
          راهنماي تدوين مقاالت  
  .مقاالت بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .مقاالت ارسالي نبايد قبالً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .دار نباشند لهمقاالت براي يك شماره آماده شود و دنبا ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود... ، و۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
نما و فشردة بحث اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر                چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) سه تا هفت واژه(ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : شارنام خانوادگي مؤلف، سال انت    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده           ) صفحه: همان يا همان  (اگر ارجاع بعدي بالفاصله به همان مأخذ باشد از           ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) نتشار، نام خـانوادگي   سال ا : صفحه(منابع التين، به صورت التين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بالفاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل التيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد اتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر ميتوضيح(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .ارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايد ـ
  .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
) نويسندگان(، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده               فاده در متن  منابع مورد است   ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ               نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

بـه ترتيـب بـراي سـالهاي     . (يا م. ق. شر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش، محل ن)صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).شمسي، قمري يا ميالدي

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»عنوان موضوع داخل گيومه«دگي، نام نويسنده، نام خانوا: پايگاههاي اينترنتي  
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و            ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  .االت آزاد استمجله در ويرايش مق ـ
  .رعايت دستور خط فارسي مصّوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
  .شود مقاالت رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  .ارسال كنند (razaviunmag@yahoo.com)يا  (razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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   نفس و بدنةرابط

  )استاد دانشگاه تهران(غالمحسين ابراهيمي ديناني   دكتر   
  )دانشجوي دكتري فلسفه و كالم اسالمي (١زاده اهللا كريم رحمت    

  چكيده      
تمـام اديـان      از قديم االيام در بين حكمـا و متكلمـان و در            ، معرفت نفس  ةمسئل

نـه در  . شود مطرح بوده است و به عنوان كليد معرفت حق و آخرت شناخته مي      
در ايـن   .  به صورت يكنواخت با آن برخـورد نـشده اسـت           ،غرب و نه در شرق    

ون عقـل اسـت،   ئداند و چون نفـس از شـ        ميان، ابن سينا عقل را مسلّم مجرد مي       
چگونه اين امر مجـرد     آنچه مهم است اين است كه        .طبعاً نفس هم مجرد است    

 ولـي صـدرالمتألهين بـر اسـاس اصـل حركـت             ،گيـرد   به بدن مـادي تعلـق مـي       
.  الحدوث است و نفـس و بـدن متحدنـد          ی جسماني ،جوهري، قائل شد كه نفس    

ل اسـت بـه     ئـ شـود كـه قا       به ديدگاه حكيم مدرس زنوزي اشـاره مـي         ،سرانجام
  .تعلق نفس به بدن از مصاديق تركيب اتحادي استاينكه 

معرفت نفس، نفـس، بـدن، مجـرد، مـادي، حركـت جـوهري،               :يكليدژگان  وا
  . الحدوثیجسماني

                                                        
1. karam270@yahoo.com 
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  مقدمه

توان حقيقـت آخـرت را شـناخت و تـا             نمي ، شناخته نشود  ،بدان كه تا حقيقت مرگ    
توان حقيقت مرگ را شناخت و تا حقيقت روح          مي ن ،حقيقت زندگاني معلوم نگردد   

 ،لم پيدا كرد و معرفـت حقيقـت روح        توان به حقيقت زندگاني ع      نمي ،مشخص نشود 
نـشناسد،  را  به اين ترتيب، تا كسي حقيقت ارواح آدمـي          . معرفت حقيقت نفس است   

ممكن نيست كه آخرت را به بـصيرت بـشناسد چنانكـه تـا خـود را نـشناسد، ممكـن                     
 بشناسد، پس شناختن نفس خود كليد معرفـت حـق اسـت و    ـ وجل عزّ ـ حق را  ،نيست

  .تكليد معرفت آخرت اس
 بين همـة فيلـسوفان و حكمـا و در همـة             ،االيام ي كه از قديم    مهم يكي از مباحث  
يـك  .  كه انسان داراي نفس و بـدن اسـت، بـا واو جمـع              اين است اديان مطرح بوده،    

 يعنـي   ،دواليـزم .  بين نفس و بدن تـصور شـده اسـت          ،)به اصطالح دواليزم  (دوگانگي  
عنصر نفس و بدن تشكيل و تركيب        از دو    ،انسان در عين اينكه موجود واحدي است      
حـال ائتالفـشان يـا بـه     .  نوعي ائتالف دارند   ،شده و اين دو موجود متمايز، با همديگر       

انـد و     اينها به هم منضم يا بـا هـم متحـد شـده            . نحو تركيب اتحادي است يا انضمامي     
شـود دو   شوند، مگر مي   اند، چگونه دو چيز در عين دو بودن متحد مي           اگر متحد شده  

به نظر من، اينهـا از مهمتـرين مبـاحثي اسـت كـه              .  در عين دو بودن، يكي شوند      ،زچي
 در غرب نيز مطرح است، نه تنها        ،اين مسئله . تواند مطرح باشد و مطرح شده است        مي

در بين فالسفه از زمان افالطون و ارسطو همين طور        بلكه  در شرق و نه تنها در اديان،        
. )۹: تـا   سبحاني، بـي  ( و در غرب جديد نيز مطرح است       )لدفتر او : ۱۳۴۹ارسطو،  (مطرح بوده   

وقتـي در همـه چيـز       . )تأمل دوم : تا  دكارت، بي (  گرفتار اين دواليزم شد    ،حتي مثالً دكارت  
و از انديـشه آغـاز كـرد، در واقـع از            » انديشم، پس هستم    من مي «شك كرد و گفت     

ايـن بـود كـه      اصـل اوليـة دكـارت       .  كـار نفـس اسـت      ،نفس آغاز كرد؛ چون انديشه    
بعـد خـودش را انديـشه ديـد،         . خوب، انديشه كار نفس اسـت     . انديشم پس هستم    مي

حال كه اصل انديشه است، پس غير انديشه چيست؟ او در اثبات بـدن دچـار مـشكل      
 ،انـد؛ دكـارت و پيـروانش در اثبـات بـدن          ديگران در اثبات نفس دچـار مـشكل       . شد

تـوانيم بـه بـدن        چگونه است و چگونه مي     ايم، بدن   اگر ما انديشه  . دچار مشكل بودند  
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؟ اين مسئله مدتها در غرب محل گفتگو بود و پيروان دكارت مثـل، مـالبرانش            برسيم
. كنـد   اين بحث تا اسپينوزا ادامه پيدا مـي       . كردند بدن را اثبات كنند تا نفس       تالش مي 

خواهـد بـه    اسپينوزا در يك نوع وحدت وجودي كه براي كل هستي قائل است، مـي         
مقـصود  . قائل شود كه طرح آن چندان به بحث ما مربوط نيست           وحدت نفس و بدن   

  .اين است كه اين بحث همه جا به نوعي مطرح بوده و يك معضلي بوده است
 در فلسفة اسالمي و برخورد انديشمندان جهـان اسـالم نيـز يكنواخـت               ،اين بحث 

 بـا   ،لي، شيعي و سني   هاي مختلف كالمي، اشعري، معتز      متكلمان در نحله  . نبوده است 
هاي مختلف فلـسفي، جـور    حكما نيز در نحله. اند برخورد نكردهيك جور اين مسئله  

يـك سلـسله     مثالً در اعتقادات مرحوم شـيخ صـدوق، كـه         . اند  ديگري برخورد كرده  
ّ الـروح     اعتقادنـا أن  «: گويـد    به عنوان اعتقاد شيعه بيـان شـده اسـت، او مـي             ،اعتقادات
اسـت و   ) بـاد (اعتقـاد مـا ايـن اسـت كـه روح ماننـد ريـح                . )۱۷۱: تا  صدوق، بي ( »كالريح

داند، ولي روح را چيـزي از         او نيز نفس و بدن را دو چيز مي        . فرضش بر ثنويت است   
. حال، باد مجرد است يا مادي؟ باد كه مجرد نيست، لطيـف اسـت             . داند  جنس باد مي  

 يعنـي يـك   ؛ريـشه اسـت   هـم اتفاقاً از نظر اتيمولوژي با هم سـازگارند، روح بـا ريـح         
بعضي از متكلمان اساسـاًً از      . يدتوان د    ولي آن را نمي    ،چيزي است مثل باد كه هست     

در . داننــد  نفــس را مجــرد نمــي،بــسياري از متكلمــان.  داشــتنداي  چنــين تلقــي،روح
 ايـن بحـث   ، دربـارة  صفحه كمتر يا بيـشتر صد در حدود   ،بحاراالنوار مرحوم مجلسي  

فس مجرد است يا مادي و غالباً از اشخاصي كـه نفـس را مـادي                كرده است كه آيا ن    
 كند كه گويا خود نيز بـه آن رضـايت دارد            كند، البته طوري نقل مي      دانند نقل مي    مي

كنـد،    او از محدثان و متكلمان بزرگ گذشته نقل قول مي         . )۴۲باب  / ۵۸: ۱۴۰۳مجلسي،  (
 نظـر خـود مرحـوم      ،نيـد ك  اي است كه به محض مـشاهده، فكـر مـي            ولي نقل به گونه   

با وجود اين، اگر بخواهيد به او نسبت دهيـد،          . مجلسي است و گويا آن را قبول دارد       
اما نظـر   . دانند  البته افراد ديگري نيز هستند كه نفس را مجرد نمي         . قدري مشكل است  

 ،غالب حكمـا  .  هم با متكلمان و هم با بسياري از محدثان فرق دارد           ،حكماي اسالمي 
دانستند، ولي در ايـن جهـت    به اتفاق آنها از همان آغاز نفس را مجرد مي بلكه قريب   

  .نظرشان يكنواخت نبودنيز 
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   از نگاه ابن سينانفس
ابـن سـينا،   ( در كتاب اشارات. داند ابن سينا، كه شيخ الفالسفه است، نفس را مجرد مي    

 براهينـي بـراي     ،اش و ساير كتابهاي فلسفي    )۳۱۹ و   ۲۲: ۱۳۷۵ابن سينا،   (، شفا   )۲/۲۹۲: ۱۳۷۵
داند و بعـد نفـس را؛ چـون           او عقل را حتماً مجرد مي     . كند  اثبات تجرد نفس ذكر مي    

تـوان از هـم جـدا كـرد، پـس طبيعتـاً               عقل از شئون نفس است و نفس و عقل را نمي          
 به تجرد قائل نيـست،  ،گرچه در برخي از مراحل پايين ادراكي     . نفس هم مجرد است   

بحث مهمي كـه در     . داند  عين حال عقل را مجرد مي      داند، در  مثالً خيال را مجرد نمي    
 اگر نفـس    .گيرد   چگونه به بدن تعلق مي     ، اين است كه اين امر مجرد      ،آثار شيخ است  

 به بدني خاص تعلق ،در آغاز و قبل از تعلقش به بدن مجرد است، چگونه يك مجرد    
هـر  .  اسـت  نـسبتش بـا همـة موجـودات مـادون يكـسان        ،كند؟ موجود مجـرد     پيدا مي 

 ،موجودي كه مجرد است با موجوداتي كه مادون او هستند يك نسبت مـساوي دارد              
شـود    حـال چگونـه مـي     . چون مجرد كه از مادي باالتر است پس نسبت مساوي دارد          

 مثالً نفس زيـد     ،يك امر مجرد كه مرسل است و مقيد به زمان و مكان خاصي نيست             
 در  ، به خصوص  به بدن زيدِ  چگونه  كه مجرد است، اگر فرض كنيم كه مجرد است،          

  گيرد؟ اين شرايط زماني و مكاني تعلق مي
 يعنـي   ؛گيـرد   مـي تعلـق    قبل از تعلق به بدن مجرد است، چگونه به بدن            ،اگر نفس 

شود؟ امري كه مجرد و فوق زمان و مكان است، مجرد يعني فـوق                چگونه حادث مي  
، چگونه به يك بـدن مـادي در         زمان و مكان، و از زمان و مكان رفيعتر و باالتر است           

الرئيس و حكماي    گيرد؟ ظاهر حرفهاي شيخ     شرايط زماني و مكاني خاصي تعلق مي      
؛ ابن سينا، ۳۱۸: همان(  مجرد بوده و به بدن تعلق گرفته است     ، اين است كه نفس    ،پيرو او 

 زحمتهـاي زيـادي بـه خـود         ،او و پيروانش در توجيه اين مسئله      . )۳/۲۵۹ و   ۲/۲۸۶: ۱۳۷۵
فـاخوري،  : ك.ر(اش، در قصيدة عينيه    كتابهاي فلسفي  صريح نظر شيخ، عالوه بر    . اند  هداد

  : وجود دارد،كه منسوب به اوست و از او به يادگار مانده است )۵۰۰: تا بي
  عـــزّز و تمنّـــاء ذات تعــورق              بطت إليک من المحلّ األرفعه

. ه يك پرندة آسماني و رفيع اسـت       تشبيه كرده است نفس مجرد را به كبوتري ك        
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اي اسـت    پرنـده  ،نفس.  يعني اينكه باالتر از ماده است و مادي نيست         ؛»تمنّع« و   »تعزّز«
 بيايـد بـه يـك       ،مجرد و رها در جهان ملكوت كه بايد از آشيانة ملكوت پـرواز كنـد              

عي را به كار برده است، هبوط يعني از مقام رفي         » هبطت«كلمة  . بدن مادي تعلق بگيرد   
يخ ايـن بحـث را شـ   .  در تعلّقش به يك امـر مـادي  ،پايين آمدن، هبوط است از تجّرد   

  .مطرح كرده است
مثالهـاي عجيبـي    .  حرفهاي زيادي گفته شده اسـت      ،در كيفيت تعلق نفس به بدن     

اند براي اينكه بتوانند ديدگاههايشان را اثبـات بكننـد، مـثالً بـه فحـم و آن زغـال                     زده
، به مجردي كه )زغال آماده( وقتي آتشي يك جا هست و فحم اند، گداخته مثال زده  

در جـايي كـه     . گيـرد   اين زغال آماده شد و حرارت و آتش فراهم باشـد، آتـش مـي              
گيـرد؛ چـون شـرايطش فـراهم      آتش فراهم است، يك چوب تـر فـوري آتـش نمـي            

گـر  ا.  به مثل آتشي كه در عالم ماده فـراهم اسـت  ،اند امر مجرد را تشبيه كرده    . نيست
 محترق فوريزا وجود داشته باشد،    در يك فضاي آتش    ،موجودي مثل بنزين يا فحم    

در واقـع   . ند كيفيت تعلـق نفـس مجـرد بـه بـدن را مثـال بزننـد                ا  اينها خواسته . شود  مي
 امر مجرد درست است كه نسبتش يكسان است و رفيعتر از عـالم              :اند بگويند   خواسته

اما اين بدن، بدن زيد مثالً، وقتي آمادگي پيـدا           وجود دارد،    ،ماده است، ولي در عالم    
ايـن  . گيـرد   مـي نفس به آن تعلـق      فوراً  كرد، مثل همان بنزين كه آمادة احتراق است،         

مطالب به تفصيل در كتابهاي فيلسوفان، از جمله كتابهـاي شـيخ الـرئيس و ديگـران،                 
  .آمده است

نها اصـالً نفـس را مجـرد        بعضي از آ  . اتفاق نظر ندارند   ،متكلمان نيز در اين مسئله    
انـد و    در همين حدود، حرفها را تكرار كرده ،دانند  دانند، بعضي هم كه مجرد مي       نمي

 ايـن مـسئله مطـرح شـده         ،حتي مثالً در آثار شـيخ اشـراق       . دندارنحرف تازة چنداني    
گيرد يا در همـان وقـت كـه       شود و بعد نفس تعلق مي       است كه آيا اول بدن آماده مي      

شود، يعنـي حـادث بـه حـدوث بـدن             شود، نفس هم با آن آفريده مي        يبدن آفريده م  
چون اين بدن آمادة پذيرش نفس است و نفس در عالم مجردات است، پس با        . است

  .)۴۲۲ـ۳/۴۲۱: ۱۳۷۲سهروردي، ( گيرد حدوث بدن، به بدن تعلق مي
 تنها كسي كه قبل از صدرالمتألهين بـه ايـن مـسئله توجـه كـرد و                  ،از نظر تاريخي  
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، شـد و آن را دچـار مـشكالت عقالنـي ديـد         در اين مـسئله     ناسازگاري   وجود   توجهم
خواجه متوجه شد كه در ايـن مـسئله         . )۲۷۸: ۱۴۱۷حلي،  ( خواجه نصيرالدين طوسي بود   

از نظر عقلـي ناسـازگاري وجـود دارد و آن اينكـه چگونـه يـك امـر مجـرد حـادث                     
 ،د، اگـر حـدوث داشـته باشـد         اوالً مجرد به لحاظ زمان، حدوث زماني ندار        .شود  مي

حدوث ذاتي بـه   . بين حدوث زماني و حدوث ذاتي تفاوت است       . حدوث ذاتي است  
 امـا  ،به مجردي كه معلول اسـت، حـادث اسـت     . »ءفا«صرف معلوليت است، با تخلّل      

مجرد فوق زمان اسـت، پـس در حـادث زمـاني بـودن              . الزم نيست كه در زمان باشد     
اين مسئله بـوده اسـت كـه سـخنان شـيخ الـرئيس       خواجه متوجه . نفس مشكلي نيست 

 در يك لحظة خاص به يك       ،اشكال دارد، چگونه نفسي كه مجرد و فوق زمان است         
دانسته كه مثل بنـزين   او اين توجيهات را كافي نمي. گيرد بدن زماني، مكاني تعلق مي  

.  اسـت   است و مثل زغالي كه آمـادة گداختـه شـدن اسـت، اينهـا تـشبيهات شـاعرانه                  
زننـد يـا خـودش        كنـد، تـوي سـرش مـي         ونه اساساً مرغ ملكوت هبـوط پيـدا مـي         چگ
اندازنـد يـا    دهند كه بـرو، مـي   به او دستور مي  .  مسئله است  ،آيد؟ اصالً خود هبوط     مي

يـك امـر مجـرد كـه     . گويند در عالم مجردات اصالً فشار نيـست  مي. آيد خودش مي 
اينهـا همـه    . ي المجـّردات  فشار ندارد، مگر در مجردات تـزاحم هـست؟ ال تـزاحم فـ             

خواجه بـه ايـن مـسئله توجـه         . مسائلي است كه با موازين عقلي چندان سازگار نيست        
او بـه همـة سـران و متفكـران زمـان خـودش نامـه                . شـد   كرد و برايش هـم حـل نمـي        

 يكـي همـين     ؛پرسـد   نويسد و چند مسئله را كه از معضالت مسائل فلسفي بوده مي            مي
ه بـدن چگونـه اسـت؟ ايـن نامـه را يكـي بـه فخـر رازي                   مسئله است كه تعلق نفس بـ      

 معروف به خسروشاهي كـه در       ،دهد و ديگر به حكيمي كه در عصر خواجه بوده           مي
رسد و او خيلي بـه         نامة خواجه به دست او مي      .كرد  آن روزگار در دمشق زندگي مي     

 تعلـق  پرسد كه نظر شـما دربـارة كيفيـت      خواجه از او مي   . كند  نامة خواجه احترام مي   
كند به اين پرسش بنيادي خواجـه نـصير           نفس به بدن چيست؟ خسروشاهي تالش مي      

پاسخ دهد، ولي حقيقت اين است كه پاسـخهاي او هـم كارسـاز نيـست و معـضل را                    
 ،س مجـرد  ولي به نظر من، اين مسئله حل نشده بوده و كيفيت تعلق نفـ             . كند  حل نمي 

  .به بدن همچنان مشكل داشت
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  ر نگاه مالصدرا نفس و بدن درابطة
داننـد كـه مالصـدرا چـه         كـار كـرده و واقعـاً نمـي        ه  پرسند كه مالصدرا چـ      گاهي مي 

در كـل جهـان     . او از فيلسوفان بزرگ جهان اسـت      . كارهاي عظيمي انجام داده است    
 ايـن معـضالت را      ،شـده و حـل نـشده بـوده          معضالتي كه قرنها بر روي آن بحث مي       

صـدرالمتألهين بـه   . ه حلي براي آنها پيدا كنددانسته كه كجاست و كوشيده كه را       مي
مطـرح  ه براي او هـم      دانست كه همان اشكالي كه براي خواجه مطرح بود          درستي مي 

 آن موجـود  .گيرد  به يك موجود مادي تعلق مي، كه چگونه يك موجود مجرد   است
تعلـق گـرفتن، يعنـي      . شـود   يد و اسير نمي     آ  نسبت مساوي دارد و مجرد كه پايين نمي       

  :غالباً در اشعار شعرا و عرفا و حكماي ما بدن به قفس تشبيه شده.  نحوه اسارتيك
  اند از بدنم چند روزي قفسي ساختهـاك         مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خ

  است  تن  كه كند و در يك قفس       پرواز مي  ،يعني يك مرغ مجرد از آشيانة تجرد      
 مجرد با اسارت چه نسبتي دارد؟ اين         اصالً ؟شود   چگونه مجرد اسير مي    .شود  اسير مي 

اين شعري .  اگر اسير است، مجرد نيست    ؛تناقض نيست؟ اگر مجرد است، اسير نيست      
بيش نيست، البته شعر خوبي است و خيلي معاني در آن هست و آن شعرايي كه ايـن                  

اگـر ايـن    . اند   منظورشان معاني ديگري بوده كه به معاني خودشان رسيده         ،اند  را گفته 
شـود؟ مجـرد      در يك چارچوب عقلي قرار دهيد، چگونه يك امر مجرد اسير مـي            را  

اسير شـود؟   تواند    يعني رها از زمان و مكان، چگونه در يك بدني زماني و مكاني مي             
 در محدودة وجودي خـودش در ماهيـت خـودش اسـير             ،ممكن است يك امر مجرد    

دة وجـودي   بله هر موجـود امكـاني يـك محـدو         . باشد، آن يك حرف ديگري است     
 ،دارد، اما دو موجود را فرض كنيد كه يكي از آنها مجرد اسـت و هـر دو موجودنـد                   

حال، اين مجرد در قفس مادي حبس شـود، تـصور ايـن امـر مـشكل اسـت و تقريبـاً                      
صدرالمتألهين به اين مسئله توجه كرد، چنانكه خواجه قبل از او توجه كرده        . نامعقول

دانست كه ايـن      كامالً مي .  مسئله را حل بكند    مالصدرا خواست يك جوري اين    . بود
او شروع كرد به تأسيس مباني خود و اصل حركـت جـوهري را              . مشكل اينجا هست  

مالصـدرا از آن    . كه يك اصل عظيمي است و بـار فرهنگـي عظيمـي دارد، بنـا نهـاد                
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 اصيل و آن اصل عظيم حركت جوهري بسيار سود جست و منـافعي بـه دسـت                  اصل
 الحـدوث نيـست، بلكـه    يیاو گفت نفس اصـالً روحـان  . حل اين مسئلهآورد، از جمله  

ايـن جملـه را همـه       . )۸/۳۳۰: ۱۴۱۰صـدرالمتألهين شـيرازي،     (  الحدوث است  يینفس جسمان 
كنند كه به چه معني اسـت؟ غالبـاً ايـن طـور تفـسير                 گويند، ولي در آن دقت نمي       مي
 چرا كه ابن سينا نيـز       ؛ستشود، اين كامالً غلط ا      كنند كه نفس با جسم حادث مي        مي

شـود،    گفت تا بدن حادث شد، آناًما نفـس هـم حـادث مـي               او مي . گفت  همين را مي  
ی الحـدوث بـه ايـن       يجـسمان . ی الحدوث نيـست   ياين معني جسمان  . مانند آتش و بنزين   

شود، نفس در آغـاز روحـاني       معني است كه نفس اصالً مجرد و روحاني حادث نمي         
ن از هم متمايزند، نفس زيد از نفس عمرو متمايز اسـت،            نفوس آدميا . و مجرد نيست  

تمايزش بـه چيـست؟ مجـردات متمايزنـد، تمايزشـان بـه بـاال و پـايين اسـت، عقـول                      
نفـوس  . تر است، يعني ترتـب وجـودي دارنـد    متمايزند، ولي يكي باالتر و يكي پايين     

د و   يعنـي چـه؟ نفـوس بعـد از مفارقـت از بـدن تمـايز دارنـ                  ،در عرض هم متمايزنـد    
 بحـث ديگـري اسـت،       ،اند يا نه   اينكه تمام نفوس باقي   . تمايزشان از طريق ابدان است    

امـا قبـل از تعلـق بـه         .  به بدنهايشان متمايزنـد    ،ولي نفوس ناطقه بعد از مفارقت از بدن       
ابدان، چگونه متمايز بودند؟ در عالم واقع و عالم عـين تمايزشـان بـه چيـست؟ يـك                   

گـردد؟    كنـد؟ ِآيـا بـه تمـايز رتبـي برمـي             مايز پيدا مي   چگونه ت  ،مجرد از مجرد ديگر   
 ولي عقول در عـرض هـم        ،عقولي كه در طول هم هستند، تمايز رتبيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ وجودي دارند         

 يعني عقول   ؛چگونه تمايز دارند؟ اين مشكل را افالطون هم داشت كه ارباب متكافئه           
 اسـماء و صـفات حـق تعـالي توجيـه           عرضيه قائل بود كه آن را هـم بـا اعيـان ثابتـه و              

  .اند كرده
 نفس در آغاز اصالً مجرد نيـست        :صدرالمتألهين به اين مسئله توجه كرد و گفت       

جنين، نطفه، يك ماده است و تمـام مراحلـي كـه دارد             . و اصالً ما نفس مجرد نداريم     
مادي است؛ اساساً صحبت از نفس نيست؛ صحبت از تجرد نفس نيست؛ مادة محض              

اين مراحل تكاملي را از مقام نطفـه بـودن در رحـم             . ك موجود مادي محض   است؛ ي 
پس از تولد و به ايـن عـالم آمـدن، هنـوز هـم            . »كسوناه لحماً «كند تا جنين تا       طي مي 

آثار آگاهي در او نيست؛ آثار تجرد در او نيست؛ با همان حركت جـوهري، جـوهراً                 

  

دن
و ب

س 
 نف
طة
راب

/ 
شها

وه
پژ

۱۱  

البتـه جـاي   . شـتدادي اسـت  اين حركت نيـز حركـت ا  . كند  امر مادي حركت مي   اين
بحث است كه آيا هر حركتـي اشـتدادي اسـت يـا ايـن حركـت جـوهري اشـتدادي                     

 چنان كه مالصدرا ادعا دارد كه حركـت         ،است؟ اگر قائل به حركت جوهري شويم      
 آيـا حركتهـاي ديگـر      ؛انـد   جوهري داريم، جاي سؤال است كه ساير حركتها چگونه        

انـد؟ دوبـاره ايـن بحـث مطـرح        حركتي مـستقل اند يا آنها نيز خود      به تبع اين حركت   
گذارد، يا آنها بـه        براي ساير حركتها جايي باقي مي      ،كه آيا حركت جوهري   شود    مي

كنـد حركتهـاي عرضـي        كنند؟ اگر عالم در جوهر، حركت مـي          حركت مي  ،تبع اين 
جايگاهشان كجاست؟ مگر نه اين است كه عرض تابع جـوهر اسـت آيـا آنهـا يـك                   

كنند؟ و آيـا اصـالً حركـت      حركت مي،رند، يا به تبع اين حركتحركت ديگري دا  
مطـرح كـرده و كمتـر        )۲۶۱: ۱۴۱۷(آيد؟ اين را عالمـه طباطبـايي          در حركت پيش مي   

اگـر عـالم در جـوهر       . كسي هم مطرح كرده كه حركت در حركت جايز است يا نه           
اً آن را غيـر متحـرك كـرد، اگـر جـوهر           تـوان     ذاتش متحرك بالذات است كه نمـي      

 فرضش كنيد، اگر جوهر جهان در       غير متحرك  توانيد   يعني شما نمي   ؛متحرك است 
حركت است، آيا ساير حركتها حركت جدايي هستند و آن حركتها در اين حركـت   

شوند؟ اين مستلزم اين است كه ما تعقل كنيم كـه آيـا حركـت در حركـت      انجام مي 
  .شوم ميشود؟ اين هم معضل ديگري است كه وارد اين بحث ن مي

از . صدرالمتألهين با حركت جوهري، بسياري از مسائل ديگر را حل كرده اسـت            
 اشـتدادي اسـت،     ،خواست حل كند همين است كه اين حركت         جمله مسائلي كه مي   

.  معني نـدارد   ی؛ چون اشتداد في المادّ    یيعني االشتداد في الوجود نه االشتداد في المادّ       
د، بايـد معنـي كنـيم اشـتداد در مـاده يعنـي مـاده                چرا كه اگر اشتداد در ماده هم باش       

كند، بايد  ماند؟ اگر ماده اشتداد پيدا مي شود؟ يا ماده همچنان ماده باقي مي  تر مي   ماده
كند، يعني    معني كنيم كه اشتداد در ماده چيست؟ اشتداد در ماده يعني ترّوح پيدا مي             

لم مـاده بـه جهـان       تجسم به تروح و مـاده در ايـن حركـت جـوهري اشـتدادي از عـا                 
طليعة تجرد كجاست؟ ِآيا    . رسد  رود و كم كم ماده به مرحلة تجرد مي          روحانيات مي 

ادراك است؟ از همان وقت كه جنين به نوعي از انواع ادراك رسـيد، حتـي ادراك                 
حسي، ادراك لمسي، اين ادراك طليعة تجرد است؛ چون ادراك مجرد است، اصالً           
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 سـنخ   ،اك منشأ مادي دارد، ولي سنخ وجـود ادراك        ادر.  از سنخ ماده نيست    ادراك
 ،بنـابراين، در ايـن حركـت جـوهري        . سنخش سنخ تجرد و تروح است      مادي نيست، 

 يعني مـاده روحـاني      ؛)اين تروح كلمة خوبي است    (صدرالمتألهين رو به تروح دارد،      
 ادراكـات   ،اش  اولـين طليعـه   .  ...شـود و    جـسم مجـرد مـي     . شود  ماده روح مي  . شود  مي
شود كه آن طليعة تجرد اسـت و همـين طـور             از ادراك حسي شروع مي    . ي است حس

 ،بنـابراين، همـان مـادي     . ترين مرحلة تجـرد اسـت       رود تا مرحلة عقل كه عالي       باال مي 
  .شود مجرد مي

سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه آيـا ايـن تعلقـي كـه نفـس بـه بـدن                       
شتدادي پيدا كـرده و خـود بـه خـود از او             شود يا خودش حالت ا       به او اعطا مي    ،دارد
   شده است؟، تبديل به اين، يعني ماده؛تراود مي

شود، ولي نه به اين معني كه مـاده آنجـا گذاشـته شـده و                  بايد گفت البته اعطا مي    
.  خـود حركـت، اعطاسـت      .اساساًً خـود مـاده، اعطاسـت      . اندازند  چيزي بر رويش مي   

. كننـد    جوهري را براي ماده جعل نمـي       حركت.  جعل حركت است   ،اصالً جعل ماده  
همـه چيـز اعطـاي خداونـد        . اگر ماده مخلوق است، يعني حركتش هم مخلوق است        

كند؟   مثالً خداوند زوجيت را به اربعه چگونه اعطا مي        . همان حركت اعطاست  . است
كنـد؟ يـا خلـق عـدد چهـار،       كند و بعد به آن زوجيت اعطا مي آيا اول چهار خلق مي  

خداوند وقتي كه موجـود مـادي       . ست؟ خلق ماده، خلق حركت است     خلق زوجيت ا  
 متحـرك آفريـده     ، يعني اين موجـود    ؛ ذاتي آن است   ،آفريند، حركت جوهري    را مي 

يعني عدد چهار زوج آفريده شده است، نه اينكه اول عدد را خلـق بكنـد                . شده است 
گويـد     مـي  همـين كـه مالصـدرا     . و بعد زوج و فرد را؛ جعالً و وجوداً يك چيز است           

 جعـل   ، يعني وجود ماده، وجود متحرك اسـت؛ جعـل وجـود مـادي             ؛جعالً و وجوداً  
خـود حركـت    . بنـابراين، اعطـا هـست، ولـي اعطـا بـه ايـن صـورت               . متحرك اسـت  

خداوند دائماً در حـال اعطاسـت، نـه اينكـه خداونـد             .  اعطاي خداوند است   ،جوهري
  :گفت. كند كند و گاهي اعطا نمي گاهي اعطا مي

  باتـم كــه لطفــش دائــم اســتر خراـ پيدةـبن
  ورنه لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيست                                          
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يـا دائـم الفـضل يعنـي چـه؟          » یيا دائم الفضل علي البري    « خداوند دائم است     لطف
 . لطفش دائم نيست، لطف دائم فقط مخـتص بـه خداونـد اسـت              ،يعني هيچ موجودي  

فيض نيـست؛ يـك لحظـه         حق تبارك و تعالي دائم الفضل است، يعني يك لحظه بي          
  .افاضه نيست بي

 يعنـي حـدوث     ؛قراري   يعني بي  ؛حركت.  دائم در حدوث است    ،حركت جوهري 
حـدوث همـواره هـست، مـن        . دائم، در تجدد سيالني است، يعني حدوث دائم است        

توانيـد يـك    نمـي . نافات ندارداين ازليت با حدوث م   .  حدوث هست  ،بدلي األ إزل  األ
هميـشه لطـف خداونـد هـست و        . وقتي پيدا كنيد كـه حـدوث در عـالم آمـده اسـت             

اينجاست كه حـدوث بـا ازليـت        .  اما لطف نداشت   ،توان تصور كرد كه خدا بود       نمي
هميـشه  . جهـان ذاتـاً در تجـدد و سـيالن اسـت           : گويد  مالصدرا مي . كند  ربط پيدا مي  

گويند يك    ي هميشه مثل بيگ بنگ فيزيكدانان كه مي        نه يك بار برا    ،حدوث هست 
حركت .  اندكي سخت است   ،تصوير حركت جوهري  . بيگ بنگ رخ داد و تمام شد      

. و ابـداً     كه نيست، عالم ماده و كل هستي در سيالن است ازالً           در انسان   تنها ،جوهري
عـالم  «: ي به قول مرحوم عالمـه طباطبـاي    .بنابراين، اين حركت دائم، سيالن دائم است      

هـدف نيـست،      ايـن حركـت، چـون حركـت بـي         . )همـان ( »كارخانة مجردسازي است  
 يعنـي از مـاده بـه مجـرد          ؛اشتدادي است، هم هميشه حركت است هم هميشه اشتداد        

در . رود   يعني مرتب عالم دارد به مجردات مـي        ؛رويم  رويم، از تجسم به تروح مي       مي
سان از تكثف و جسمانيت به تجـرد        شود، يعني ان    اين پروسه است كه نفس مجرد مي      

متكلمـان هـم همـين    . اين حركت، انقالب نيست، اصالً انقالب محال اسـت . رسد  مي
حركت يك جريان اتصالي    . حقيقت حركت را نفهميده بودند    . اشتباه را كرده بودند   

اشتداد . اشتداد يعني همين  . انقالب انفصال از يك مرحله به مرحلة ديگر است        . است
حركت از آنات تشكيل نشده است، بلكه حركت يك اتـصال واحـد             . ستانقالب ني 

هميشه راه به ملكوت باز است و همواره باب         . رسيد  هر لحظه به عالم مجرد مي     . است
عالم مرتـب رو بـه      . ملكوت مفتوح است و اين حركت هست و اين ماجرا ادامه دارد           

 شـما وقتـي مجـّرد    .رود اي اسـت كـه رو بـه ملكـوت مـي       اين رودخانه . ملكوت دارد 
 ،هيوال هميشه هيوالست، ولي حركـت ايـن امـر هيـوالني           . ايد   ترفع پيدا كرده   ،شديد
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ايـن از  . ايـن حركـت افقـي نيـست، بلكـه حركـت عمـودي اسـت            . كند   پيدا مي  ترفع
كند،   فهمد و حركت را افقي فرض مي        اشكاالتي است كه دنياي غرب نيز آن را نمي        

وقتـي بـه مرحلـة تجـرد        . ي و تـصاعدي اسـت      اشـتداد  ،در حالي كه حركت عمودي    
 . مرتبة متعالي بدن است    ،نفس.  ماده هم دارد   اگرچهرسيد، ديگر گرفتار ماده نيست،      

دوئيت بين نفـس    . به همين جهت تركيب نفس و بدن در نظر مالصدرا اتحادي است           
اش بـه ترفـع       از اول يك حقيقت است، ولي ايـن يـك مرحلـه           . و بدن هست و نيست    

بدن از جنس خاك اسـت، از جـنس         .  ديگر از زمان و مكان خارج است       رسد كه   مي
 تـروح   ،كنـد   ماند، ولي انسان ترفع پيدا مـي        اش هميشه در خاك مي      ماده است و ماده   

  .گردد  خاكش هم خاك مي،شود يم
ارتبـاط نفـس و بـدن در ايـن     . كنـد    چند چيز را حـل مـي       ،مالصدرا به اين ترتيب   

رود، يعنـي يـك چيـزي اسـت كـه دو         م از ميان مـي    دواليز. شود  صورت، اتحادي مي  
كنـد و     معـاد جـسماني را درسـت مـي        . كند  اتحاد نفس و بدن درست مي     . وجهه دارد 

  .خيلي مسائل ديگر

  رابطة نفس و بدن از ديدگاه مدرس زنوزي
از جملـه كـساني كـه بـسيار دقيـق           .  هنوز اشكاالتي مطرح بوده است     ،اما براي بعضي  

ن، از دقيق النظرترين فيلسوفان بعد از مالصدرا تا به امروز بوده            النظر است و به نظر م     
. است، حكيم آقاعلي مدرس زنوزي است كه از آن حكماي عجيب و غريـب اسـت     

ايشان خودش صدرايي است، امـا ايـن اشـكاالت را داشـته اسـت كـه بـاالخره بـدن                     
گرفت كه تكليفش چيست؟ ايشان با حفظ مباني مالصدرا، راه ديگري در معاد پيش     
 بلكه ادق ،آن راه خيلي عجيب و غريبي است و كمتر كسي به اين مسئله به نظر دقيق           

تنها كسي كه به نظـر ايـشان خيلـي پايبنـد اسـت و               . آقاعلي زنوزي توجه كرده است    
 شـاگرد شـاگرد ايـشان مرحـوم شـيخ محمـد حـسين               ،اساساً معاد ايشان را قبول دارد     

 شـاگرد آقـاعلي     ، )اصـطهباناتي (يـك واسـطه      ااست كه ب  ) غروي اصفهاني (كمپاني  
  .ايشان معاد آقاعلي زنوزي را پذيرفته است. زنوزي است

گوينـد    همـه مـي  ؛گيـرد  ايشان با حفظ مباني مالصدرا، راه ديگري را در پيش مي     
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بر اسـاس حـديثي از       ولي مرحوم مدرس     ،گيرد   عالم آخرت روح به بدن تعلق مي       در
، نـه   رود  بـدن سـراغ روح مـي      . »بدن حيـث الـروح    ال«: گويد  مي امام جعفر صادق  

اما اينكه البدن حيث الـروح كـه        . اينكه روح به بدن بيايد، قضيه كامالً معكوس است        
آن را از يك روايت گرفته و تمام مباني مالصدرا را در خدمت توضيح اين حـديث                 

. م است اين معاد آقاعلي بسيار مه    . شوم به كار برده است، چگونه است، وارد آن نمي        
 اين دقت را انجام ،هيچ كس در همة تاريخ بشر. دقتهايي كه او كرده سهمناك است   

  .اي در باب معاد دارد با نام سبيل الرشاد او رساله. نداده است
ام كـه نظـر ايـشان را          من بر اساس نظريـة آقـاعلي مـدرس زنـوزي، تـالش كـرده              

ام بـا عنـوان       ابي نوشـته  توضيح بدهم؛ چون خيلي پيچيده و مندمج و بغرنج است، كتـ           
معاد از ديدگاه حكيم مدرس زنوزي كه ايـن كتـاب بـه علـت اينكـه خيلـي مـشكل                     

ام كه آيا بـا حفـظ         در آن كتاب توضيح داده    . است، چندان از آن استقبال نشده است      
شـود     براي حل ايـن نـوع مـسائل مـي          ،مباني مالصدرا، راه ديگري غير از راه خودش       

 مسائل همين مسئلة تجـرد نفـس و ارتبـاط نفـس و بـدن و                 ، كه يكي از آن    رفت يا نه  
توانيم معـاد جـسماني را بـه      زماني مي.يكي معاد جسماني كه نتيجة همين بحث است      

 در   نحو معقول حل كنيم كه بتوانيم رابطة نفس و بدن را به نحو اتحادي حـل كنـيم،                 
گـر مـسئلة    ا.  دچار مـشكل خـواهيم شـد       ،غير آن صورت، اگر به نحو انضمامي باشد       

شـود و ايـن       رابطة اتحادي نفس و بدن حل شد، معاد جسماني به نحو معقول حل مي             
راهي بوده است كه در مرحلة اول، مالصدرا تالش كـرده بـه آن برسـد و در مرحلـة           

. انگيز اسـت    تالش عقالني او حيرت   .  آقاعلي مدرس زنوزي   ،دوم، اين حكيم بزرگ   
  !مسئلة اعتقادي كرده استاين حكيم چه تالشهاي عقالني براي يك 

 پس از تعريف مركب حقيقي و اينكه افتقار و عليـت بـين              ،حكيم مدرس زنوزي  
اجزاي آن الزم است، به ذكر مثال پرداخته و آنچه به عنوان مصاديق مركب حقيقـي                

وي موارد زير را به عنوان مركبـات        . ذكر كرده تا حدودي با نظر عامه متفاوت است        
  :حقيقي ذكر كرده است

 تركب ماهيت   ـ۳ تركب نفس ناطقه از درجات متفاوت        ـ۲ تركب نفس و بدن      ـ۱
ايشان تمام توجه خود را به نفس ناطقه معطوف داشـته و هـر              . انسان از جنس و فصل    
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بـه ايـن    .  به حقيقت انسان مربوط اسـت      ، مثالي كه براي مركب حقيقي ذكر كرده       سه
 تركيـب اتحـادي بـين مـاده و          از مـصاديق  را    بـدن  بـه  تعلق نفـس     ،ترتيب، اين حكيم  

  .صورت دانسته و به توجيه و توضيح آن پرداخته است
اي كـه در بـدن    حاصل سخن وي اين است كه تركيب اتحادي بـين نفـس و قـوه        

گردد و اين تركيب يك تركيب طبيعي بالذات است، ولـي تركيـب               است متحقق مي  
مـدرس  . آيـد   مـي  تركيـب طبيعـي بـالعرض بـه شـمار            ،ميان صور اعضا و نفس ناطقه     

 به عنـوان يـك تركيـب اتحـادي          ، پس از فراغت از بيان تركيب نفس و بدن         ،زنوزي
ميان ماده و صورت، به نوعي ديگر از تركيب حقيقي به اصطالح خـود پرداختـه كـه       

  .عبارت است از تركيب بين مراتب و قواي نفس
لـذات  او معتقد است كه بين نفس و مراتب و قواي آن، نوعي تركيـب حقيقـي با                

اي است كه برخي از مراتب آن فوق مرتبة ديگر            متحقق است؛ زيرا مراتب نفس به گونه      
و آن مرتبه نيز فوق مرتبة ديگر قرار گرفته است تا جايي كه بـه صـورت صـورتهاي                   

از سوي ديگر، برخي مراتب آن دون مرتبـة ديگـر و آن مرتبـه               . پذيرد  نفس پايان مي  
شـود،    واد آن منتهـي مـي     مالی  است تا جايي كه به مادّ     نيز دون مرتبة ديگر قرار گرفته       

 بـا اصـل   ، در دو طرف صعود و نزول خـود    ،در عين حال همة مراتب گوناگون نفس      
  .)۷۲ـ۷۰: تا ديناني، بي( اند حقيقت نفس كه در همة مراتب ساري است، متحد و يگانه

ة جهـات    و آثـاري را از ناحيـ       گردد، ودايـع    وقتي نفس ناطقه از بدن خود رها مي       
گذارد كـه عنـوان خالفـت و جانـشيني بـر              جاي مي ه  ذاتي و مالكات جوهري خود ب     

توان آن را بقاي اثر نيز ناميد، نتيجة          اين استخالف كه مي   . وار است اآنها صادق و سز   
ني محـسوب   تدبير ذاتـي نفـس بـه بـدن اسـت و در واقـع، يـك امـر طبيعـي و تكـوي                       

 بنابراين، پس از مفارقت نفس از بدن، بدن         .شود، نه يك امر قراردادي و اعتباري        مي
دهندة آن نيز از عناصر       االمر از ساير ابدان ممتاز بوده و عناصر تشكيل         در واقع و نفس   

خـصي  شاي است كه هرگـاه        اين امتياز به گونه   . باشد  ممتاز و مشخص مي   ساير ابدان   
واهـد گفـت   باشد آن را مـشاهده نمايـد، خ      كه داراي ديدي باطني و اهل مكاشفه مي       

  . همان بدني است كه نفس ناطقه از آن مفارقت كرده است،اين بدن
 حركـت   ، در ايـن مرحلـه     ،نفـس كـه    آن اسـت     ،مسئلة ديگري كـه مطـرح اسـت       
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 دارد، بعد از مفارقت چطور، اين حركت ادامه دارد يا خير؟ بايد گفت كـه                اشتدادي
 افاضـات  ،باشـد  اگـر چيـزي    ونفس وقتي از بدن مفارقت كرد، ديگر حركت نـدارد     

 يعني تجرد تام، تجرد يعنـي اينكـه         ؛مفارقت.  ديگر حركت ندارد   ،مجرد. رباني است 
 .كنـد   يعني اينكه ديگـر بـا بـدن كـار نمـي           » مفارقت«كلمة  . ديگر با بدن كاري ندارد    
اگر نـام ابـزار مـادي ديگـري بـه           .  ديگر حركت ندارد   ،كند  وقتي كه با بدن كار نمي     
 اگر نسبت به نفوس انبيا و صلحا و          طبعاً. ه تناسخ قائل شويم   ميان آيد، آن وقت بايد ب     

بزرگان در عالم بـرزخ و بعـد از آن چيـزي وجـود داشـته باشـد، آن ديگـر حركـت                       
بايد از مباني عدول كنيم و ديگـر حـق          . نيست، آن افاضه است واال بايد مجرد ندانيم       

  . يعني حركت ندارد؛مجرد.  مجرد:نداريم بگوييم
اي را مطرح كرده اسـت كـه محـل تأمـل اسـت و                  در اينجا مسئله   ،مدرس زنوزي 

 پـس  ،او معتقد است كه نفس ناطقـه     . تواند بحثهاي بسياري را به دنبال داشته باشد         يم
اي كـه مربـي آن اسـت و بـا ذات و       بـه نفـس كليـه   ،از اينكه بدن خود را رها ساخت      

استكمالي خـود   اتي وبدن نيز با حركت ذ . گردد  ملكاتش نيز مناسبت دارد متصل مي     
 بـه  ،باشند مانند ساير امور متحركه كه به سوي غايات ذاتي خود همواره در تكاپو مي         

ه اي كـ     جز نفس كليه   ،محرك غايي بدن در اين پويايي     . عالم آخرت پوياست  سوي  
به اين ترتيـب نفـس كلـي از         . باشد   چيز ديگري نمي   ،مدبر نفس جزئي آن بوده است     

ايـن بـدان   . ك نظام كلي محـرك غـايي بـدن خواهـد بـود         در ي  ،مجراي نفس جزئي  
 در يك نظام كلي از جهات فاعلية نفس كلي بـه شـمار              ،جهت است كه نفس جزئي    

پس از مفارقت از بدن، جهت فاعلي نفـس كلـي را تنهـا از               ي  ئ ولي نفس جز   ،آيد  مي
همين نفس جزئي پيش از مفارقت از بـدن،   در حالي كه ،دهد حيث قبض تشكيل مي   

  .آيد فاعلي نفس كلي از حيث بسط به شمار ميجهت 

  گيري نتيجه
شود بين فاعل و مفعول بالـذات مناسـبت تـام و              با توجه به آنچه گفته شد، روشن مي       

به همين جهت هنگامي كه بدن در اثـر حركـت ذاتـي خـود از                . كامل ضروري است  
رت مرحلة فرق به جمع و از وادي كثرت به وحـدت و از حـضيض دنيـا بـه اوج آخـ          
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 در مقـام نفـس   ، تام داردت يافت، با آن نفس كه از حيث ذات و جهت مناسب        تحويل
 بـه   ،اتحادي كه با نفس در دنيا داشته      آن  كلي از چنان اتحادي برخوردار است كه از         

اي از جهان هستي است كه حتـي كثـرت            و باالتر است؛ زيرا دنيا مرحله     تر  مراتب قوي 
  .باشد به صورت وحدت متحقق مي

 كـلّ «: انـد    آنجـا كـه گفتـه      ، با معني سخن حكما نيز مطابق اسـت        ، گفته شد  آنچه
ترديدي نيـست   . گردد   هر چيزي سرانجام به اصل خود بازمي       ؛»صله أ ليإ يرجع   يءش

 ، همانگونـه كـه بـدن نيـز از يـك وجـه          ؛ اصل بدن است   ،كه نفس ناطقه از يك وجه     
اصل نفس  هم  است كه    اين نفس كلي     ،سرانجام. دهد  اصل نفس ناطقه را تشكيل مي     

  .است و هم بدن كه با آن دو مناسبت تام و كامل دارد
مسئلة ديگر اين است كه، نفس در همين مرحلة قبـل از مفارقـت از بـدن كـه بـه                     

توان بر آن اطالق كرد، آيـا حركـت در    رسد كه نام مجرد مي اي از اشتداد مي   مرحله
  اين مرحله قابل تصور هست؟

حركـت از حيـث مـادي دارد و    .  دو حيثيـت وجـود دارد   در اينجا :توان گفت  مي
 ،از آن حيث كـه مـادي اسـت     . مفارقت بالكل نيست و انسان بين مجرد و مادي است         

امـا در مفارقـت   .  بر خودش اشراف دارد،حركت دارد و از آن حيث كه مجرد است    
اگـر قائـل بـه حركـت     .  حركت قائل شد  ،توان در امر مجرد     محض و كلي ديگر نمي    

 بايد كار كند كه ايـن       ،ك ابزار ديگر شديد، تناسخ است، يعني با يك بدن ديگر          با ي 
پـذيريم؛ چـون      تناسخ محـض اسـت كـه مـا تناسـخ را بـه هـيچ وجـه در اسـالم نمـي                      

  .طلبد اشكاالت عقلي دارد كه بحث ديگري را مي
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