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چكیده
در این مقاله ،مسئل ۀ رابطۀ نفس و بدن را از رهگذر رهیافت وجودی صئدرالتأل هل ین
بررسئی میکنیم .صئدرا در ب یین این رابطه ،گاه به یگانگی و گاه به دوگانگی حکم
میکند؛ همچنین ب یین مشئ ور وی ازمنظری بح ی ی با چالشهایی روبروسئئت .در
بع یل این دو مشئکل میبوان گفت فی سئو برای افادۀ حقایق وجودی ،الزم اسئت
دخل و بصئئر هایی در چارچوبهای مأعار ف سئئفی صئئورد دهد ا هما هر کجا
خود را بئه اسئئئأ تامئاد منطقی این چ ئارچوبهئا مق هید کنئد ،نأیجئهای غیر از پیئامئد
رهیافت وجودی بهدسئئت خواهد رورد .در این نوشئئأار ،پس از بوض ئیحی پیرامون
رویکرد وجودی و مرور رراء فالسئئفه در مسئئل ه ،ب یین مشئ ور صئئداریی را بقریر
میکنیم؛ سئسس با اشئاره به چالشهای ب یین مشئ ور ،ب یینی دیگر براسئا رهیافت
وجودی مالصئئدرا ارا ه کرده و م أنی بر رن ،به این چالشها و بوضئئیح پدیدههای
بعیینکننده در مسئل ه میپردازیم .همچنین نشئان میدهیم بصئر هایی که او از افقی
وجودی در چارچوبهای مأعار صئئورد داده اسئئت رنها را م هیای ارا ۀ معانی
مأعالی کرده و نشئان میدهیم درصئورد مواج ه مف ومی با ع اراد م ین رنها ،چه
اشکاالبی پیش میرید.
کلیدواژهها :چارچوبهای مف ومی ،رهیافت وجودی ،عینیهت ،نفس و بدن.

 .1مقدمه
اولین و م مبرین مط ب در ف سئفۀ صئدرایی ،طرح مسئل ه واقعیهت اصئیل و ارا ۀ پاسئ ی در
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قالب اصئالت وجود اسئت .این پاسئخ ،مأضئتن نوعی عتل عقالنی اسئت که در رن فی سئو
باید با ابهجاه به سئتت م د حقیقت ،زمینۀ اسئأفاضئۀ حقایق را برای خود فراهم کرده و از این
طریق به کنکاشی عتیقبر در مأن هسأی بسردازد (صدرالدین شیرازى1981 ،م .)49/1 :بالش
صئدرالتأل هل ین و پیروان او بازگرداندن مسئل ههای ف سئفی به بل همالبی دربارۀ وجود اصئیل و
ارا ۀ پاس ی در این افق بوده است (صدرالدین شیرازى.)4 :1376 ،
درک معنا در مواجه با گتارههای وجودی ،بوسط عقل و با بلمل غیرماهوی ابفاق میافأد
و زبان نیت دارای این ظرفیت اسئت که حقایق ادراک شئده را ارا ه کند 1.ا هما جت اندکی رن هم
به ج ت محال بودن حذ کامل س م ذهن ،پافشاری بر مف ومپردازی نهبن ا کتکی نتیکند
ب کئه بئاعئو دوری از رن حقئایق میشئئئود .بنئابراین ب یینهئایی کئه بتئامئ ْا سئئئعی در بیئان
دسئئأاوردهای ف سئئفۀ وجودی در چارچوب مفاهیم دارند ،رنها را برای ایجاد سئئازمندی
منطقی به مرب ۀ ذهنی بنتل داده و الجرم معنای مأفاوبی برایشئئان ارا ه میکنند که باح هدی از
اصل خود ب ی میشوند.
ازطرفی ،این امکئان برای چئارچوبهئای مأعئار ف سئئئفی وجود دارد کئه بئا دخئل و
بصئرفابی که فی سئو از افقی وجودی در رنها صورد میدهد قاب یت ارا ۀ نگاه وجودی را
پیدا کنند .این ابفاق باعو میشود ع اراد در وه ۀ اول دچار نابسامانیهای مف ومی و زبانی
شئوند ا هما درصئورد همافق شئدن با فی سئو در ادراک وجودی ،این نابسئامانی مربفع شئده و
ع اراد ،واضئئح و سئئازگار خواهند بود .بهدیگر سئئ ن ،هتانگونه که به معنا دررمدن این
حقایق در قالب الفاظ هنگام درکی عتیق از هسئأی و با کیفیأی م هرا از مف ومپردازی صئورد
گرفأه ،ف م رنها نیت در هتان افق و هتان شئرایط امکانپذیر اسئت .حال ،اگر با این گتارهها،
مواجۀ مف ومی و ذهنی صئئورد گیرد مجتوعهای از بعابیر ضئئد و نقیض بهنظر خواهد رمد
صل و بهسامانی را یافت.
زیرا با خ ط این دو مقام ،در هیچکدام نتیبوان معنای مح ه
ل چالشهای ب یین مشئئ ور صئئدرا 2با ابأناء بر حکتت
دو مسئئل ۀ اصئئ ی این مقاله ،ح ه
مأعالیه و یافأن ع ت بنوعی اسئت که در بیان مالصئدرا دربارۀ رابطۀ نفس و بدن وجود دارد.
بئه این معنی کئه وی گئاه بئه یگئانگی و گئاه بئه دوگئانگی ایندو حکم میکنئد و هتئانطور کئه
خواهد رمد ،این بنوع ناشی از پرداخأن به اقوال فالسفۀ دیگر نیست.
میبوان نشئئان داد ع ْت چالشهای نظریۀ مشئئ ور عدم وفاداری به رهیافت وجودی و
ی رابطۀ نفس و بدن درون چارچوبهای مأعار بوده و هتین
ی مف وم ِ
پافشئاری بر سئازمند ِ
عدم وفاداری در مواقفی به رویکرد دوگانهانگاری نفس و بدن منجر شده است.
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احأراز از این مشئ ئکئل نیت در گرو بق هرب وجودی به این حقئایق اسئئئت که درنأیجئۀ رن،
مع وم میشئئئود در حئاق هسئئئأی و نئه در مربئهای بئاالبر ،دوگئانئههئای مئا هدیئئئئئئمجرهد،
وحددئئ ئکثرد ،فع یهتئئ ئاسأعداد ،ث ادئئ ئبغییر ،با حفظ معانی خود به یگانگی میرسند.
بنابراین بر اسئئا یکی از رموزههای صئئدرا که نفس را مسئئاوق وحدد انسئئان ،و بدن را
مسئاوق کثربش معرفی میکند (صئدرالدین شئیرازى1360 ،ش )223 :میبوان گفت در مأن
هسئأی انسئانی این دو جن ه ،یکی بوده و پدیدههای مطرح در مسئل ه براسئا این یگانگی
قابلبوضیح هسأند.

 .۲ادراکات وجودی و ذهنی
در یک بقسئیمبندی میبوان ادراکاد ف سئفی را در دو دسئأۀ مفاهیم ذهنی و حقایق وجودی
جای داد .منظور از ذهنی ،رن دسئئأه از ادراکابی اسئئت که دسئئتیابی به رنها در فرریندهای
مف ومی و بهصئئورد ع م حصئئولی رخ میدهد .ماه هیاد یا معقوالد اولی ،معقوالد ثانویۀ
منطقی و معقوالد ثانویۀ ف سئفی با این قید که عروضئشئان را در ظر ذهن لحاظ کنیم از
این دسئأه بهحسئاب میریند .بیشئأر مسئاعی ف سئفی و بتام دسئأاوردهای منطقی ،ذهنی هسئأند
ب افراد میبواننئد بئهطور ط یعی رنهئا را
بئه این معنی کئه در فررینئد بفکر و اسئ ئأئدالل ،اغئ ِ
بصئور ،پردازش و بصئدیق کنند و در این مسئیر نیازی به ژر اندیشئی وجودی ،شئ ود و یا
اشراق ندارند.
مراد از معانی وجودی ،رن دسئئأه از حقایق اسئئت که درکشئئان با نوعی ع م حضئئوری
نسئ ت به هسئئأی در عینیهت رن امکانپذیر اسئئت (جئئئئئوادی رم ئئئئئی410 :1،1 :1398 ،؛
صئدرالدین شئیرازى1360 ،ش )6 :میبوان نشئان داد معقوالد ثانیۀ ف سئفی درصئوربیکه
عروضشان را اعم از ذهن و خارج درنظر بگیریم (ط اط ایی1416 ،ق46 :؛ جئئوادی رم ئئی،
 3)471 :4 /1 :1398و رنها را به این نحو بعقل کنیم از این دسئأهاند .این ادراک ضئتن نوعی
بل همل عتیق رخ میدهد که برای دسئتیابی به رن ،نیاز به متارسئت در بصئفیۀ فکر و حاالد
نفسئانی؛ همچنین بقویهت قوهۀ بعقهل اسئت (صئدرالدین شئیرازى1981،م)87 /1 :؛ (صئدرالدین
4
شیرازى.)266 :1354 ،
حکتت مأعالیه ،نتونۀ برجسئأهای از یک ف سفه است که معانی و گتارههای وجودی ،در
رن نقش محوری دارنئد (ریئتال ی )17-13 :1384 ،ال أئه این نوع ژر انئدیشئ ئی در دیگر
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دسئأگاههای ف سفی در غرب و شرق نیت یافت میشود ،ا هما میبوان گفت پرداخأن عقالنی به
واقعیت با ابکا به من ع فیض ال ی و با بعتق در مأن هسئأی اصئیل ،م أص ف سئفۀ صئدرایی
5
است.

 .۳دالیل بهکارگیری شالودههای مفهومی در رهیافت وجودی
ع یرغم لتوم بحفظ بر رهیافت وجودی و مشئئکالد ناشئئی از مق هید شئئدن به سئئازمندی
مف ومی ،به سه دلیل ،گریتی از چارچوبهای ذهنی در بوضیح معانی وجودی نیست.
اول :برای ارا ۀ نظراد به جامعۀ ع تی و مق ول واقعشئئدن الزم اسئئت ادبیاد و روش
مرسئئوم در ف سئئفۀ دوران رعایت شئئود .لذا بیان ررای دانشئئتندان ق ی و ارا ۀ ب یین جدید
احأیاج به یک بسئأر و چارچوب برهانی دارد که عالوهبر مق ولیت ،امکان ف م برای دیگرانی
که در رن سئ هنت و ادبیاد ف سئفی هسئأند فراهم شئود .در مسئل ۀ رابطه نفس و بدن نیت م احو
مطرح در رن ،بر بنیان مفاهیتی مثل بتایت مادی و مجرهد ،رابطه مادهه و صورد و انقطاع نفس
از بدن در مرگ شئکل گرفأه؛ لذا مالصئدرا امکان طرد و یا اسئأحالۀ این معانی را در مقیا
گسأرده نداشأه است.
دوم :برای ایجاد یک دسئأگاه ف سئفی ،چارهای جت برقراری ارب اط منطقی بین اجتاء رن
وجود ندارد (جئئئئوادی رم ئئئئی )172-171 :1/1 :1398 ،زیرا یکدسأی و حاکم بودن یک
روح ک هی در ع م ،بن ا بوسئط سئاخأارهای منطقی بلمین میشئود .از زاویهای دیگر میبوان
گفت فقدان سئازگاری مف ومی بین پاسئخهای فی سئو به مسئا ل م أ  ،م اطب وی را
که براهین را براسئا سئ هنت منطقی در قالب قیا و اسئأدالل ،ف م و ارزیابی میکند ،دچار
سئئردرگتی میسئئازد .در مورد این ب یینهای مأرقی نیت فی سئئو  ،ط یعأ ًا سئئعی میکند با
اسئأ دام سئاخأارهای مف ومی ،بین دعاوی خود سئازگاری برقرار کند با مطالب وی در افق
ذهنی ،ناملنو و م م ن اشد.
سووم :ادراک انسئان در مرب ۀ ذهن بهطور ط یعی ،محصئور شئالودههای مأعار مف ومی
بوده و با رنها انس دارد ،لذا ذهن بر سئازمندی این چارچوبها بحفظ داشئأه و در ارب اطی
بنگابنگ با رنها ،ف م را سئامان میدهد .ازطرفی ،درک معانی وجودی درصئوربی صئریح و
واضح است که فرد از ذهن ،فرا رفأه و در افقی وجودی قرار گیرد؛ زیرا در غیر این صورد،
با جتالد و ع ارابی رشئئفأه و نابهسئئامان مواجه میشئئود .با اینوجود ،درگیر شئئدن با این
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رشئفأگی و بالش برای رسئیدن به مراد اصئ ی مؤ هل که میبایسئت هشئیارانه و بهسئامان رنرا
در دل این نابسئامانی اراده کرده باشئد ،زمینۀ بعالییافأن از ذهن اسئت .لذا دلی ی وجود ندارد
که فی سئئو از این چارچوبها اسئئأفاده نکند ا هما با این قید که در مقام بقریر این گتارهها،
خود حا ت رن مرب ۀ ادراکی مأعالی باشد.

 .۴بررسی تاریخی رهیافتهای فلسفی درباب مسئلۀ نفس و بدن
 4-1افالطون
افالطون بیئان حقیقئت نفس و مرگ را بئا زبئانی ال ی متکن میدانئد کئه نتیبوان رن را در
قئالئب دلیئل و برهئان رورد (حسئ ئینی التوسئئئوی و دیگران )36-35 :1392 ،او خو ْد اعأرا
میکند که برای بعری بیشبر ایدۀ نفس ،بیان ال ی و مفصئئل الزم اسئئت (افالطون:1367 ،
 .)1314/3افالطون ارواح و نفو ردمیان را پیش از اینکه وارد اجسئام شئوند ،مأع ق به عالم
عقول میداند که پس از ه وط بهناچار در بدن جایگتین شدهاند (افالطون.)1314/3 :1367 ،
وی نسئ ت نفس و بدن را دوگانهای میداند که باعو بداق الی نفس اسئت ( Plato, 1924: 2,
 .)484براسئئا نظر وی ،نفس مقدم بر بدن اسئئت و باید بر رن حکومت کند (کاپ سئئأون،
 )239/1 :1388او بدن را مأشئئکل از عناصئئر چ ارگانۀ ما هدی ،و نفس را غیرما هدی و نامر ی
میدانئد (افالطون /3 :1367 ،بیتئا و  ،ب  .)1860 ،46افالطون همچنین نفس را عئامئل و
اصئل هر حرکأی در عالم معرفی میکند بنابراین رن را ازلی و ابدی میداند (افالطون:1367 ،
فایدرو  ،ب .)1314 ،245

 4-۲ارسطو
ارسئئطو در بعری نفس میگوید نفس ،کتال اول اسئئت برای جسئئم ط یعی رلی که دارای
حیاد بالقوهه اسئت (ارسئطو )412 :1366 ،منظور وی از کتال اول ،ویژگی اولی و ذابی اسئت
ل انسئان به رن اسئت(.کاپ سئأون .)373/1 :1387 ،در نظر وی نفس،
که شئیل هیت و فع یهت ک ه
مجرهد و بد ْن مادی اسئت ا هما رابطۀ ایندو برخال ب یین افالطونی ،ابحادی اسئت .ازاینرو با
از بین رفأن بن ،نفس که غیر از نو (کاپ سئأون )375/1 :1387 ،اسئت از بین میرود .نگاه
ارسئئطو به بدن مثل افالطون که بدن را گور روح میداند نیسئئت ،ب که خیر نفس در ابحاد
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داشئئئأن بئا بئدن اسئئئت زیرا بن ئا در این حئالئت میبوانئد قوای خویش را بئهکئار بیئانئدازد
(کاپ سئأون )376/1 :1387 ،ارسئطو عامل افاضئهکننده را عقل ف هعالی میداند که ع وم بالقوهه را
در نفس ،بالفعل میکند (کاپ سأون.)375/1 :1387 ،

 4-۳دکارت
دکارد بعد از طرح اصل «میاندیشم پس هسأم» و وجود خدایی که باید بص هوراد را بهنحو
صئئحیحی به ذهن عنایت کند ،مالک صئئدق امور را وضئئوح و بتایت رنها در ظر ذهن
میشئتارد (کاپ سئأون .)127/4 :1387 ،او از طرفی با بوجه به بصئور واضئح و مأتایت نفس
بئهعنوان امر انئدیشئ ئنئده و بئدن بئهعنوان فئاقئد فکر ،بئه دوگئانگی بین رندو میرسئئئد (دکئارد،
 .)279-280 :1386ا هما ازطرفی ،شئ ئ ودی کئه از اربئاط مأقئابئل نفس و بئدن دارد او را بئه این
نکأه رهنتون میشئود که رابطۀ رندو نتیبواند مثل رابطۀ کشئأی و کشئأیبان باشئد (1649
 .)Descartes:دکارد هرگت نأوانسئت به اشئکاالبی که به نظریۀ او از طر معاصئرانش مطرح
میشئد ،بهطور قانع کنندهای پاسئخ دهد و در اواخر عتر اظ ار کرد که رابطۀ نفس و بدن با
فکر نکردن دربارۀ رن ب أر ف تیده میشئئود و این از رازهایی اسئئت که باید ق ول کرد ،بدون
رنکه رن را ف تید (پاپکین و دیگران.)153 :1373 ،

 4-4ليبنیتس
الیئبنیأس بئا معرفی منئادهئا بئهعنوان جواهر ن ئایی بشئئئکیئلدهنئدۀ هر عنصئئئری در ط یعئت،
بوانسئت در یک مدل نسئ أ ًا سئازگار ،ب یینی را برای این ارب اط ارا ه کند (Loemker, 1969:
ال مسئأقل مادی و مجرهد شئروع کرد
 .)457وی با فرض دکارد ،م نی بر وجود دو حیطۀ کام ً
ا هما بوانسئئت ادعا کند با فرض بین ایت کوچک بودن منادها ،حضئئور امر مجرهد را در داخل
این جسئئم بین ایت کوچک بوجیه میکند .منادها که اجسئئام را با ان اشئئأهشئئدن به میتان
بین ئایئت بشئئئکیئل میدهنئد ،اگر چئه بینشئئئان بئلثیر و بئل هثری نیسئئئت و جواهر صئ ئئب و
نفوذناپذیری هسئئأند ( )Leibniz, 1983: 26ا هما بهدلیل هتاهنگی پیشئئینبنیادی که بینشئئان
بئهواسئ ئطئۀ امر مج هر ِد درونشئئئان وجود دارد ،بئا هتئاهنگی دقیق عتئل میکننئد ( Leibniz,
 .)1983:180نفس و بئدن نیت بئههتین بربیئب بئا یکئدیگر بئه نحو هتئاهنئگ و سئئئازگئاری در
ال سئئاکت و بیبلثیر اسئئت با
بعامل هسئئأند .درنأیجه ،جن ۀ ما هدی منادها درعین اینکه کام ً
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هئدایئت جنئۀ مجرهد رن ،کئه بئه صئئئوربی ازلی طراحی شئئئده ،طوری عتئل میکنئد کئه مئا
میپنئداریم ذراد مئا هدی ،گویئا خو ْد در اربئاط و بئلثیر و بئ هاثر بئا یکئدیگر در بسئئئأر زمئاننئد
(.)Leibniz, 1983: 192

 4-۵اسپینوزا
ف سئ ئفئۀ اسئئئسینوزا در مسئ ئیر پئاسئئئخ بئه ثنو هیت دکئارد و دربقئابئل بئا رویکرد یگئانئهانگئارانئۀ
مابریالیسئئتها و اید الیسئئتها بود (فنی اصئئل و دیگران )192-191 :1396 ،وی دوگانۀ
نفس-بدن و روح-جسئم را انکار نکرد و رن را واقعی دانسئت ا هما بهعنوان یک واقعیت ذهنی
که بهواسئطۀ بصئور اشئیاء بحت دو صئفت جوهر واحد یعنی امأداد و فکر محقق میشئود
(یاسئسر  .)67 :1387 ،درواقع ،رابطۀ نفس و بدن را در دیدگاه اسئسینوزا باید در بازشئناسئی
نسئ ت اوصئا و حاالد جوهر واحد در نسئ ت با واقعیت رن شئناخت .اسئسینوزا قا ل به
وجود بن ئا یئک جوهر الیأنئاهی و واحئد بود و جوهر هیت را برای امور دیگر انکئار میکرد و
هتۀ موجوداد را ذیل صئئئفاد او قرار میداد (اسئئئسینوزا .)50 :1388 ،زیرا جوهر را امری
میدانسئت که ضئروریالوجود باشئد (اسئسینوزا .)84 :1388 ،وی هتهچیت را ذیل حاالد و
اوصئئا جوهر محقق میدانسئئت که از بتام حاالد رن ،بن ا دو صئئفت امأداد و فکر بر ما
رشئکار شئده اسئت (هالینگ دیل .)177 :1387 ،براین اسئا  ،رابطۀ نفس و بدن هم به این
صئورد خواهد بود که دو صئفت از صئفاد جوه ِر واحدند که در برکیب با یکدیگر ،ذاد
انسان را قوام ب شیدهاند (اسسینوزا.)84 :1388 ،

 4-6هیوم
پرسئش اصئ ی هیوم در مسئل ۀ نفس این اسئت که ریا اعأ ار مف وم جوه ِر مدرِک برای ب یین
اینهتانی انسئان و ب یین پیوسئأگی محل ادراکاد ضئروری اسئت وی در دو مرح ه ،این
پرسئش را جواب میدهد .اول اینکه ما نتیبوانیم به این پرسئش که «ریا جوهر وجود دارد»
پاسئخ بدهیم زیرا نهبن ا انط اعی از رن نداریم ب که نتیبوایم داشئأه باشئیم (کاپ سئأون:1387 ،
 .)317/5دوم اینکئه اینهتئانیای کئه مئا در ادراکئاد خود حس میکنیم واقعی نیسئئئت ب کئه
درواقع ،جریان مأر هبب بصئئئوراد اسئئئت که بهطور مأوالی و بین ایت در گذر بوده و هیج
محل ثابأی که الزم باشئد بر رن عارض و حال شئوند ،ضئرورد ندارد ( Hume, 1896: 1, 4,
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 .)6. P 253درواقع ،وی دو دلیل مأافیتیکی برای اث اد جوهر روحانی یا نفس را ر هد میکند:
ل بصئوراد اسئت؛ و دوم ،براهینی که برای اث اد
اول ،درک مسئأقیم امر واح ِد مأصئل که مح ه
جوهر رورده میشئود ( .)Hume, 1896: 1, 1, 6. P 16وی درکی که از اینهتانی خود داریم
را نئه بئهعنوان یئک واقع هیئت ،ب کئه نأیجئۀ یئک بتئایئل ذهن میدانئد ( Hume, 1896: 1, 4, 6. P
 .)253-256وی ابأدا مدعی بود که بوانسئأه پاسئخ سئازگاری را به مسئا ل ف سئفی در مقایسئه با
اصئئحاب دکارد بدهد ( .)Hume, 1896: 1, 4, 6. P 232ا هما ن ایأ ًا وقأی با بناقضئئاد فاحش
نظریۀ خود مواجه شئد و نأوانسئت پاسئخ درخوری عرضئه کند قا ل به نوعی شئکاک هیت شئد
).(Hume, 1896: P 635-6

 4-7کانت
وی سئه دسئأه از مقوالد را بهعنوان سئاخأارهای ذهن معرفی کرد که بهصئورد مأصئاعد
ادراک محسوساد را قوام میب شند .یاسسر نظر کانت را اینگونه جتعبندی میکند:
ن سئأین پ ۀ سئاخأار شئناسئایی ،حسئاسئ هیت و احسئا های بینظم رن اسئت؛ سئسس زمان و
مکان که صئئورد نگرشئئند؛ رنگاه مف ومهای ناب که فراهم روردندۀ صئئوردهای معین و
ف تیدنی و ابژکأیو هسئئأند؛ و سئئرانجام ایدهها هسئئأند که شئئناسئئایی را بهسئئوی یگانگی
سئیسئأتابیک میبرند .این وضئع هیت شئناسئایی به پایان راه نتیرسئد ب که هتواره گشئوده
میماند و رنچه بربر از حس و احسئئا اسئئت خود را نه در محأوای شئئناسئئایی ب که در
کارهای رن مینتایاند .در وضئئعیت نتوداری هسئئأی ،در این ق ترو ابژکأیویأۀ ک هی که ف م
پدید رورده اسئت ،ایدهها بهسئان روزنهایی هسئأند که بربر از حس از درون رنها راه مییابد
(یاسسر .)148-141 :1372 ،

ی در بجربه وجود ندارد که بر رنها
ایدههای فاهته که درگذرنده از بجربه هسئئأند و عین ْ
منط ق باشئئد ،بهواسئئطۀ ط یعت ذهن که در جسئئأجوی م ادی غیرمشئئروط وحدد اسئئت،
بۀوجود میریند (کاپ سئئأون .)294/6 :1387 ،کانت سئئه مف وم عتدۀ عقل محض را معرفی
میکنئد .نفس بئهعنوان عئامئل جوهری دا م ،ج ئان بئهعنوان مجتوعئه پئدیئدارهئایی کئه نسئ ئئت
ع هیت دارند ،و خدا بهعنوان کتال مط ق و بهعنوان وحدد شئرایط مأع هقاد فکر بهطور ک ی
(کاپ سئأون .)246 /6 :1387 ،کارکرد اصئ ی این ایدهها در نظمب شئی به کل فرریند ف م اسئت
(یاسسر .)148 - 141 :1372 ،
ما نتیبوانیم به نفس بهعنوان یک موضئئئوع فینفسئئئه نگاه کنیم ،ب که ن ایت چیتی که
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میبوان دربارۀ رن گفت این است که جن ۀ بنظیمگری ذهن در وحدد ب شیدن به بصوراد
م أ  ،نفس را فرا میافکنئد (کئاپ سئئئأون .)293 /6 :1387 ،لئذا اثئادهئایی هم کئه برای
وجود ،بسئاطت و بقای نفس اقامه میشئود هتگی دچار این مغالطهاند که این جن ۀ ذهنی را
با خود مأعالی -که بحقق رن در پرانت اسئت -اشئأ اه گرفأه و با ر ْن معام ۀ موضئوع فینفسئه
روا داشأهاند.

 .۵حكمت متعالیه
م هاصئدرا رابطۀ نفس و بدن را عینیهت معرفی میکند (صئدرالدین شئیرازى 1981 ،م)286 /5 :
ا هما زمانی که در مقام بوضئئیح این رابطه در چارچوب مادهه و صئئورد و با مالحظۀ مسئئل ۀ
مرگ و نیت اصئل بج هرد نفس انسئانی در بسئأر عوالم سئهگانه برمیرید به نحوهای از دوگانگی
در واقعیهت خارجی نفس و بدن قا ل میشئئود (صئئدرالدین شئئیرازى .)355 :1354 ،درواقع
برای جتع کردن دو معنی «مئدرک بودن نفس» و «هتراهی رن بئا بئدن» در چئارچوب مئادهه و
صئورد با این پیشفرض ،که حقیقت انسئان پس از مرگ باقی میماند ،دوگانگی بین نفس
و بدن گریتناپذیر میشئئود .به بیان دیگر در این ب یین ،جسئئتان هیت و بج هرد اگرچه واقعیهت
انسان را در مرابب مأفاود قوام میب شند ا هما از یکدیگر بیگانه و مأنافر هسأند.
ا هما میبوان بئا اسئئئأفئاده از رموزههئای وجودی حکتئت مأعئالیئه ،ب یینی دیگر ارائه کرد کئه
نهبن ا یگانگی نفس و بدن را با لحاظ شرایط م أ بوضیح میدهد؛ ب که چالشهای ب یین
مش ور صدرا را نیت مربفع میکند .در این ب یین ،فرارفأن از دوگانههای ذهنی اسأعدادئفع یهت،
حرکتئئسکون و وحددئئکثرد ،باعو میشود بقابل رنها در افقی وجودی از بین رفأه و
این معانی خود را در حقایقی عرضئه کنند که عالوهبر بلمین یگانگی ،برخی مسئا ل را خود
بهخود منحل میکنند.

 1-۵تبیین مشهور
صئدرالتأل هل ین حقیقت انسئان را در رابطۀ نفس و بدن ،بهوسئی ۀ حرکت جوهری و بهوسئی ۀ
قاعدۀ جسئتان هیهالحدوث و روحان هیتال قاء ب یین میکند .در این ب یین ،انسئان در اولین مراحل
بک هونش ،ما هدی است (صدرالدین شیرازى1981 ،م 13 /8 :و .)327
ی خو ْد بروهح پیدا میکند و مرابب باالبر هسئئئأی
ا هما کمکم با حرکت جوهری در هسئئئأ ِ
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یعنی عالم خیال و عالم عقل را حا ت شئده و میپیتاید و ب دیل به حقیقأی میشئود که حال
هم ما هدی و هم مثالی و هم عق ی است (صدرالدین شیرازى1981 ،م.)338 /8 :
انسئان در مسئیر حرکت اسئأکتالی خود ،به مرح های میرسئد که نشئلۀ ما هدی و بدن را رها
کرده و به امری بتام ًا مجرهد صئیرورد پیدا میکند؛ یعنی حقیقت مرگ (صئدرالدین شئیرازى،
 1360ش.)281:
بنئابراین انسئئئان در برههای از این دورا ِن فقط ما هدی ،در برههای هم ما هدی و هم مجرهد و
در برههای ،مجرهد محض است.

 ۲-۵سؤالتی نسبت به اين تبیین
بهنظر میرسد این ب یین بهلحاظ بح ی ی با چالشهایی روبهرو باشد:
اول :در اوان حئدوث ،زمئانی کئه نفس فقط مئا هدی اسئئئت ،نفس بودنش بئه چیسئئئت
بهع ارد دیگر ،فرق مقداری خاک و رب با نفس در مرب ۀ ما هدی چیست
اگر نفسئ هیت به ع م بسئیار نازلی باشئد که بهواسئطۀ جتع هیت و بال م مادهه در هیلبی خاص
ظ ور کرده ،پس باید نفس دارای ع م و بهب ع ،جن ۀ مجرهد باشئد درصئوربیکه ،بنا به فرض،
فقط ما هدیسئت و اگر ع تی مح هقق نشئود ب که صئر هیلد خاص باشئد ،ریا مادهه میبواند این
ا أال را بلمین کند و یا باز احأیاج به امر مجرهد اسئئت اگر این امر مجرهد عقل فعال باشئئد
که صئئوردب ش به مادهه اسئئت پس جوهر مادهه ،بهلحاظ وجودی بغییری ن واهد کرد ب که
صئر شئک یسئت که عقل ف هعال به او ب شئیده اسئت؛ بهع ارد دیگر ،انسئان بودن انسئان در
این مقام ،صئرف ًا هیلبی اسئت که خاک بهخود گرفأه و نه بیشئأر؛ ا هما اگر اینگونه ن اشئد رن امر
بیشئأر از هیلد باید مجرهد باشئد در صئوربیکه با فرض ما در بناقض اسئت .ا هما اگر بگوییم
مصئحح نفس بودن
جن ۀ مجرد بهصئورد بالقوه در ما هده جسئتانی انسئان وجود دارد و این ه
اسئت ،این سئوال پیش میرید که ما هده با بوجه به سئرشئت هیوالنی و عدم الفع یاش چگونه
میبواند محتل ق هوۀ امر مج هرد قرار بگیرد بدون اینکه خو ْد ب رهای از بج هرد داشئأه باشئد اگر
بگوییم این ق هوه ،رخرین مرب ۀ مادیهت اسئت و در فع یهت بعدیش مج هرد میشئود ،باز نتیبواند
مفید معنای نفس ق ل از فع یهت یافأنش باشد.
ن بالذاد در
دوم :در برههای که انسئئان هم ما هدی و هم مجرهد اسئئت چگونه دو امر مأ ای ِ
یک وجو ْد جتع میشئوند پاسئخ صئدرا این اسئت که وجود انسئانی اینگونه اسئت که در
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مربئهای از خود ،مجرهد و در طول هتئان مربئه و در مقئام و ربئه نئازلبر ،مئا هدی میبئاشئئئد
(صدرالدین شیرازى1981 ،م.)392 /8 :
ا هما دو چالش وجود دارد؛ میدانیم جن ۀ مجرهد نفس درحال برقی اسئت؛ در این صئورد،
با بوجه به چارچوب ف سفی عوالم مادهه و مجرهد ،او ًآل :امر مجرهد بهلحاظ زمانی ،اسأکتالپذیر
میشئود و ثانی ًا :جن ۀ مجرهد نفس که در مراحل اشئأدادی حرکت جوهری پدید رمده اسئت،
باید حادث باشد درصوربیکه ،میدانیم اساس ًا امر مجرهد ،حدوث زمانی و بغیهر ندارد.
سئوم :ریا بدن که یک مرب ه از هسئأی انسئان اسئت در اثر مرگ ،از رن منعدم میشئود وی
در اینباره میفرماید:
الزم نتیرید که در حرکاد اسئئأکتالی ،زوال امکان شئئیئ و یا اسئئأعداد رن منشئئل زوال
وجودش باشئد ب که این زوال منشئل ب هدل وجودش اسئت .و ب هدل وجود شئیئ ،گاه بهسئتت
عدم رن اسئئت و گاه بهسئئتت وجود اقوی و اکتل نسئئ ت به وجود ابأدایی .و از این ق یل
اسئت بطالن اسئأعداد بدنی برای نفس که بن ا مسئأدعی زوال وجود بدنی مفأقر نسئ ت به
مادهه و نیت زوال وجود اولیۀ رن است( 6صدرالدین شیرازى1981 ،م.)394 /8 :

مسئل ه این اسئت که ازطرفی صئدرا میفرماید بطالن وجود بدنی بهمعنی صئیرورد یافأن
حقیقت انسئان بهسئتت زوال بن است ،ا هما ازطر دیگر ،در مرگ ،بدن موجود است ا هما نفس
رنرا رها میکند .بهدیگر س ن ،با درنظر گرفأن اینکه صیرورد و لو زوالی ،بحوهل وجودی
س
با حفظ ش صیت و وحدد هویت است (صدرالدین شیرازى1981 ،م ،)97 /3 :اینکه نف ْ
جنئۀ مادی خود را کنئار میگذارد ،نتیبواند معئنای صئ ئیرورد داشئئئأه باشئئئد زیرا در این
صئئئورد ،نوعی ج ش و انقطاع درکار خواهد بود .بهبع یر دیگر ،اگر صئ ئیرورد ل س بعد
ال س است این نحو از بغییر ،ل س بعد ال ع خواهد بود.

 .۶تبیینی دیگر برای یگانگی وجودی نفس و بدن
برای پاسئخ به این مسئا ل میبوان ب یین دیگری م أنی بر اصئول اسئاسئی صئدرایی ارا ه کرد که
از اشاراد صدرالتأل هل ین در سطحی عتیقبر اسأفاده میشود .میبوان گفت ب یین مش ور نیت
ن همارز است.
در افقی وجودی باحدهی با این ب یی ْ
مالصدرا در شواهدالربوبیه میفرماید:
انسئان صئراطی اسئت که بین دو عالم کشئیده شئده؛ پس او بسئیط اسئت بهخاطر روحش [حال
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رنکه] مرکب است بهخاطر جستش (صدرالدین شیرازى 1360 ،ش.)223 :

یعنی وی روح انسئئانی را هتان حیثیت وحدد ،و جسئئم او را حیثیت کثرد حقیقأش
معرفی میکنئد .ال هأه در مواق م أ این مطئب کئه وحئدد در وجود مسئئئاوق ع م و
حیاد اسئت (صئدرالدین شئیرازى 1360 ،ش )117 :ب یین شئده ا هما پیوند زدن وحدد انسئان
با روح و کثرد او با جسم ،نکأهای مأفرهد است.
ازطر دیگر ،از چشئمانداز وجودی ،دو حیثیت وحدد و کثرد که منأسئب به حقیقت
وجود هسئأند 8در عین یکدیگر بحقق داشئأه و عارض بر وجود نیسئأند ب که هتانا وجودند.
حد.
حد است درعین بکثر؛ و امری مأکثر است درعین بو ه
بهع ارد دیگر هسأی ،امری مأو ه
وحئدد وجود و موجود درعین کثرد وجود و موجود؛ شئئئایئد ع ئارد فوق یکی از
انأ ابهای مناسئئب در ب یین نظریۀ مرحوم مالصئئدرا (ره) درخصئئوص وحدد و کثرد
موجود است (دینانی.)99: 1389 :

مط ب فوق در بتام مرابب هسأی ازجت ه نشلۀ دنیایی دربارۀ حقایقی که نشلد گرفأه از
ط یعت هسئأی باشئند جریان دارد .بنابراین درمورد حقیقت انسئانی میبوان گفت وحدبی که
درعین کثرد جسئتانی رن مح هقق اسئت مسئاوق ع م و حیاد اسئت و از رنجاکه ما بالوجدان
بهجت نفس خود برای رن ،مابازا ی نتییابیم میبوان گفت هسئأی انسئانی در حاق خود ،هم
جسم است و هم نفس.
درواقع ،هسئأی امری اسئت که این دوگانه را در حاق خود میشئکند و هر دو را درعین
هم حا ت اسئت؛ مانند مورد ابحاد مادهه و صئورد که صئدرا برای اسئأعداد و فع یهت ،در مأن
هسئأی یگانگی قا ل اسئت (صئدرالدین شئیرازى1981 ،م .)283 /5 :و یا در حرکت جوهری،
ث اد هسأی را درعین بغییرش معرفی میکند (صدرالدین شیرازى1981 ،م.)68 /3 :
این خاصئیت وجو ْد در ف سئفۀ مالصئدراسئت که شئالودهها و مأضئاداد در مقام ذهن را
درعین واقعی بودن ،در حاق خود مضئئئتحل میکند و هتان معانی را در حقیقأی مأ هرقی که
جامع رنهاست دوباره ارا ه میکند که ال هأه برای درک رن ،احأیاج به بل همل وجودی و فرارفأن
از ذهن است.
بنابراین نفس انسئان درعین بدن اوسئت و هر دو ،مسئأ ک در مأن هسئأیاش هسئأند و
درواقع ،دو وجه از رن هسأند که در حاقش اثری از این ج ت کثرد نتیماند .براین اسا ،
هسئأی در مرابب اشئأداد و حرکت جوهری اوالً ،بالذاد و اصئالأ ًا حقیقت واحد انسئانی را در
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معنایی که جامع نفس و بدن اسئت صئیرورد میب شئد؛ ا هما ثانیاً ،بالعرض و اعأ ار ًا نفس و
بدن را به دو معنای مأفاود مأحول میکند.

 1-6پاسخ به چالشهاي تبیین مشهور
با این م نا اشکاالد مطرح شده نس ت به ب یین مش ور را میبوان اینگونه بوضیح داد:
اول :با توجه به جسمانیّت حدوث نفس ،نفس بودن آن در اوان تکوين به چیست؟
هسأی هتواره وحدد را در کثرد خود دارد و از رنجاکه وحدد در هسأی ،مأناسب با
هر نحوۀ وجود ،مسئاوق ع م و حیاد اسئت ،ع م و حیاد نفس در مراحل ابأدایی بک هونش
امری مفروض اسئت منأ ی باید دانسئت ع م برای هر موجودی بهنحو هتان موجود اسئت
(صدرالدین شیرازى1360 ،ش )117 :و لذا نفس هم در این مرب ه ،ع م نازلی را بهب ع دارد.
دوم :حدوث و تغیّر در نفس که روحانیالبقاء و مجرّد است چگونه راه دارد؟
در این ب یین ،اسئاسئ ًا حدوث در هسئأی ،معنای خود را از دسئت میدهد .بهدیگر سئ ن،
وجود انسئانی در مراحل اسئأکتالش اطوار م أ فی را میپذیرد و حیاد و جسئتانیأش نیت
درعین یکدیگر هتواره درحال نو شدن بوده و هیچ ج شی بهمعنای افاضۀ حیاد یا روح در
امری ما هدی در این ب یین ،ضرورد ندارد.
سووم :بر مبناي حرکت جوهري که صویرورت همراه با حفو وحدت هويت اسوت،
مرگ که ظاهر ًا انقطاع از بدن است چگونه توضیح داده میشود؟
انسئئان در موقع مرگ ،بدن را برک نتیکند ب که ش ئدهد وجودی او بهح هدی رس ئیده که
بدن و هتۀ رنچه در این دنیا با او بوده را در مرب های مأرقیبر و وحدانیبر حا ت میشود.
هر رنچه انسان در این عالم و یا بعد از رح أش به عالم رخرد میبیند هتانا رن را در ذابش
و عئالتش میبینئد .و هیچ چیتی را خئارج از ذابش و عئالتش نتیبینئد و عئالتش نیت در
ذابش است( 9صدرالدین شیرازى 1360 ،ش.)245-244 :

یعنی انسئان در نشئلۀ دنیایی بن ا بدن نیسئت ب که کل عالم خود اسئت و در مرگ ،فقط
بن ،مسئل ه نیسئت ب که مسئل ه این ج ان اسئت .ا هما خاصئ هیت مرب ۀ جدید وجود بعد از مرگ
این اسئئت که بهدلیل وحدد بیشئئأر ،اجازه بصئئ هر جت ی در بدن که در مرب های مأکثربر
بدن هیت دارد را نتیدهد.
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 .۷بررسی این تبیین وجودی
ب یین فوق بر اصئول اسئاسئی صئدرایی بنا شئده که از اشئاراد صئدرالتأل هل ین در سئطحی
عتیقبر اسئأفاده میشئود .نیاز به این ب یین عالوهبر پاسئخ به چالشهای نظریۀ مأعار  ،برای
احأراز از این مشئکل اسئت که صئدرالتأل هل ین در بعابیر خو ْد گاه قول به عینیهت وجودی نفس
و بدن( 10صئدرالدین شئیرازى 1981 ،م :ج  )286 ،5و گاه قول به دوگانگی رنها را میپذیرد
(صدرالدین شیرازى1981 ،م11425 /6 :؛  )12355 ،12همچنین درمقام ب یین نحوۀ بع هق نفس
بئه بئدن بئا ذابی شئئئتردن این رابطئه ،اگرچئه ج ئت بتئاییتی بین رنئدو برقرار میکنئد ،ا هما
درعینحئال ،بئهنوعی دوگئانگی را از رنهئا نفی میکنئد .این بیئان ،گئاهی بئه وحئدد رندو قئابئل
بلویل است( 13صدرالدین شیرازى1981 ،م 376 /8 :و )377و گاه به دوگانگی( 14صدرالدین
شیرازى 1341 ،ش.)238 :
ع هت این بنوع در بیئان ،هتئانطور که رمد این اسئئئت که اگر فی سئئئو خود را م تم بئه
رعایت انسئجام و وضئوح معنا در افقی ذهنی کند ،نأیجهای غیر از وضئعیأی حاصئل میشئود
که از افقی وجودی سئعی در اشئراب معنای مأرقی خود در یک چارچوب مأعار ف سئفی
دارد .میبوان مواردی را که در ع اراد صئدرا مشئعر به دوگانگی نفس و بدن اسئت ،نشئان
داد .حئالئت اول وجود دارد .در حئالئت دوم ،مراد فی سئئئو در بیئان معئانی وجودی حفظ
میشئئود ا هما بعابیر از زاویهای ذهنی دچار اخأالل اسئئت؛ ا هما اگر م اطب ،هتین بعابیر را از
افقی وجودی مالحظه کند به معنای مراد فی سئئو بهصئئورد بهسئئامان و واضئئح نتدیک
میشود .میبوان بیانهای یگانهانگارانه صدرا را در مورد نفس و بدن از این ق یل دانست.
در اینجئا بئه بوضئئئیح بیشئئئأ ِر حئالئت اول کئه بئه دوگئانگی نفس و بئدن منأ ی میشئئئود
میپردازیم .در صئدر مقاله ،سئه دلیل برای لتوم پرداخأن به چارچوبهای مع ود در ف سئفه
بوسئط صئدرا ذکر شئد .دلیل دوم ،ناظر به سئازگاری منطقی مجتوع پاسئخهای فی سئو به
مسئا ل م أ اسئت 15.بر این اسئا  ،اگر فی سئو با پدیدههایی سئروکار داشئأه باشئد که در
ارب اطی منطقی با یک م نای ف سئئئفی بهطور قابل ق ولی ب یین شئئئده 16و او نیت این ب یین را
موفق بداند ،خواه ناخواه رن م نا را پذیرفأه اسئئئت .ازجت ه پدیدههایی که در مسئئئل ۀ رابطۀ
حسئ ئی» اسئئئت که در
نفس و بدن ،چارهای از مالحظۀ رنها نیسئئئت« ،مرگ» و «ادراکاد ه
ارب اطی منطقی با رویکرد «دوگانگی نفس و بدن» ب یین قابلق ولی ازمنظر صئئدرا برای رنها
وجود دارد.
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ازسئویدیگر ،اگر یک چارچوب ف سئفی ،موردق ول فی سئو قرار بگیرد ،وی خود را به
پیئامئد منطقی رن م تم میبینئد .چئارچوبهئای «مئادهی-مجرد» و «مئا هده-صئئئورد» کئه در ب یین
رابطۀ نفس و بدن مطرح هسئئأند هرکدام بهدلیل بوفیقابی که در پاسئئخ به مسئئا ل و ب یین
پئدیئدههئای دیگر داشئ ئأئهانئد موردق ول صئئئدرا بودهانئد .بنئابراین پیئامئد منطقی رنهئا کئه هتئانئا
جه خواهد بود.
دوگانگی نفس با بدن باشد نیت ازنظر فی سو  ،مو ه
بئهطورخالصئئئه ،دو دسئ ئأئه عئامئل در پئذیرفأن رویکرد دوگئانئهانگئارانئه ،نقش دارنئد :اول،
پئدیئدههئایی کئه در نسئ ئ أی منطقی بئا این رویکرد بئهنحو قئابئلق ولی ب یین میشئئئونئد؛ دوم،
چارچوبهای ف سفی پذیرفأهشدهای که مسأ تم این رویکرد هسأند.
رهیافت وجودی م هاصئدرا شئکل میگیرد،

با درنظر گرفأن این مقدمه ،ب یینی که براسئا
باید در دو قدم ،بوفیق خود را نشان دهد:
قدم اول بوضئیح قابلق ول و معقول پدیدههای بعیینکننده در مسئل ه بهعنوان جایگتینی
برای رویکرد دوگئانگی .این کئار دو رکن دارد :اول ،نشئئئان دادن مالزمئۀ منطقی رویکرد
دوگئانگی بئا ب یین این پئدیئدههئا بوسئئئط صئئئدرا و دوم ،بوضئئئیح این پئدیئدههئا ازمنظر ب یین
وجودی مطرح شده و بیان مت هیت رن است.
قدم دوم باید نشئان دهد که در ع اراد ف سئفۀ صئدرایی مواردی وجود دارد که صئدرا
ع یرغم اسئأفاده از چارچوبهای مأعار  ،حقایق وجودی که این ب یین مدعی رن اسئت را
در رنها اشئراب کرده .این کار نیت دو رکن دارد :اول ،نشئان دادن نوعی رشئفأگی و ضئد و
نقیضگویی در رن عئاراد درصئئئورد مواج ئۀ ذهنی و مف ومی ،و بئهسئئئامئان بودنشئئئان
درصئئورد مواج ه از افقی وجودی .دوم ،نشئئان دادن همخوانی این معانی با ب یین وجودی
مطرحشده.
بئههتین منظور درادامئه ،مرحئۀ اول را از رهگئذر پرداخأن بئه دو پئدیئدۀ بعیینکننئده در
ی خواهیم کرد و مرح ۀ دوم را ضئئتن بررسئئی
مسئئل ه؛ یعنی«ادراک جت یاد» و «مرگ» ط ه
اسأفادۀ صدرا از دو چارچوب «ما هدیئئمجرد» و «ق هوهئئفعل» ازمنظری وجودی نشان خواهیم
داد.

 1-7تبیین پديدههاي تعیینکننده در مسئله
 1-1-7مسئلۀ ادراک جزئیات و حواس
ی
م هاصئئدرا ادراک حسئئی را فعل نفس معرفی کرده و احأیاج رن به راللت جسئئتانی را ذاب ْ
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ندانسئئأه ب که بهج ت ضئئعفش در ابأدای بک هون میداند (صئئدرالدین شئئیرازى1981 ،م/6 :
 .)425در اینجا ،بوضئیح رابطۀ نفس و بدن در ب یین عت کرد حوا  ،منجر به دوگانگی بین
رندو شئده اسئت زیرا وی مقولۀ ادراک را انشئاء نفس دانسئأه و رالد جتسئانی را صئرف ها مع هد
برای رن میداند .صئدرا دلیل این مسئل ه را ایجاد بصئاویر درصئورد فقدان این رالد هنگام
خواب و غیره میشترد.
هتانطور که گفأه شئد مق هید شئدن فی سئو به مج هرد بودن صئور ادراکاد در ب یین پدیدۀ
اِبصئار ،منجر بهبصئریح به دوگانگی نفس و بدن شئده اسئت .بهع ارددیگر ،لتوم مج هرد بودن
بتام صئور ادراکی و مالزمۀ ادراکاد با حقیقت نفس ،باعو میشئود که فی سئو  ،گریتی از
ق ول دوگانگی نفس و بدن نداشأه باشد.
حقیقت اِبصار نتد ما این است که نفس ،صورد مثالی انشاء میکند که در عالم مثا ِل مجرهد از
مادهه ط یعی ،نتدش حضور دارد و نس ت نفس به رن ،مانند نس ت فاعل ایجادکنندۀ فعل است
به فعل ....نیاز «دیدن» به این رلت و صورد ط یعی ،و وضع م صوص بین رندو و عدم مانع
ق دیدن محقهق نتیشئود مگر با چشئم؛ زیرا در
و دیگر شئرایط ،به خاطر این نیسئت که مط ِ
اینصئورد ،در حالت خواب و شئ یه رن ،رتیت محقهق نتیشئد .ب که نیاز رتیت به این رلت
از این ج ت است که نفس در اوایل فطرد خود ،وجودی ضعی دارد که برای قوام داشأن،
از مئادهۀ بئدنی مسئئئأغنی نیسئئئت .همچنین در مورد ادراکئابش نیت بئههتین نحو اسئئئت .پس
هتانطورکه نفس وجودش با وجود بدن مأفاود اسئئت و درعینحال در بودن به رن احأیاج
دارد؛ ادراک بصئئری و رتیت هم ،این عضئئو (چشئئم) نیسئئت درعین اینکه در دیدن به رن
احأیاج دارد و هتانطور که این شئلن را دارد که در نحوهای از اسئأکتال ،مسئأغنی از این بدن
ط یعی شئئود؛ این شئئلن را نیت دارد که اشئئیاء را بهصئئورد ادراک جت ی ب یند درحالیکه از
اعضای بدن و انفعاالبش بینیاز باشد (صدرالدین شیرازى1981 ،م.)425 /6 :

با اسئأفاده از اصئول و روش ف سئفۀ صئدرایی این پدیده را میبوان بهنحوی دیگر بوضئیح
داد؛ انسان در فرریند ادراک اشیاء ،دو عالم خیال و حس را درکنار یکدیگر حا ت نیست ،ب که
او حقیقأیسئئئت کئه هر مربئۀ اسئئئأکتئالش مربئۀ ق ی را بئهنحو وجو ِد اکتئل در خود دارد.
بهدیگر سئ ن ،جسئم انسئان با وصئ و نحوۀ وجود جسئتانی که در حرکت جوهری از رن
ع ور کرده ،برای او بحقهق نئدارد؛ ب کئه بئهنحو وجود حئال حئاضئئئر او برایش بئدن اسئئئت.
همچنین بتام عالم و فعل و انفعاالد موجود در رن ،در افق وجودی انسئان ،هسئأی خود را
به او عرضئه میکند؛ لذا اسئاسئ ًا انسئان با امر ما هدی بتاهو ما هدی سئروکار ندارد با دربارۀ اعداد
رن برای نفس در فررینئد ادراک سئ ئ ن بگوییم؛ ب کئه امور مئا هدی اعم از بئدن و جئان ،بئهنحو
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وجود عالی برای او محقهق هسئأند .با این بیان ،محذوری نیسئت که ما رثار وجودی مدرکاد
بالعرض را در انسئان ،مسئاوق ادراک رنها بدانیم .بهدیگر س ن ،صورد اشیاء که مأع هق ع م
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است هتان اشیاء است ا هما در مرب ۀ وجودی انسان.
هر رنچه انسان در این عالم و یا بعد از رح أش به عالم رخرد میبیند هتانا رن را در ذابش
و عالتش میبیند و هیچ چیتی را خارج از ذابش و عالتش نتیبیند و عالتش نیت در ذابش
است (صدرالدین شیرازى1360 ،ش.)245-244 :

 1-2-7مسئلۀ مرگ
م هاصئدرا مرگ را در بسئأر حرکت جوهری ب یین کرده و رن را نوعی اسئأحالۀ نفس انسئانی،
س دارای جنئه مئا هدی بئه نفس مجرهد محض معرفی میکنئد بئه این معنی کئه بئدن بعئد از
از نف ِ
مرگ ،دیگ ْر بدن نیسئت و نفس هم دیگ ْر نفس نیسئت زیرا حقیقت انسئان ،دچار دگرگونی
وجودی شده است.
«من» وجود واحد مأصل ذومرابب است .مرب ه یا مراب ی از رن ،ما هدی است و مرب ه یا مراب ی
از رن ،غیرمئا هدی اسئئئت .مئیان نفس و بئدن مع هیأی منطقی اسئئئت کئه از یکئدیگر قئابئل انفکئاک
نیسأند .ازاینرو اگر ب واهیم مرگ را با این بعابیر ب یین کنیم ،چنین میشود که پس از مرگ
س باقی بتاند
س نفس .نفس در ابحاد با بدن اسئت که میبواند نف ْ
نه بد ْن بدن اسئت و نه نف ْ
و بعد از مرگ ،این بد ْن دیگر بد ِن او حسئاب نتیشئود یعنی ویژگی نفسئان هیت خودش را از
دسئئت میدهد و به روحانی ب دیل میشئئود پس نفس ،شئئریکالع هۀ بدن اسئئت و در این
اسأکتال ،خ ع و ل سی نیست (ریتال ی.)2 :1386 ،

براین اسئا  ،روحان هیت و جسئتان هیت انسئان ،دو امر مأ این بوده و این مسئأ تم رن اسئت
ت نتدیکی و بعامل.
که نفس و بدن نیت دوگانهای مغایر باشند هرچند درن ای ِ
ا هما هتانطورکه رمد ،چگونه میبوان معنای صیرورد را به مرگ اطالق کرد درصوربیکه
ت انسئئا ْن ق ل از مرگ -که بدن را هم شئئامل میشئئود -و بعد از مرگ بهدلیل
وحدد هو هی ِ
انعدام بدن از رن ،باقی نتیماند درصئئوربیکه حفظ وحدد موجود در معنای صئئیرورد
وجودی و ل س بعدال س در حرکت جوهری ،مفروععنه اسئت و مفارقت بدن قطع ًا رن را از
بین میبرد.
هتئانطور کئه رمئد بئا بوجئه بئه ب یین مئذکور میبوان مرگ و فقئدان بئدن را بئهنحوی دیگر
نیت بوضیح داد که از این اشکال م هرا باشد.
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مرگ نئه انعئدام اسئئئت ،نئه انأقئال و نئه انقطئاع ب کئه بئهبع یر صئئئدرالتأئل هل ین طریئان وجود
(صئدرالدین شئیرازى1981 ،م )394 /9 :اسئت .این طریا ِن هسئأی باعو اشئأداد هسئأی انسئان
میشئود بهنحوی که مسئأوای وجودی او درح هد عالتی مأعالیبر میشئود .این مرب ۀ مأعالی،
مرب ۀ دانی که بدن در رن قرار دارد را بهنحو اکتل حا ت اسئت و بهدلیل وحدد بیشئأر ،امکان
بصر در مرب ۀ مادون بتاهی مادون را ندارد .ب که در رن بهنحو وجود مو هسعبر خود ،امکان
بصئر دارد که مسئأ تم وحددیافأگی عالم دنیایی اسئت که در نشئلۀ باالبر مح هقق میشئود.
بهدیگر سئ ن ،این هسئأی جن ه و ل س دنیایی خود را برک و خ ع نتیکند ،ب که هتان اسئت
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ا هما در افق جدید .میبوان اشئارابی را به این معنا از مرگ در ع اراد صئدرا جسئأجو کرد
(صدرالدین شیرازى1981 ،م.)394 /8 :
ال هأه از دیئد اهئل دنیئا عئدم امکئان بصئئئر بئهنحو کثرد ،کئه مسئئئأ تم بئدن و بتئام رنچئه
ش ص در دنیا به رنها احاطه داشأه ،نیست شدن از عالم ط یعت میباشد.

 ۲-7اشراب نگاه وجودي در چارچوبهاي متعارف توسط مالصدرا و همخوانی
آن با تبیین مطرحشده
هتانطور که رمد ،این چارچوبها بدون دخل و بصئئ هرفی که رنها را از سئئازمندی ابأدایی
خارج کند ،نتیبوانند محتل معانی وجودی باشئئند 19.ا هما اگر این دخل و بصئئ هر بوسئئط
فی سئو از افقی وجودی صئورد بگیرد و م اطب هم از هتین منظر با رن مواج ه شئود،
ع اراد و کاربردهایی سئازگار و منسئجم مشئاهده میشئود که اشئارهکننده به حقایق وجودی
هسأند.
برای بحقیق این مط ب سئئعی داریم سئئرا این گتارهها رفأه و با نشئئاندادن رشئئفأگی
ابأدایی که ماحصئل مواج ۀ مف ومی با رنها اسئت ،همارزی حقایقی که صئدرا ضئتن نگاهی
وجودی ،در رنها اشراب کرده است را با ب یین فوقالذکر نشان دهیم.
 1-2-7بیان «نسبت نفس با عالم عقل» و «اشتداد وجودی» در چارچوب قوّه و فعل
نسوبت نفس با عالم عقول :صئدرالتأل هل ین ق هوۀ عقل را بهعنوان اسئأعدادی که امر ما هدی بأواند
حامل رن باشئد معرفی میکند .وی در پاسئخ به اینکه امر مفارق چگونه حدوث زمانی پیدا
میکند میفرماید:
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و اگر بگویی سؤال را برمیگردانیم به حدوث این وجود مفارقی برای نفس که چگونه برای
رن حادث میشئئود درصئئوربیکه هر حادثی به مادهه مفأقر اسئئت و مجرهد مادههای ندارد در
جواب میگوییم حادث در اینجا درحقیقت چیتی نیسئئئت جت ابصئئئال یافأن نفس به رن
مفئارق و انقالب نفس بئه رن و نئه خود وجود رن مفئارق؛ و این ابصئئئال یئا وجود رابطی یئا
هرچه میخواهی نام بگذار؛ حدوثش مسئ وق به اسئأعداد بوده و حامل این اسئأعداد ،هتان
نفس اسئت مادامی که مأع ق به بدن اسئت و حامل فع یهت این ابصئال نیت نفس اسئت هنگامی
که با عقل م هأحد میشود .و این مط ب گذشت که حامل ق هوۀ شیئ ،حامل وجود رن نتیباشد
اگرچه ضئروری اسئت که نسئ ت به وجود رن ،م اینت محض نداشئأه باشئد( 20صئدرالدین
شیرازى1981 ،م.)396 /6 :

اگرچه صئئدرا وجود امر عقالنی را در مادهه نتیداند ،ولی ابصئئال به رن امر مفارق بتاهو
ابصئال را در ما هدۀ بدن میشئترد .ا هما ا هبصئال و انقالب مادهه به امر مجرهد که صئدرا رن را حادث
میگیرد او ًال چه معنایی را افاده میکند و ثانی ًا ریا ضئرورب ًا حا ت جن ۀ مجرهد نیسئت ازطرفی،
میدانیم چارچوب ف سئئفی قوهه و فعل ،بن ا در مادهه اسئئت و قوهه که سئئرشئئت هیوالنی دارد
نتیبواند مجرهد باشد .وی درادامه میفرماید:
و بالجت ه بحقیق این م حو و بنقیح رن میسئر نیسئت مگر برای کسئی که نسئ ت به کیفیت
ابحاد نفس با عقل ف هعال و مصئیر اشئیاء در م د مأعال معرفت داشئئأه باشئد ...و عالم بج هرد
محض حدوث ،بغ هیر و رخ دادن حالأی بر نتیدارد ،لذا این عالم با ورود نفس به رن ،بغییری
نتیکند هتانگونه که با صئئدور نفس از رن ،بغییری نکرد .بنابراین ،ورود نفس به این عالم،
بهنحو صئدورش بوده بدون هیچگونه اسئأحاله و بجدهدی( 21صئدرالدین شئیرازى1981 ،م/6 :
.)397

مشئئاهده میشئئود که صئئدرا ع یرغم اینکه این بحوهل را در بسئئأر قوهه و فعل ،رنهم
بهنحوی که اشئاره شئد ،بوضئیح میدهد ا هما درعینحال ،حرکت بهمعنای مأعار را از رن نفی
میکند .او قوهه و فعل را محت ی برای بیان مراد مأعالی خود قرار میدهد که در رن ،امر ما هدی،
حدوث و حرکت بهمعنای مع ود در ف سئئفۀ ارسئئطویی نیسئئت .درواقع ،وی بروهح یافأن
ن ثئاد عالم عقول میداند .بهدیگر
وجودی انسئئئان که نوعی بغییر بهنظر میرسئئئد را درعی ِ
سئ ن ،صئدور و ورود نفس ،عالم عقل را دسئتخوش بغییر نتیکند ب که درحقیقت ،فع ی
ی باالبر ،مسئأ تم خروج از قوهه به فعل نیسئت ا هما در دار دنیا
عقالنی اسئت که در مرب ۀ وجود ِ
و مرب ۀ مأنازل وجودی بهصورد ب هولد و مرگ ،که نوعی حرکت است ،محقق میشود.
ب یین مذکور نیت بر پایۀ هتین معنا شئئکل گرفأه اسئئت که در رن ،مرگ انسئئان ،مسئئأ تم
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بغییر در عالم عقول بهخاطر ورود نفس به رن نیسئت ب که بهمعنای بوسئعهای در وجود اسئت
که مسئئأوای حقیقت انسئئان را بدون اینکه حدوثی در عالم باالبر رخ دهد ،در رب ۀ رن قرار
میدهد که م هاصدرا از رن با طریان وجود نام میبرد .بدین معنی که هسأی در خود ،اشأدادی
پیدا میکند که این اشئئأداد ،مسئئ وق به اسئئأعداد ن وده و حدوثی در مرب ۀ باالبر رن ایجاد
نتیکند ،ب که در رن ،از ًال ث ود داشئئأه اسئئت .بهدیگر سئ ن ،بغییراد عالم مادون ،در عالم
ن ث اد است.
باال ،عی ِ
اشوتداد وجودي :صئدرا در بوضئیح کیفیت حدوث جسئتانی انسئان برم نای اشئأدادی
بودن صور ،اینگونه میفرماید:
دو گونه صئورد داریم ،اول ،صئوربی مادی اسئت که هسئأی رن بهنحو وجود امری منقسئم،
مکانمند و دارای ج ت اسئت… .دو همی ،صئوربی که م وط با مادهه نیسئت چه برای داشئأن
وضئع خاصئی نسئ ت به رالد خود ،مشئروط به وجود مادهه باشئد ،و چه اینگونه ن اشئد ...نوع
اوهل از ج ئت وحئدد و از ج ئت وجود ،ضئئئعی بوده  ...بنئابراین برای رن وجود ،ادراکی
ن وده و لذا با وجود خارجی خود مورد احسئئئا  ،ب یل و بع هقل واقع نتیشئئئود .و دو همی
وجود ادراکی صئوری دارد بدون اینکه ما هدی باشئد که در این شئکل یا محسئو اسئت؛
زمانی که وجودش نیاز به نسئ ت وضئئعیه به مظ ر خود و ریینۀ حضئئورش نسئ ت به مادهه
داشئئأه باشئئد؛ و یا اینکه مأ هی ه و یا معقوله اسئئت اگر که رنگونه ن اشئئد( 22صئئدرالدین
شیرازى1981 ،م.)329 – 330 /8 :

درواقع ،وی برای بوضئیح نحوۀ صئئورد بودن نفس برای مادهه بدن ،دو سئئنخ صئئورد
یکی مئا هدی و دیگری عقالنی را معرفی میکنئد؛ ا هما درعین اینکئه این چئارچوب ف سئئئفی را
مالک کار خود قرار میدهد از طرفی ،مف وم شئ ئدهد وجودی را با رن میرمیتد .وی بفاود
دو نوع صئورد ما هدی و عقالنی را در شئدهد وجودی رندو شئناسئانده و وحدبی که صئورد
عقالنی دارد کئه بئهب ع رن ع م میسئئئر میشئئئود را نئاشئ ئی از شئ ئدهد وجودی رن میدانئد.
بهبیاندیگر ،میدانیم مادهه و صئئورد ،جن ۀ اسئئأعدادی و فع ی اشئئیاء هسئئأند و چارچوبی
مئاهوی بئهحسئئئاب میرینئد؛ بئااینوجود ،صئئئدرا از رنهئا برای بئازنتئایی معئانی وجودی مثئل
اشأداد در هسأی و ذابی بودن حرکت برای جوهر اسأفاده کرده است.
بااینهته ،چالش اصئ ی اینجاسئت که صئدرا امر عقالنی را با زمینۀ عالم مادهه و در داخل
رن حادث میشئترد .بهدیگرسئ ن ،عقل که مأع هق به عالم مجرهداد اسئت در اینجا ،صئوربی
میشئود که بر مادههای بدنی در عالم مادهه وارد میشود 23و برخال دسأگاه ارسطویی ،بعد از
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مرگ نیت باقی میماند .این مط ب بهلحاظ مف ومی ،مشئئعر به بناقض اسئئت ،زیرا صئئورد
عاق ه که در حرکت جوهری حدوث پیدا کرده و دارای سئابقۀ وجودی در مادهه اسئت ،اینک
بئهبتئامی از رن ،جئدا میشئئئود و درعین اینکئه در مأن عئالم مئادهه اسئئئت ا هما مجرهد ،ثئابئت و
فناناپذیر است.
ا هما این بیان درواقع ،مأناقض نیسئت ،زیرا صئدرا با بصئرفی که در این دسئأگاه ازمنظری
وجودی کرده بهگونهای مرز ما هدی و مجرهد را با اسئئأناد به رابطۀ اشئئأدادی رندو برداشئئأه و
معنایشئان را دگرگون کرده .یعنی ازمنظر اصئالت وجود ،این هسئأی اسئت که با اشئأدادیافأن
ی ع م،
خود ،اطوار م أ اشئیاء یا صئور رنها را بح هقق میب شئد و در این بین ،صئور دارا ِ
از شئ هدد بیشئأری برخوردار بوده و میبواند بر سئابقۀ وجودی خود حتل شئود بدون اینکه
بداخل ما هدی و مج هرد الزم بیاید.
 2-2-7تبیین حقیقت انسانی در چارچوب عوالم ما ّدی و مجرّد
صئدرالتأل هل ین اگرچه از ب قی مأعار و رسئتی عوالم سئهگانه در ب یین ادراک انسئان اسئأفاده
ک
میکند ا هما درعینحال از رن فاصئئ ه میگیرد .وی ازطرفی ،هر سئئۀ این مرابب را در ادرا ِ
فع ی دانسئئأه و بتام هیت نفس را در جتع هر سئئۀ رنها میداند ،ا هما درعینحال ،هر مرب ه را
مسأکفی از مرابب مادون معرفی میکند (صدرالدین شیرازى 1360 ،ش 62 :و .)63
اینچنین اسئت که نفس انسئانی بین سئایر نفو حیوانی دارای مقاماد سئهگانه اسئت؛ مقام
س و ط یعئت .و هر رنچئه در هریئک از این
عقئل و قئد  ،مقئام نفس و خیئال ،و مقئام ح ه
مقاماد ثالث ،از صئئفاد و افعال یافت شئئود هتانا در مقام دیگر هم یافت میشئئود؛ ولی
هریک بهحسب خود ،دارای وحدد و کثرد و شر و پسأی و منتهه بودن از ما هده و بجسهم
هسأند.
این حوا و قوای ادراکی و بحریکی در مئادهۀ بئدنی بئا وجوداد مأفرهقئه ،موجودنئد ،زیرا
ما هده ،موضوع اخأال و انقسام و نیت بضاد و ب این است.
سئئئسس این قوا را در مقئام خیئال و عئالم نفس حیوانی بتئامئ ًا موجود مییئابیم بئا وجوداد
مأتایتی که در خیال مأکثهر و در وضع مأحدند یا بهع ارد صحیحبر وضعی ندارند.
سئئسس هتگی را در مقام عقل موجود مییابیم بهوج ی که از شئئوب کثرد منته اسئئت و
بهبفصئئی ی که از شئئوب بفرقه و قسئئتت وضئئعی جسئئتانی یا خیالی جت ی م هرا اسئئت.
بااینوجود ،ازحیو معنا و حقیقت ،کثیر بوده و هیچچیت از رن مفقود نیسئت .بنابراین انسئان
عق ی ،روحانی بوده و بتام اعضئای عق یاش در این انسئان موجود اسئت به وجودی که ذاب ًا
واحد و ازحیو معنا و حقیقت کثیر اسئت .پس برای اوسئت وج ی عق ی و دیدنی عق ی و
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شئئنیدنی عق ی و جوارحی عق ی که هتگی رنها در یک موضئئع واحد بوده و اخأالفی در
24
رنها نیست ،هتانطور که در اثولوجیا رمده است.

در ف سئ ئفئۀ مشئ ئهئاء این مراحئل در قئالئب نفس نئابی ،حیوانی و نئاطقئه ،قوامب ش وجود
انسئئانی هسئئأند؛ به این معنی که هریک واجد جن های هسئئأند که دیگری فاقد رن اسئئت و
بتامیهت هویهت انسئان در جتع این سئه در کنار یکدیگر اسئت .ال أه ابنسئینا نفس ناطقه را
س یا دیگر شئلون نفس
حاکم بر نفس ن ابی و حیوانی معرفی میکند ا هما برای نفس ن ابی ،ح ه
ناطقه ،و برای نفس ناطقه ،اعضای دو نفس دیگر را قا ل نیست (ابنسینا.)85 :2019 ،
صئئئدرا در ع ارد باال ،هرکدام از مرابب ط یعت ،خیال و عقل را مورد وجدان و ادراک
انسئان معرفی میکند و برای هرکدام ،اعضئایی که بهحسئب رن مرب ه هسئأند ،برمیشئترد و با
حئه میگئذارد .ا هما
بیئان اینکئه مئا هرسئئئۀ این مرابئب را وجئدان میکنیم بئه این چئارچوب صئ ئ ه
ازسویدیگر ،بیان میدارد که هرکدام ،بتام ویژگیها و اجتاء مرب ۀ مادون را بهنحو مأوحهدی
دارا هسئأند .بهع ارددیگر ،هر مرب ه از هسئأی انسئان ،هتۀ این شئلون را بهحسئب رن مرب ه
واجد اسئئت نه اینکه نفس بهج ت جتع سئئه مقام ،این شئئلون را داراسئئت .ریتال ی در
اینباره میگوید:
نفس صئئدرایی هتان نفس ناطقه اسئئت که در خودش نفس ن ابی و نفسهای دیگر را هم
ک هسئئئأنئد .ط یعئت هرنوع از انواع
دارد و بقیئۀ اطوار نفس انسئئئانی در نفس انسئئئانی ُمنئد ه
س و انقص و جتع قوا و لوازم رن را احراز نکند به مرب ۀ
موجوداد ،با ک یه شئرایط نوع اخ ه
نوع اشئر ِ اکتل اربقاء ن واهد یافت .یعنی انسئان از مرح ۀ جتادی و ن ابی و حیوانی باال
میرود ا هما اینگونه نیسئت که وقأی به مرح ۀ ناطقه رسئید ،هم دارای نفس ناطقه باشئد و هم
واجد نفس حیوانی؛ ب که در نفس ناطقه ،مجتوعۀ اینها ن فأه اسئت و جدای از این نیسئت
(ریتال ی.)1 :1386 ،

بهبیان دیگر ،انسئئان باید در مرابب حرکت جوهری در هر مرب ه ،کامال مأت هکن باشئئد و
بتام ادراکاد و همچنین بشئ هصئئش در رن مرب ه بتام باشئئد نه اینکه جن ۀ فکر و اندیشئئه
درمقام عقل ،ادراکاد جت ی در خیال ،و محل ادراکاد در مادهه باشد.
بنابراین مشئئئاهده میکنیم که صئئئدرا درعین پذیرفأن این چارچوب ،از رن عدول کرده
اسئت .این دوگانگی در بوجه به این نکأه بهخوبی رشئکار میشئود که وی برخال ابنسئینا
برای مرب ۀ بدنی بتاهو بدن ،احسئا و ادراک قا ل اسئت درصئوربیکه رن را مثار بفرقه و
غی ت میشئترد .یعنی او معأقد نیسئت که ما ع م داریم و بدن چنین ویژگیهایی دارد ،ب که
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میگوید ادراک و احسا در مادهۀ بدن ،موجود است.
این بیان اگرچه مشعر به بناقض است ا هما از افقی وجودی بهسامان است .به این معنی که
هسئأی انسئانی مسئاوق ع م اسئت و بتام شئلون خود را اگرچه مأکثهر باشئند میبواند ادراک
د عئالِم و نیت مع وم ،در افق وجودی ،قئدحی بئه وحئدد ع م وارد
کنئد .بئهبیئان دقیقبر ،کثر ِ
ی امری اسئت که در حاق خود در عین وحدد و بسئاطت ئئئئکه مسئأ تم
نتیکند ،ب که هسئأ ه
ع م اسئتئئئئ میبواند مأکثهر باشئد و این کثرد را وجدان کند .ا هما در اینصئورد ،حقیقت
ی نتیبواند داری مرابب جدا و بیگانه مثل بدن و نفس باشئد ،ب که باید یک امر واح ِد
انسئان ْ
ن هم در مأنش
داری اطوار مأحئدالتعنی را رقم بتنئد کئه وحئدد و کثرد خود را هم در عی ْ
دارا باشد.

 .۸نتیجهگیری
ن ایأ ًا باید گفت بدن که مأشئکل از اعضئاء و جوارحی چون دسئأگاه گوارش ،دسئأگاه بنفس،
ق ب ،مغت و دسئأگاه عصئ ی اسئت ،در رهیافت وجودی ،در مأن هسئأیاش وحدبی دارد که
این وحئدد نئه در مربئۀ وجودی بئاالبر ،ب کئه در مربئۀ رن و عین رن اسئئئت .این وحئدد،
س
هتان نفس بوده (صئئدرالدین شئئیرازى 1360 ،ش 25)223 :و بتام ادراکاد انسئئانی از ح ه
گرفأه با فکر ،اطوار م أ فی در رن هسئأند .برایناسئا  ،هر ادراکی ،درواقع مسئاوق وحدد
وجودی اعضئای بدنی مأناظر با رن در یک وضئعیت و حالت خاص اسئت که هردو با یک
جعل ،محقق میشئوند .به این معنی که اعضئای بدن ُم یئ و مُع هد نفس برای ادراکاد نیسئأند،
ب که اعضئاء کثرابی هسئأند که در مأن هسئأی انسانی در یگانگی با وحدد انسان ئئ ئکه نفس
26
استئ با ادراکاد بالزم وجودی دارند.

پینوشت
 .1شئئئاهئد این مئدعئا را میبوان در بررسئئئیهئایی دربئارۀ امکئان بیئان حقئایق عرفئانی جسئئئأجو کرد
(یتدانپناه.)5 :1397 ،
 .2جستانیهت الحدوث و روحانیهت ال قاء.
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 .3ریتاهلل جوادیرم ی نظریۀ خارجی بودن ظر عروض معقول ثانی ف سئفی را صئحیح میدانند و
رن را به عالمه ط اط ا ی نسئئ ت میدهند و ایشئئان را نیت در این امر ،پیرو صئئدرالتألل ین معرفی
میکنند .ایشان در اینباره میفرمایند:
عصئارۀ رن [این نظریه) این اسئت که اینگونه معانی ،حأت ًا بهنحوی در خارج وجود دارد ،لیکن
نه بهطور وجود رایج مصئئط ح که منحصئئر در وجود جوهر و عرض انضئئتامی اسئئت؛ ب که
بهنحوی که وجود امر انأتاعی ،عین وجود منشئل انأتاع بوده با از محذور قاعدۀ شئیخ اشئراق که
گفأه اسئت« :کل ما ی تم من وجوده فی ال ارح بکرر نوعه ،ف و امر اعأ اری» برکنار باشئد و هم
از اعضال وجود ربط بدون بحقق طر در امان باشد (جئوادیرم ئی :1398 ،ج .)473 ،4٫1

 .4ال اعتداد بغير البرهان أو الكش ف ،و الكش ف التا أضا ا ال ضنكا الول ول هليي ال الياتيال الة را هال
ما طرضق البرهان و الحدس ،لكا بإعان ما الرضاض ال الش رعي و الحكني و النجاهدال اليتني و
الينتي .
 .5نکأۀ حا ت اهتیت در این بین ،این اسئت که انحاء ادراکاد ف سئفی با مرابب وجودی لتوم ْا بناسئ ی
ندارد .به این معنی که ژر اندیشئئی وجودی در مرب ۀ ط یعی انسئئان ،نأایج مأفاوبی نسئئ ت به
بح یلهای مف ومی دربارۀ رن دارد و ما در این مقاله این مرب ه را بهعنوان موضئوع بررسئی درنظر
گرفأهایم .بررسی رابطۀ انواع ادراک ف سفی با مرابب هسأی مجال دیگری میط د.
 .6اال ضتز ال الحركال االس تكنالي أن ضكون ووال همكان الش لء و اس تيداد مشش ل لزوال ودود ب
لتبدل ودود و تبدل ودود الشلء قد ضكون هلى عدمي و قد ضكون هلى ودود أقوى و أكن ما ودود
النتاد و ما هذا الابي بطالن اس تيداد البدن لتش ال ال ضد تدعل هال ووال ودودها البدنل الن تار هلى
مادة البدن و ووال ودودها األولى.
 .7وی در ادامه میفرماید« :طبيي دد ني أل ى الطبا ا األيض ي و ن د ي أولى مراتن الش وس اليالي ».
بنابراین ،در این مط ب که نفس یا جن ۀ وحدد انسئان ،به عالتی باالبر بع ق دارد و جسئم یا جن ۀ
کثربش به دنیا ،ظاهر ًا با ب یین مطرحشئده ،همخوانی ندارد .ا هما شئاید بأوان این سئوال را مطرح کرد
که ریا کثرد جسئتانی انسئان در این نشئله ،وحدد مالزم با خود را در مرب های دیگر داشئأه و در
این مرب ه کثرد محض اسئت اگر اینگونه نیسئت این وحدد جیسئت ازطر دیگر ،در مرابب
عالی که نفس انسئئان را مأع ق به رن معرفی میکند ریا هسئئأی کثربی به نحو هتان مرب ه ندارد و
وحدد محض است
 .8یعنی اعأ اری مثل افراد لشئگر یا مصئنوع ،مانند اجتاء سئاخأههای بشئر و ...ن اشئد ب که کثربی باشئد
که بأوان رن را برخاسأه از م أصاد وجودی موجود دانست.
 .9كتنا ضرا انند ان ال هذا اليالب أو بيد ايتحالي هلى امارة اإننا ضرا ال عاتي و ال عالني و ال ضرى
شيئا اايدا عا عاتي و عالني و عالني أضاا ال عاتي.
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 .10هن الش ال تتةف بة ال مييش لتبدن و ك ما اتةف بة مييش لشلء اهو عيا علك الشلء االش ال
عيا البدن...اثبت أن الش ال ضكون عيا البدن اإعا ثبت أنها عيا البدن ثبت أن ك لوية عيا مادتها هع
ال قا بال ة و ألن رير الش ال ما الة وي أولى بلن ضكون عيا النادة ما الش ال بلن تكون عيا
البدن.
 .11أن الش ال ال أوا ال طرة ض يي الودود رير مد تغشي الاوا ال ودودها عا مادة بدني و كذا ال
هدياكاته ا اكن ا أن ودودها رير ودود الب دن و هن ااتارل هلي ي ال الودود اك ذلك هدياكه ا البة ر
ليال بهذا اليا و و هن ااتارل هليي ال األبة اي و كنا أن لها أن تد تغشل عا هذا البدن الطبييل عشد
استكنالها ضربا ما االستكنال اكذلك لها أضاا ال أن تدي األشياء هدياكا دز يا بةرضا أو نحو أن
تدتغشل عا هذ األعااء و ان ياالتها.
 .12ااعتب أن مثال البشي انند اني ال هذا اليالب مثال الد يش ال البحر ...اكنا أني هعا س كشت الرضل التل
ند بتها هليي ند ب الش ال هلى الجد د وق ت الد يش قب أن ضتيط ش لء ما آالتها و ضخت واحد ما
أدزا ها و أيكانها ،كذلك دد د انند ان هعا اايقتي الش ال ال ضتهيل لي الحرك و هن لب ضيد بيد ما آلتي
ش لء و ال عهن ما أعا ا ي عا و هال عهاي يضل الرون مشي و ان ة الها عشي اا  ،و بالبرهان حاق أن
الرضل ليال ما دوهر الد يش و ال الد يش حامت لترضل ،ب الرضل حامتها و محركها ...،كذلك الرون
ليال ما دوهر الجدب و ال الجدب حام لترون.
 .13ان الش ال م ادام ت هل ن د اا ،له ا ودود عاتل تيتال هل م تارة ال ه ذا الودود ال ذاتل الل الب دن
مد تاوم بحد ن بيق قواها الحد ي و الطبييي بي ض ربا ما التيتق .و بالجنت تة رف الش ال ال البدن
تةرف عاتل و هو نحو مودودض الش ال كنا أن تكني الةوية لتنادة تيتق عاتل لها و هو نحو ودودها
و كنا أن حتول اليرض كالبياض ال الجد ب هو نحو ودود و ال ضتز ما علك أن ضكون الش ال و ال
الة وية و ال اليرض واقي تحت ماول النا اف لنا عتنت س اباا ازوال التة رف ال البدن ما الش ال
هو بييشي ووال ودودها ال ن د ها أو مد او لي هال أن ضد تحي هلى ماا ل اي ودودها بييشي هو
ودودها لذاتها أو لياتها الن اي و حيشئذ لب ضكا ن د ا ب ش يئا أياا ودودا مشها كنا أنها قب بتو
الة وية الطبييي و هل كنال أول لجد ب طبييل هلى مااما لش د ي كان ش يئا أاال ودودا و أدون مرتب
ما الش ال.
 .14ن د ي الش ال ليدت هض اا عايض لودودها كنا وعني الجنهوي ما الحكناء ما أن ند بتها هلى البدن
كشد ب النتك هلى الندضش و الربان هلى الد يش ب ن د ي الش ال هننا هل نحو ودودها ال كحال النتك
و الربان و األي و ريرهنا منا لي عال مخة ول تيرض ها هض اا هلى رير بيد ودود الذال هع ال
ضتة وي لتش ال ما دا كونها ن د ا ودود لب تكا هل بحد بي متيتا بالبدن مد تينت باوا هال أن تشاتن
ال ودودها و تشتد ال تجوهرها حتى تدتا بذاتها و تدتغشل عا التيتق بالبدن الطبييل.
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 .15درواقع ،یک دسئأگاه ف سئفی ماحصئل بال میافأن ب یین پدیدههای مشئ صئی در یک شئالودۀ
مف ومی اسئئت که هتواره در طول باریخ ف سئئفه با انسئئجامیافأن معنای این پدیدهها در دل رن،
ب هکون یافأه اسئت .ال أه متکن اسئت خود چارچوب نیت موضئوعیت پیدا کند و فار از ب یینهایی
که بهدست میدهد از ج ت خودش مورد بوجه قرار گیرد.
 .16اعم از اینکه م أنی بر رن م نای ف سئفی باشئند و اینکه مؤ هید و منأ ی به رن و یا اینکه سئازگاری
منطقی بین رندو حاکم باشد.
 .17در اینجا میبوان نسئ ت به ب یین یگانهانگارانۀ نفس و بدن اعأراضئی داشئت م نیبر اینکه این
رویکرد ،منجر به اصالت معنی یا اید الیسم میشود.
در پاسئخ باید گفت این نگاه براسئا رهیافت دکارد م نی بر بتایت سئوژه و ابژه ،و ذهن و عین
بهصئئورد ج هدی در ف سئئفه مطرح شئئد و مکاب ی در اصئئالت معنا و در واقعگرایی در امأداد این
دوگانه بهوجود رمدند .بهبیان دقیقبر ،مالحظۀ ذهن انسئان بهعنوان امر مأشئ هصئی که غیر از مأع هق
ل عالم اسئئت،
شئئناخت اسئئت و در طر مقابل ،مالحظۀ رن بهعنوان امری که در وحدد با ک ه
مسئئئأ تم این دوگئانگی اسئئئت؛ چراکئه درک مف ومی امر مأشئ ئ هص و درک مف ومی امر دارای
وحدد ،بهوضئوح از یکدیگر مأتایت و غیرقابل جتع اسئت .ا هما در نگاهی وجودی ،هسئأی امری
است که بش هص و بف هرد وجوداد را در عین وحدد خود حفظ میکند .لذا میبایست دو معنای
بشئ ئ هص و وحدد از مربئۀ ذهن ،بعئالی داده شئئئده و در عینیهت با یکدیگر و مأن وجود بعقئل
شئئئونئد .درسئئئت در ادامئه عین هیئت وحئدد و کثرد کئه بن ئا بئا یئک درک مأرقی و فئار از مف وم
پردازیهای ذهنی قابل یافأن اسئت .لذا با این بیان میبوان گفت دوگانۀ ( )Dichotomyر الیسئم و
اید الیسم در نگاه مأرقی وجودی ،منحل میشود.
 .18و تبدلي ال ضتز أن ضكون بطرضان اليد عتيي ب بطرضان الودود األقوى لها االااعدة النذكوية أ كون
ما هو حام نمكان ودود الش لء ازوالي أو ووال اس تيداد ضد تدعل ووال علك الودود بييشي حا ال
ش به ايي لكا ووال ك ودود ااب بخة ول ي ال ضتز هلى عد مطتق لي ب يبنا ضكون تبدلي هلى
نحو آار ما الودود كنا ال االستحاالل.
 .19زیرا این کار باعو بهوجود رمدن کاربردهای واژگانی جدیدی میشود و بهدلیل اینکه بهصورد
غال ی یعنی در افقی مف ومی ،این واژگان بهنحو مأفاوبی بهکاربسئئأه میشئئوند ،در این وضئئع هیت
موجد اغالق و اب ام ابأدایی هسأند.
 .20اإن قت ت نشا الكال هلى ح دوذ علك الودود الن ايقل لتش ال كيف ح دذ له ا و ك ح ادذ ض تار
هلى مادة و النجرّد ال مادة لي .قتت الحادذ هاهشا ليال ال الحايا هال اتة ال الش ال بذلك الن اي و
اناالبها هليي ال ن ال ودود علك الن اي و علك االتة ال أو الودود الرابطل أو ما ش ئت اد ني حدوثي
مد بو باالس تيداد و حام هذا االس تيداد هو الش ال ما دامت متيتا بالبدن و حام ايتي علك
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االتةال هو الش ال عشد اتحادها باليا و قد مر أن حام قوة الشلء رير حام ودود و هن ودن أن
ال ضكون مباضشا لراا أضاا.
 .21و بالجنت تحايق هذا النبحث و تشايحي ال ضتيدر هال ما عرف كي ي اتح اد ال ش ال باليا ال ي ال
و مة ير األش ياء اى النبده النتيال و علك ميد ر لنا اتق لي ... .و عالب التجرد النحق ليال ايي
حدوذ و تغير و سشون حال اال ضتغير علك اليالب بداول ال ش ال هلي ي كنا ال ضتغير بةدويها مشي...
اويود الش ال هلى علك اليالب بشح و ل دويها مش ي ب ال استحال و تجدد ايتيك بالتلم الةاد و
الت طا الال ق كى تدي ما عكرنا متش ويا بي ت قتب ك بإش را ن وي و النيرا عتى أيدا ي ما عالب
االااض و االله ا و الل ض دعو هل ى داي الد ال .
 .22الة وية ل ويتان هحداهنا ل وية مادض ودودها ودود أمر مشاد ب متحيز ع ده و وحدتها عيا
قبول الكثرة و ثباتها عيا التجدد و االناا اء و ايتها عيا قوة األش ياء اكونها ل وية مة حوي بكونها
مادة .و الثاني لوية رير مختوط بالنادة سواء كانت مشروط بودود النادة عتى وضا ااب بالاياس
هلى آلتها أ ال و هذ بادنيها هل الحرض باسب الةوية .األول ضيي الوحدة ضيي الودود  ...و لذلك
لب ضكا لها ودود هدياكل اال ضكون بودودها الخايدل محد وس و ال متخيت و ال مياول  .و الثاني لها
ودود هدياكل ل وي بال مادة اتكون هما محد وس هعا احتادت ال ودودها هلى ند ب وض يي
لنظهرها و مرآة حاويها بالاياس هلى مادة و هما متخيت أو مياول هن لب ضكا كذلك.
 .23ال أه این چالش و مشکل ،مأوجه مالصدرا نیست ب که ارسطو ئئکه برای اولین بار رابطۀ نفس و
بدن را با قوهه و فعل بوضیح دادئئ نیت با رن مواجه بود که چگونه صورد ئئکه درواقع ،کتال مادهه
استئئئ میبواند امری مجرهد باشد بهدیگر س ن ،ارسطو با وجود پذیرش بیگانگی وجودی بین
مادهه و امر مجرهد ،باز رنها را در رابطۀ قوهه و فعل مأحد میدانسئت .این مسئل ه ،مشئعر به این نکأه
اسئت که اسئاسئ ًا چارچوب مادهه و صئورد برای بوضئیح جدایی ما هدی و مجرهد دچار مشئکل اسئت
و این مشکل هم شاید ناشی از این باشد که ارسطو ئاگرچه خوریستو را ر هد میکند ا هما با ق ول
مجرهد بودن نفسئ رنرا بهنحو مأناقضی پذیرفأه است.
 .24هن الش ال اننداني ما بيا سا ر الش وس الحيواني لها ماامال ثالث ماا اليا و الادس و ماا الش ال
و الخيال و ماا الحال و الطبيي و كتنا ضودد لها ما الة ال و األايال ال شلء ما هذ الناامال
ضودد ال ماا آار لكا ك بحدبي ما الوحدة و الكثرة و الشرف و الخد و البراءة و التجدب .
ألن النادة
اهذ الحواس و الاوى اندياكي و التحرضكي مودودة ال مادة البدن بودودال مت رق
موض ول لالاتالف و االناد ا و مح لتتا اد و التباضا .ثب نجد هذ الاوى كتها مودودة ال ماا
الخيال و عالب الش ال الحيوانل بودودال متنيزة متكثرة ال الخيال متحدة ال الوض ا ب ال وض ا لها.
ثب نجد الجنيا مودودة ال ماا اليا عتى ودي مادس عا ش وي كثرة و ت ة ي ميرى عا ش وي
ت رق و قد ن وض يي دد ني أو ايالي دز ي لكشها ما علك كثيرة بالنيشى و الحايا رير م اود مشها
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شلء اانندان الياتل يوحانل و دنيا أعاا ي عاتي مودودة ال علك انندان بودود واحد الذال
و دواين عاتي كتها ال موض ا
كثيرة النيشى و الحايا اتي ودي عاتل و بة ر عاتل و س نا عاتل
واحد ال ااتالف ايي كنا أااد أيسطاطاليال ال أثولوديا.
 .25اانند ان ل رام مندود بيا اليالنيا اهو بد ي بروحي مركن بجد نيي طبيي دد ني أل ى الطبا ا
األيضي و ن دي أولى مراتن الش وس اليالي .
 .26لذا از منظر وجودی ،اِعداد بوسئط عضئوی از بدن و برای دریافت صئوربی ادراکی نیسئت ،ب که
ِاعداد ،بوسئط طوری از وجود انسئان و برای بحقق طو ِر بعدی اسئت که باید جامع جسئتانیهت و
ع م باشد.
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