  با توجه به عبارتى كه به آن ارجاع شده است، به نظر مالصدرا، اين بـدن نيسـت

  .نفس هستند یراياند كه پذ                           نفس است، بلكه آن مواد با مزاج مخصوص
ن تصـوير ينداشته و همـ» بدن«از  ىو برداشت درست ىد مؤلف تلقيآ   ىه، به نظر مك   خالصه آن

، خشـت يىم و مبنـان بحث مهـيدر ا يىقبول را بر عبارات مالصدرا بار كرده و گو   رقابلياشتباه غ
  .ج نهاده استكاول را 
دسـت آوردن ماهيـت مشخصـى از نفـس در نظـام    گونه كه پيشتر گفته شد، برای بـه   همان. 5

بـر ايـن . د بررسى شـوديديگر او دربار? نفس نيز با یفلسفى مالصدرا افزون بر تعريف نفس، آرا
دهـد، بايـد                            سيالى از نفس ارائه مـىاساس در تحقيق رابطۀ نفس و بدن در نظامى كه چنين تصوير 

به اين صورت كه در يـك مرحلـه بـه . رابطه هر يك از اين نفوس را با بدن مورد بررسى قرار داد
بررسى رابطۀ نفس و بدن در مرحله جسمانى بودن نفس پرداخت كه در ايـن صـورت، مسـئله بـه 

در مرحلـه دوم ارتبـاط بـدن بـا . سمانى تصور شده استشكل مسئلۀ ارتباط بدن با يك موجود ج
جسـم  یهـا   ىژگيو ىدر اين ارتباط چون نفس برخ. ر شده استييك موجود مجرد برزخى تصو

تری قابل تفسير و تبيين است تا مرحله سوم كه نفس مجـرد    را داراست، ارتباط آن به شكل آسان
ارنـد كـه نفـوس اكثـر آدميـان از ايـن دو                            برخورد رو از اهميت   دو مرحله اول از آن. عقالنى است

ها، نفس مجـرد بـه تجـرد برزخـى دارنـد؛    شتر انسانيكنند و بنابر نظر مالصدرا ب                           مرحله تجاوز نمى
لى خود را كـامًال شتر مردم در اين مرحله از تكامل قرار ندارند كه بتوانند صور خيايچون نفوس ب

از عوارض و خصوصيات جزئى تجريد كرده و به ُصَور مشتركى كه قابل صدق بـر افـراد متعـدد 
. م1990مالصـدرا، ( ه شرايط حصول نفـس مجـرد عقالنـى را ندارنـدكن معنا يباشد دست يابند، به ا

  .)267-266 ص ،8ج
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ر يـتعب   رسـد و بـه                           ىمـبـه مرحلـۀ تجـرد عقالنـى  ىنفس فقط در مراحل خاص و در افراد خاص
بـر ايـن  .)255، ص1360،    مالصـدرا( ن مختص بـه انسـان عـارف اسـتيونَ كمالصدرا، تجرد نفس از 

هـای                            چنـان كـه در ديگـر نظـام آن-توان مسئلۀ رابطۀ نفس و بدن را بـه شـكلى بسـيط                            اساس، نمى
بلكه ساختارشناسـى ايـن مسـئله در نظـام فلسـفى مالصـدرا از اهميـت  ،بررسى كرد -فلسفى بوده

حل اين مسئله بـه تصـوير مـا از ماهيـت نفـس در ايـن نظـام بـاز    تمامى راه. بااليى برخوردار است
الحـدوث و  ةجسـمانييعنـى نظريـه (ی كه اين نظريۀ مالصـدرا اما در اين كتاب ساختار. گردد                           مى

در آن اثرگـذار ) ای در جهت كشف ماهيت نفس است                           حق نظريه   بودن نفس كه به   البقاء  ةروحاني
  . بينيم                           نمى ،باشد

  رابطۀ نفس و بدن 
ای اسـت                            ناشـده   رند? تناقضات حـلييار مبهم است و هم دربرگتصوير اين رابطه در كتاب، هم بس

  .نمك   ىاز آنها اشاره م ىكه به برخ

  ابهام در رابطه) الف
 یهـا   دگاهيـها در عبارات مؤلف كـه ناشـى از عـدم درج و انتقـال كامـل عبـارات و د   ابهام ىبرخ

به نظر آيـد كـه مالصـدرا نيـز در تبيـين ايـن رابطـه تنهـا بـه گونه    سبب شده تا اين ،مالصدراست
نفسـيت «برای نمونه، در قسمتى از كتاب ذيـل عنـوان . ده بسنده كرده استيفا                           ى بىيها   گويى   كلى

  :آمده است» نفس و تعلق به بدن
يك جهت فقـر و : بعد را در نفس لحاظ كردتوان دو جهت و دو                            به بيان ديگر مى

نفــس در بعضــى از . نيــاز و امكــان اســت و ديگــر جهــت وجــوب، غنــا و تماميــت
اش به جهت همان بعد فقر و نقصى كه دارد نيازمند بدن بـوده و                            های وجودی   نشئه

الت آن در واقع، استعداد بـدن در ايـن مرحلـه شـرط وجـود نفـس و كسـب كمـا
در اين نشئه، نفس جوهری ضعيف بوده كه به مقارنت بدن محتاج است، . باشد                           مى

بـين نفـس و بـدن  تالزم در وجود و معیـت مانند صور و اعراض، كه در اين صورت
تواند به نشئه                            است، مى تعلق به بدنو تا زمانى كه نفس در بند اين . ذاتى خواهد بود

گرفتن جهت غنا و كمال آن، نشـئه    اما برای نفس با در نظر. كامل عقلى دست يابد
ديگری نيز قابل تصور است و آن زمانى است كه نفس با علم و عمل، كامل شـده 
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و وجودات عقلى به نوعى تحت حكومـت و اطاعـت او درخواهنـد آمـد و در آن 
  . )138-137، ص1387پهلوانيان، (ه بدن تعلق بگيرد صورت محال است كه نفس به ماد

ان نفس و بدن تـالزم ذاتـى در يدر اين عبارت يك نشئه برای نفس توضيح داده شده كه در آن م
ن عبـارت يـموجـود در ا یها   تناقض نيو همچن ها   ىاستككه    برای اين. وجود و معيت وجود دارد

ن يمعنای تالزم ذاتى در وجود و تالزم ذاتى در معيت كه در ا. كنم                           روشن شود، سؤالى مطرح مى
ايـن  اسفاردر  علق به بدن يكى است؟ مالصدرا خودعبارت آمده است، چيست؟ آيا اين تالزم با ت

تاب به اين مطلب كه نكته بسيار مهمـى در آن كه مؤلف كرفت    ىتوضيح را داده است و انتظار م
ه خـود مالصـدرا ارائـه كـ ىفـيبا توجه به تعر -تالزم ذاتى و معيت ذاتى. پرداخت                           ىنهفته است، م

بـه ايـن . ديگر وابسته باشد   به اين معناست كه وجود و عدم وجود دو موجود، به يك - داده است
  .)4 ص ،9ج. م1990 ،   مالصدرا(رفتن يكى، ديگری نيز از بين برود    انيمعنا كه در صورت از م

ان بـرود يـتعريف از تالزم و معيت ذاتى، در صورتى كه يكـى از طـرفين تـالزم از م بنابر اين
ان يـرود؛ يعنى اگر هركدام از نفس يا بدن زوال پيدا كرد، ديگری نيـز از م                           ان مىيديگری نيز از م

بقـاء  ۀماند تا مسـئل                           انسان در اين صورت باقى مىاكنون سؤال اين است كه آيا نفس . خواهد رفت
 نفس و به تبع آن مسئلۀ معاد مطرح شود؟ يعنى بنابر اين گفته، انسـان در آن دوره از زنـدگى كـه
. مؤلف كتاب تصوير كرده است، نفسى كه بتواند برای جهـان آخـرت بقـاء داشـته باشـد، نـدارد

تالزم ذاتـى در وجـود «ن مطلب از لوازم كالم او در اصطالح يين نگفته اما اصراحت چن   مؤلف به
ای از                            رد، يعنى قبـول كنـد كـه در دورهيتاب اين لوازم را بپذكاگر مؤلف . است» بين نفس و بدن

پرسـيم كـه ايـن دوره از    ىرود، از او مـ                           زندگى اگر بدن از بين برود نفس نيز همراه آن از بين مـى
ن يـه مؤلـف اكـآن بـود  یای اسـت؟ جـا                           زندگى كه نفس و بدن تالزم وجودی دارند، چه دوره

در ادامـه . امـده اسـتيتـاب نكدر  ىرد اما در توضيح اين نشئه مطلبـك   ىروشن م ىته را به خوبكن
اگر به جمالت بعد از بيان تالزم ذاتـى مراجعـه كنـيم در توضـيحى بيشـتر  ،شود                           مشكل حادتر مى

  :كنيم                           برای اين مرتبه از وجود نفس با اين جمله برخورد مى
بـه نشـئه كامـل عقلـى  توانـد                           و تا زمانى كه نفس در بند اين تعلق به بدن است مـى

  .)138، ص1387پهلوانيان، (دست يابد 
آمـده و  اسـفارنقل شد در جلد نهـم » تالزم در وجود«ه مطلبى كه دربار? كان توجه است يشا
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مؤلـف . آمـده اسـت اسـفارنقل و اشاره شد در جلد هشـتم » تعلق نفس به ماده«كه دربار?  ىمطالب
ايـن  ،كنند? يك مرتبۀ مشترك از مراتب نفس است   ه اين دو عبارت تشريحكن گمان يكتاب به ا

ای از نفـس                            كـه در مرتبـه   در حالى. دو را كنار هم نهاده و يكى را در توضيح ديگری آورده است
اسـت، امـا در عبـارت دوم » تالزم در وجود«ان ماده و نفس يكه در عبارت اول به آن اشاره شد م

چنين مطلبى،  اسفاردر جلد هشتم . دارد و البته، تفاوت اين دو بسيار است» تعلق«ماده نفس تنها به 
تـاب، عبـارت كور در كمنبع و مرجع مطلب مـذ. يابيم                           ه مؤلف كتاب آورده است، نمىكگونه    آن

  :است، اسفارتاب كاز  ريز
ة ال يـاملـة العقلكر واصلة إلى النشـأة اليونه متعلقة بالبدن غكواعلم أن النفس ما دام 

  .)138 ص ،8ج. م1990،    مالصدرا( ةيوانيالقوى الح ىتصرف لها إال ف
» تالزم وجـودِی ذاتـى«ای كه در آن نشئه                            كه مؤلف اين جمله را برای توضيح نشئه   د دليل اينيشا

ا مؤلف تصـور كـرده يگو. باشد» كونه متعلقة بالبدن ما دام«ميان نفس و بدن است، آورده عبارت 
» تعلـق«معنـای    كه ذاتى نفس و بدن در يـك نشـئه خـاص اسـت بـه» تالزم در وجود و معيت«كه 

بـه يـك معنـا » تـالزم در وجـود و معيـت«را بـا » تعلق«تاب بايد كبنابراين، بنابر نظر مؤلف . است
دچـار اشـتباه شـده و » تـالزم در وجـود و معيـت«ح رسد مؤلف در فهم اصطال   ىبه نظر م. بگيريم

ه البتـه كنيز دارد » تالزم در وجود«دارد » تعلق«ای كه نفس به بدن                            تصور كرده است كه هر دوره
در واقـع، ايـن دو عبـارت كـه يكـى از جلـد هشـتم و . دارد ىدر پـ ىرقابل قبولياين نكته لوازم غ

وجه در مورد يك مرتبه از مراتب نفس نيست كـه مؤلـف    است، به هيچ اسفارديگری از جلد نهم 
ايـن اشـتباه مؤلـِف . كتاب به اشتباه آن دو را مربوط به يك مرتبه دانسته و كنـار هـم نهـاده اسـت

ز برای نفس و در مقابل ايـن نشـئه يشود كه در ادامه نشئۀ ديگری را ن                           كتاب آنگاه غلط اندازتر مى
  :ديگو   ىسازد و م                           مى

اما برای نفس با در نظرگرفتن جهت غنا و كمال آن، نشئه ديگری نيز قابـل تصـور 
عقلـى بـه  است و آن زمانى است كه نفس با علم و عمل، كامل شـده و وجـودات

نوعى تحت حكومت و اطاعت او درخواهند آمد و در آن صورت محال است كه 
  .)138، ص1387پهلوانيان، ( نفس به ماده بدن تعلق بگيرد

در مـتن ترجمـۀ آن تنهـا اسـت كـه  اسفاراين مطلب برگرفته از اين عبارت مالصدرا در جلد نهم 



 

 

201  

را
صد

ال
 م
ظر

ز ن
ن ا

بد
و 
س 

نف
ه 
ط
راب

ب 
تا
 ك
قد

ن
 

«
 

  :و عبارت عربى آن اين استتاب آمده است ك
 ىاالنفعـال ىر الوجود التعلقـية نحو آخر من الوجود غيان للنفوس البشركن لما كول

ونهـا نفسـا أو صـورة كث يره ففسادها من حيا محضا أو غيان عقلكسواء  - ىعيالطب
 كوذل ىوجب فساد ذاتها مطلقا ألن ذاتها قد تحصلت بوجود مفارقية ال يعيآخر طب
  .)4ص، 9، ج .م1990مالصدرا، ( ة بعد انقطاعهايل تعلقه بمادة بدنيستحيالوجود 

در آن صورت محال اسـت كـه نفـس بـه مـاده بـدن «: ديگو   ىتاب در توضيح اين نشئه مكمؤلف 
ه اين نحوه از وجود نفوس بشری وجود تعلقى نـدارد، نـه كاما مالصدرا معتقد است » .تعلق بگيرد

و آنچه كه مؤلف گفته  »اشته باشـدنفس وجود تعلق� ند«ن جمله كه يا. كه به ماده بدن تعلق ندارد   اين
عبـارت مالصـدرا     نيـا. ار بـا هـم دارنـديتفـاوت بسـ »نفس تعلـق بـه مـاده نداشـته باشـد« ىعنياست، 

به اين معنا نيست كه اين نفس به ماده تعلـق نـدارد، بلكـه » ة بعد انقطاعهايل تعلقه بمادة بدنيستحي«
يعنـى ايـن نفـس بعـد از جـدايى از مـاده » انقطاعهـابعد «در عبارت خود قيدی هم آورده و گفته 

طور كلى بـه مـاده    كه در اين مرحله، نفس به   بدنى، محال است به آن ماده تعلق داشته باشد، نه اين
   .حذف شده است» بعد انقطاعها«ن عبارت قيد يدر ترجمۀ ا. بدن تعلق ندارد

ان يا تعلق آن به نحو تالزم نيست كه با از مبنابراين، نفس در اين مرتبه نيز به بدن تعلق دارد ام
بلكه منظور مالصدرا از عدم تعلق نفس به ماده عدم تعلق آن . رفتن ماده بدن نفس نيز از بين برود
  . پس از جدا شدن از ماده بدن است

فقـط دو . رود                           بندی مؤلف از مراتب تعلق نفس به بدن زير سـؤال مـى   به اين داليل كل تقسيم
كه اين مرتبـۀ دوم از نفـس كـه وجـود تعلقـى بـه مـاده    ماند، يكى اين                           نكته از اين بررسى باقى مى

ندارد فقط نشئۀ عقالنِى نفس نيست، بلكه نشئه تجـرد برزخـى نفـس نيـز هسـت كـه مالصـدرا بـا 
يرا بنابر نظر وی، نفس مجرد مثالى نيز بعـد از در عبارت مذكور به آن اشاره كرده است؛ ز» غيره«

و امـا آن مرتبـه اول كـه . مانـد                           ان رفتن ماده بـدن بـاقى مـىيمرگ به ماده بدن تعلق ندارد و با از م
يسـت و دليلـى ای از نفس است كه هنوز مجـرد ن                           گفته شد نفس و بدن تالزم وجودی دارند مرتبه

اند و با از بين رفـتن آن مـاده از                            است كه در ماده منطبع یا   يعنى جزء نفوس نباتى. برای بقاء ندارد
  .رود                           بين مى
م رابطـۀ نفـس و بـدن در كـالم مؤلـف كتـاب ين و ترسـيـيها در تب   تناقض ىبه برخ جا نيادر 

مالصدرا قائل به ثنويت و دوگـانگى نفـس «: ديگو   ىها م   فرض   مؤلف در قسمت پيش. ميپرداز   ىم
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، اما هنگامى كه به بخش بررسى رابطۀ نفس و بدن در نظـر )19، ص1387پهلوانيان، ( »باشد                           و بدن مى
نفـس در ايـن تعلـق ذاتـى و تركيـب طبيعـى «ه كـم يخـور   ىبرمرسيم به اين عبارات                            مالصدرا مى

لـذا نفـس و بـدن رابطـۀ «: گويد                           گر مىيد يىو در جا .)133 ص همان،(» ...اتحادی كه با بدن دارد، 
  . )156 ص همان،(» اتحادی داشته و در واقع يك وجودند، با دو حيثيت

م كـه بـا ثنويـت كـه دوگـانگى در آن يابيـ   ىى و اتحادی، درمـبا توجه به معنای تركيب طبيع
 مثــل توجــه دادن بــه وحــدت وجــود ىهــات و توضــيحات نادرســتيآشــكار اســت، حتــى بــا توج

بدون ارائۀ يك تحليل فلسفى در اين مورد كـه چگونـه وحـدت  )133ص  همان،(ستين ىشدن   جمع
ه مؤلف كتـاب عبـارتى از مالصـدرا آورده ك   نيآور ا   شگفت. شود                           وجود سبب حل اين مسئله مى

 كيـها مالصدرا را    فرض   شياما در مقام برشمردن پ )همان(د بدن از مراتب نفس است يگو   ىكه م
شـته باشـند، كه نفس و بـدن يـك وجـود دا   كه چگونه ثنويت با اين   اين. انگار دانسته است   دوگانه

  .قابل جمع است جای تأمل دارد

  گيری   نتيجه
 ىۀ ابـداعيـز سبب شده تـا نظريآم   نامنسجم و تناقض یها   عبارت ىگويى و برخ                           ها و گاه كلى   ابهام

فلسفى، بدل شـود  یها   نده از ابهامكو آ ىمالصدرا در باب رابطۀ نفس و بدن به يك نظريۀ سطح
البته، بايـد . ها درك نادرست مؤلف از ماهيت نفس و بدن نزد مالصدراست   ن ابهاميو سرچشمۀ ا

امـل بـه نظـام كهـا بـری اسـت و عـدم اشـراف                            ه مالصدرا از تمامى اين تناقضكخاطرنشان كرد 
  .ده استيامانج يىها   ها و تناقض   شناسى وی چنين ابهام   نفس

  زيبرانگ   ات تأملكن
  :نمك   ىتاب اشاره مكز در عبارات مؤلف يآم   ز و گاه تناقضيبرانگ   ات تأملكن ىبه برخ جا نيادر 

كنـد و واژ?                            تعريف نفـس نـزد مالصـدرا را نـاقص ذكـر مـى 134تاب در صفحۀ كمؤلف . 1
 البته، اين اشتباه اماليى و جاافتادگى تايپى نيست؛ چـرا. رده استكف آن حذف يطبيعى را از تعر

ه كـ   ىدر حـال» به اين معنـا كـه نفـس كمـال اول بـرای جسـم اسـت«دهد                            ه در ادامه توضيح مىك
نفس كمال اول بـرای جسـم طبيعـى آلـى « :ن استيچن اسفارف درست مالصدرا از نفس در يتعر

هرچند مؤلف كتاب در صفحات ابتدايى كتاب ايـن تعريـف  .)16ص  ،8ج. م1990،    مالصدرا( »است
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كه برای تعريفـى كـه  ىاما با توجه به توضيح ،)43، ص1387پهلوانيـان، ( درستى نقل كرده است   را به
بـوده م كه اشتباه صـرفاً تـايپى نيابي   ىدرم ىاز آن حذف شده بود، بيان كرد به روشن» طبيعى«واژ? 
  . است
عقــل فعــال در فلســفۀ اســالمى، واســطۀ عــالم عقــول و عــالم جســمانيات اســت كــه ُصــَور . 2

نـام ديگـر ايـن . اين عقل آخرين عقل از سلسلۀ عقـول اسـت. كند                           موجودات را بر آنها افاضه مى
خداونـد متعـال » صـورواهـب ال« .)264 ص ،7ج. م1990، مالصـدرا: كنـ( اسـت» واهب الصـور«عقل 

نيست، بلكه عقل فعّال است كه يك معلم قدسى و تصويرگر عقلى است كـه واسـطۀ ميـان عـالم 
م كـ   تاب دستكاما مؤلف . كند                           فيض االهى و عالم نفوس است كه به اذن خدا چنين كاری را مى

دانـد و در                            مى» حضرت حق«آن را  128صفحۀ در . الصور را خداوند دانسته است   جا واهب   در سه
  .نهد   ىنام م» مبدأ وجود«آن را  130نامد و در صفحه                            آن را خداوند مى 129 ۀصفح
از  ىقـول   نقـلتاب كح مؤلف يبنا به توض هكاز ارسطو نقل شده است  ىمطلب 130در صفحۀ . 3

امـا مطلـب مـذكور در جلـد دوم  ،ارجـاع داده 43-42ص اسفارست و مؤلف به جلد نهم فلوطين ا
رسـد مؤلـف كتـاب در بيـان                            از ايـن كـه بگـذريم بـه نظـر مـى. آمده است )43-42صفحه ( اسـفار

  :ديگو   ىمؤلف م ؛شده است ىب اشتباهكان نظريۀ مالصدرا و ارسطو مرتيمشابهت م
، جمالتى را شبيه عبارات خودش در بيان ديدگاه خود در مورد استدعای مالصدرا

بنابر نقل صدر المتألهين، ارسطو اعتقاد . كند                           نفس توسط بدن، از معلم اول، نقل مى
دارد زمانى كه بدن دارای آمادگى برای پذيرش صورتى مدبّر و متصـرف شـد آن 

ن جهت با توجه به جود واهب فياض بر او واجب اسـت كـه را تقاضا كرده و از اي
البتـه . چنين صورتى را بر بدن افاضه كند و آن صـورت لزومـاً ذاتـى مجـرد اسـت

جود فيـاض بـر چه از مبدأ                            كند امری مادی است، اما آن                           چه بدن آن را طلب مى                           آن
و اين نفس انسانى به دو اعتبار هـم . باشد                           شود، ذاتى قدسى و مجرد مى                           آن اعطا مى

از حيـث فعـل كـه بـدن را تـدبير كـرده و در آن تصـرف . مجرد است و هم مادی
بوق به توانايى بدن و همراه بـا بـدن اسـت، مـادی كند و از همين جهت هم مس                           مى

شود و ربطى بـه                            است و از حيث ذات و حقيقت كه از جانب مبدأ وجود افاضه مى
استعداد بدن نداشته و نه تنها نيازمند همراهى ماده نيسـت كـه هـيچ امـری از امـور 

  .)130، ص1387پهلوانيان، ( باشد                           جسمانى به آن ارتباط ندارد، مجرد مى
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بنـابر . و در جواب يك اشكال آورده اسـت اسفارر است كه مالصدرا اين عبارت را در كان ذيشا
بـا نظريـۀ حـدوث نفـوس » سبقه اسـتعداد مـادةيل حادث ك«معتقدند كه قاعد?  ىاين اشكال برخ
كه مؤلف كتاب بدون ذكر اين نكته اين مطلب را به ارسطو نسـبت    حالى در. شود                           مجرد نقض مى

بـا  ىروشن است كه چنين ديدگاهى بـه هـيچ وجـه حتـ. داند   ىداده و آن را شبيه قول مالصدرا م
فـس تواند شبيه ديدگاه مالصدرا باشد؛ زيرا اين قول قـائلين بـه حـدوث ن                           مسامحه هم نمى ىكاند

  :ديگو   ىتاب مكاما مؤلف . مجرد است
به روشنى پيداست كه ديدگاه ارسطو، بنابر نقل مالصدرا، قرابتى جدی و عميق بـا 

كه با اندكى مسامحه در بحث بعـد تجـرد و غيـر مـادی    گو اين. نظر مالصدرا دارد
  . )131 ص همان،(ا يكى دانست توان اين دو نظر ر                           نفس و بيان ذات و حقيقت آن مى

نسـبت داده اسـت، چنـد ) يا همان فلوطين(اما در اين مورد كه مؤلف كتاب اين قول را به ارسطو 
ايـن عبـارت كـه در ترجمـۀ مـذكور در  یه ابتـدا و انتهـاكجا دارد . ته قابل تأمل و توجه استكن

كتاب حذف شده، ذكر شود تا محل نـزاع روشـن شـود و مشـخص شـود كـه ايـن قـول اوالً، بـه 
طبق نظر قائلين به حدوث نفـس مجـرد اسـت و ثانيـاً، اصـًال قـول ارسـطو  ،تصريح خود مالصدرا

  .نيست
مـن اد مـادة سبقه اسـتعديل حادث كماء أن كرد على قاعدة الحيدفع ما  ىقال فيما 

مـا هـو رأی المعلـم األول و هـو أن البـدن اإلنسـان� کاالنتقاض بالنفوس المجردة الحادثـة 
در اين ميان عبارت عربى متن مذكور در باال كـه بـه نظـر مؤلـف كتـاب، قـول [...

 كدفـع ذلـ ىرته فكفهذا ما ذ...  ]گويد                           و در انتها مالصدرا مى. آيد                           ارسطوست مى
  .)43-42 ص ،2ج، 1990،    مالصدرا( القاعدة كراد على تلياإل

االنتقـاض بـالنفوس المجـردة «: انـد   اوالً، اين قول كسانى است كه بـه حـدوث نفـس مجـرد قائـل
مالصـدرا كـه قائـل اسـت  .كه از جملۀ اين افراد ارسطو اسـت» المعلم األول یما هو رأكالحادثة 
بنـابراين، بـه . تواند به چنين قولى تـن در دهـد                           شود، نمى                           صورت امری جسمانى حادث مى   نفس به

لف كتـاب آن توان گفت اين قول شبيه قول مالصدرا است چون اين عبارت كه مؤ                           وجه نمى   هيچ
  .نقل كرده جوابيۀ قائلين به حدوث روحانى نفس بر آن اشكال مذكور است اسفاررا از 

ثانياً، اين قول اصًال قول ارسطو نيست، بلكه اين جوابيۀ خود مالصدرا بر مـذاق اهـل حـدوث 
راد يـاإل كدفـع ذلـ ىفـ رتـهکما ذفهذا «: ديگو   ىكه در انتهای اين متن م   همچنان. نفس مجرد است
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آن را در دفع ايراد بـر قاعـده بيـان ) يعنى مالصدرا(اين آن چيزی بود كه من  ؛القاعدة كعلى تل
بنابراين، اين جوابيه خود مالصدرا است نـه قـول ديگـری كـه بعـد بحـث شـود كـه قـول . »كردم

  ). آن بحث كرده است    كه مؤلف كتاب در ادامۀ اين متن دربار?   چنان   ارسطوست يا فلوطين، آن
كه اين عبارت جوابيه مالصدرا بر مذاق قائلين بـه حـدوث روحـانى اسـت،    شاهد ديگر بر اين

ايـن حاشـيه در آغـاِز جـواب اصـلى مالصـدرا بـر . است حاشیۀ اسـفارسبزواری در  یگفتۀ مالهاد
ان كـرده در واقع، اين جوابيه دوم بر اساس مـذاق فلسـفى خـويش بيـ. اشكال مذكور، آمده است

مـتن عبـارت حاشـيه بـر جوابيـۀ اصـلى . است كه در صفحۀ بعـد از جوابيـه اول ذكـر شـده اسـت
  :ن استيمالصدرا چن

وهـو  ىة النفس بحسـب وجودهـا الـذاتيان مناط الجواب السابق التزام جوهركلما 
ات يـضـا عنـدهم ذوات ماهية بل العقـول أين بأن للنفس ماهيعلى مذاق القوم القائل

، 2ج، 1990،    مالصـدرا(مذاق نفسه  ىقة أخرى هيلفة بالنوع أشار إلى طرة مخايجوهر
  . )44ص

يعنى آن جواب پيشين طبق نظام فلسفى مالصدرا نبود، بلكـه مالصـدرا افـزون بـر آن جـواب 
  .پيشين، جوابيۀ ديگری دارد كه طبق نظام فلسفى خود اوست

ه كه عبـارت منسـوب بـه ارسـطو كـه ا مؤلف كتاب اوالً، به اين توجه نداشتيبر اين اساس گو
كـه مالصـدرا در    ژه با توجه به ايـنيو   به. همان جوابيه اول است، با اصول مالصدرا ناسازگار است

ثانيـاً، . شـود   ىاند، وارد مـ   د اين اشكال بر آنها كه به حدوث نفس مجرد قائليگو   ىهمان عبارت م
اين دو اشـتباه باعـث شـده تـا . فلوطين نسبت داده استاين قول مالصدرا را به اشتباه به ارسطو يا 

مؤلف كتاب يك تصور اشتباه در مورد بدن و نفس داشته باشد و چنين اشـتباهى بـه كـل كتـاب 
بـا «كـه    ن عبـارت يـالبته، خود مؤلف نيز از اين ناسازگاری آگـاه بـوده و بـا ا. سرايت كرده است
اما توجـه نكـرده كـه . به آن اشاره كرده است» توان اين دو قول را يكى دانست                           اندكى تسامح مى

هـای                            هـايى كـه در نظـام                           آيـا بـا تسـامح در تفـاوت. اين انـدك تسـامح تـا چـه انـدازه بايـد باشـد
  ؟شناسى ارسطو و مالصدرا است اين مشكل قابل حل است   نفس
كـه     رده اسـتكـآورده، اما اشـاره ن                           گاه مطالبى را در كتاب با عنوانى مستقل    مؤلف كتاب . 4

گرچه ممكن اسـت بعضـى از ايـن مطالـب . اين مطلب چه ربطى به مسئلۀ رابطۀ نفس و بدن دارد
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اين مطالب فرعى با اصل مسـئلۀ  مورد استفاده باشند، اما به هيچ وجه در كتاب سعى نشده تا رابطۀ
پهلوانيـان، ( »مالصدرا و مسئلۀ تناسخ -17-3«عنوان    توان به                           از جمله اين موارد مى. كتاب روشن شود

  .ردكاشاره  )190، ص1387
 و بدن نكاتى را يافت، اما ايـنتوان از مسئلۀ تناسخ در آثار مالصدرا بر رابطۀ نفس                            هرچند مى

ن است كه كيفيت اين استفاده اوالً، مورد توجـه مؤلـف باشـد و ثانيـاً، كيفيـت ايـن آمنوط به  امر
نـى بـه آن يك از اين دو مورد كـه مؤلـف تفطّ    در عنوان مذكور ما شاهد هيچ. استفاده تبيين شود
  .داشته باشد، نيستيم

ساختن مطلب باشد، حالـت    كه تالشى در جهت روشن   توضيحات مؤلف بيش از آن ىبرخ. 5
بـرای نمونـه بـه . سازد   ىرو م   ل روبهكگيرد و خواننده را در فهم مطلب با مش                           معماگونه به خود مى

  :كنند? نوع سوم از اقسام تعلق دو چيز است توجه كنيد   اين عبارت كه بيان
  شىء ديگر بر حسب ذات و نوعيّتتعلق يك شىء به  -3-2-3

نوع سوم تعلق، تعلق يك شىء، هم از حيث ذات و تشخص و هم از حيث نوعيت 
به ذات و نوعيت متعلق به است، كه اين قسم از تعلق در رابطه و حاجت بين عرض 

   ).119 ص همان،(شود                            و موضوع آن محقق مى
ای در توضـيح                            گونـه توضـيح و حتـى ترجمـه   سـبزواری را بـدون هيچ یدوی اين عبـارت مالهـا      

بـه  ىكـمكن نقل قـول صـرف، در فهـم ايـن اصـطالح نوعيـت يه اكبعيد است . آورد                           نوعيت مى
طالح مـبهم و ك عبـارت و اصـيـافزون بر عبارت مبهم خـود مؤلـف بـا  جا نيادر  .خواننده كند

  .آن ارائه نداده است یبرا ىحيتاب ترجمه و توضكه مؤلف كم يرو هست   معناناشده روبه
م كـ   ست و دسـتيها به مالصدرا چندان روشن ن   هينظر ىموارد صحت استناد برخ ىدر برخ. 6

ُ    ىمبهم م   :نويسد                           مؤلف مى ،مثال ید؛ برايمان
نباتى با فساد مزاج و از ميان رفتن استعداد و زمينه ايجاد آن معدوم نفس حيوانى و 

  . )47 ص همان،(رود    شده و از بين مى
كه مالصدرا معتقد است كه حيوانات نيز همانند انسان، دارای نفس مجرد برزخى هستند  در حالى

 رده استكبر مجرد بودن نفس حيوانات ارائه  یچند ليرو، دال   نيماند و از هم                           و نفسشان باقى مى
  .شود                           كه با اثبات تجرد نفس، بقاء آن نيز نتيجه گرفته مى )44-43 ص ،8ج. م1990،    مالصدرا(
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  يىنها بندی   جمع
از مهمترين آنهـا كـه در ارائـۀ  ىدر مجموع در اين كتاب شاهد اشكاالت متنوعى هستيم كه برخ

. تأثيرات عميقى داشـت، ذكـر كـرديم )مالصدرا از منظر مسئلۀ رابطۀ نفس و بدن( اصل موضوع
گـر از يد ىشـده و برخـ ىبرخى اشكاالت از تصور اشتباه مؤلف از ماهيت بدن نزد مالصدرا ناشـ

البتـه، در ذكـر . نادرست مؤلف از ماهيت نفس و رابطۀ نفس و بدن سرچشـمه گرفتـه اسـت ىتلق
توان به ذكر كردن رابطۀ بدن اخروی با نفس بـدون ارائـه                            بعضى ديگر از مشكالت اين كتاب مى

توضيحى در داخل بودن اين مسئله در رابطۀ نفس و بدن، همچنين مطرح كردن بقاء نفـس بـدون 
كـردن مطالـب كتـاب در    ب، خالصـهتوجيهى برای ارتباط با مسئله، فهرسـتى بـودن چكيـد? كتـا

مـواردی . اشاره كـرد...بندی كه خواننده را به جايى برساند و   گيری انتهای كتاب بدون جمع                           نتيجه
خته وانهاده و تنها به نقـد قسـمت اصـلى كتـاب كـه ين دست را به هوش و دقت خوانند? فرهياز ا

ان مطالعـۀ كتـاب خـود را بـا يـتـاب در پاكخواننـد? . مي، پرداختعنوان كتاب از آن حكايت دارد
گونـه ترتيـب منطقـى ندارنـد و                            بيند كه هـيچ                           مىمواجه عبارات مبهم كنار هم گذارده شده  ىبرخ

ايـن مشـكالت ناشـى از اهمـال در پـرداختن . دهـد                           دست خواننده نمى   چيزی از نظريه مالصدرا به
مناسب به مقدمات، يعنى تصـوير صـحيحى از ماهيـت نفـس و بـدن و اصـل موضـوع و فهميـدن 

   صحيح مراد مالصدرا است كه در هر كدام از اين مراحل ما شاهد اشتباهات ويرانگر بوديم

  ها نوشت پى
  
  :شناختي اين اثر به شرح زير است  خصات كتابمش. 1

  .مؤسسه بوستان كتاب: ، قمرابطۀ نفس و بدن از نظر مالصدرا) 1387(پهلوانيان، احمد،
. دست آورد  توان اين نكته را از فحواي بعضي جمالت مالصدرا و همچنين صريح بعضي ديگر به            كه مي  همچنان. 2

  ).318، ص 1375، همو؛ 250، 1361مالصدرا، ( :براي نمونه، نك
  .است  رابطۀ نفس و بدن از نظر مالصدراگفته شده منظور مؤلف كتاب » مؤلف كتاب«در اين نوشتار هرگاه . 3
  ).449، ص 1379سجادى، (: براي آگاهي بيشتر دربارة مزاج نك. 4
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