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بدن و ربط آن با افعال انسانی از منظر مالصدرا
زهرا امامى
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کارشناسى ارشد دانشگاه ايالم ،ايالم ،ايران

عليرضا حسن پور
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استاديار گروه فلسفه و کالم ،دانشگاه ايالم ،ايالم ،ايران

چکیده
مسئله مورد بررسى در اين مقاله عبارت از اين است که نقش بدن در صدور افعال چيست .برای
بررسى افعال انسانى الزم است در ابتدا به برخى از مفاهيم اساسى علمالنفس فلسفى مالصدرا
از قبيل مراتب نفس ،بدن طبيعى و بدن مثالى پرداخت .در علمالنفس مالصدرا ما با دو بدن
روبرو هستيم ،بدن طبيعى و بدن مثالى .هم چنان که نفس در عالم طبيعت بدون بدن تحقق
نمىيابد ،در مرتبهی خيالى و برزخى نيز بدون بدن نيست .افعال انسانى نيز بنابر مراتب
تشکيکى با هر دو بدن در ارتباط هستند و در واقع هر دوی آنها فاعل افعال محسوب مىشوند.
بنابراين مى توان افعال انسانى را به دو دسته فعل جسمانى و فعل نفسانى تقسيم کرد .افعال
جسمانى افعالى هستند که بدن طبيعى فاعل آنها محسوب مىشوند که با توجه به مراتب
تشکيکى نفس ،نفس نيز فاعل بعيد آنها به حساب مىآيد .افعال نفسانى نيز افعالى هستند که
نفس حيوانى يا همان بدن مثالى فاعل آنهاست .اما در اين ميان نقش بدن مثالى در صدور افعال
مهم است و در واقع رابطهی افعال با بدن مثالى ،از نقش بدن در صدور افعال حکايت دارد .در
واقع بر اساس تفکر صدرايى بدن در فرآيند صدور افعال دوشادوش نفس در شکلگيری افعال و
پيشبرد انسان به کماالت و سعادت نقش دارد.
واژگان كلیدى :فعل جسمانى ،فعل نفسانى ،بدن مثالى ،مراتب نفس ،مالصدرا.
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مقدمه
شناخت و تتبع در ذات و ماهيت انسان بدون در نظر گرفتن ادراکات و افعال او امری
ناتمام است .افعال انسانى که رابطهی تنگاتنگ با ادراک دارند در شکلگيری هويت
انسان نقشى اساسى ايفا مىکنند .يا به تعبير بهتر ،از انسان افعالى سر مىزند که تکرار
اين افعال و ملکه شدن آنها در نفس ،صورت نهايى نفس را مىسازند.
به بيان ديگر ،از طريق شناخت افعال و عملکردها و آثار و خصوصيات نفس،
مىتوان حقيقت نفس را بهتر شناخت .البته نبايد از نقش بدن در شکلگيری افعالى که از
انسان سر مىزند چشم پوشيد .در اين مورد که بدن به عنوان ابزاری در دست نفس و
دوشادوش آن در شکلگيری افعال و پيشبرد انسان به کماالت و سعادت نقش دارد .در
نتيجه ،منشأ افعال انسان را تنها نمىتوان نفس دانست بلکه بدن نيز در اين فرآيند سهمى
دارد .از ميان فلسفههای مشاء ،اشراق و حکمت متعاليه ،اين امر را در فلسفهی مالصدرا
بهتر مىتوان ديد و اين به خاطر نحوهى برخورد صدرا با مسئله نفس است ،هرچند که
وی در مبحث مستقلى به اين امر نپرداخته است اما با بررسى آرائش مىتوان به نتايجى
دست يافت .همچنين بررسى افعال انسان در فلسفهی صدرايى را مىتوان مبتنى بر
علمالنفس او دانست .بنابراين الزم است که مبانى او در اين مورد هم بررسى شوند.
بنابراين مهمترين پرسش اين مقاله اين است که آيا از منظر مالصدرا بدن مىتواند فاعل
افعال باشد يا نه؟ به همين خاطر ابتدا به چيستى فعل پرداخته و سپس نقش بدن در افعال
انسان را از نظر مىگذرانيم.
چیستی فعل
فيلسوفان فعل را به چندين معنى به کار بردهاند:
ً
 .9فعل عموما به معنى مؤثر بودن شيئى در شىء ديگر است مانند افعال طبيعى از
قبيل تأثير آتش در گرم شدن .در اين جريان ،آتش فاعل و شىء گرمشونده منفعل است.
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از اين جمله است تأثير سخنران در شنوندگان و تأثير مربى در کودک .همچنين هرکاری
چه ارادی و چه غير ارادی که انسان بدان قيام کند ،فعل گويند.
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 .2خروج از قوه به فعل را نيز فعل مىگويند که گاه دفعى است که با نام کون و
فساد خوانده مىشود و گاه تدريجى است که استحاله ناميده مىشود.
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 .3در علم اخالق به تأثير موجود عاقل ،از اين جهت که دارای غرض و هدفى
است فعل مىگويند .مانند فعل شجاعت که يک فعل ارادی است و الزم نيست همراه با
حرکت محسوس دائمى باشد زيرا فعل ممکن است خودداری از حرکت و ترک آن باشد.
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با توجه به معانى گفته شده ،مى توان هر سه تعريف را در افعال انسان وارد دانست.
زيرا هر فعلى که از انسان صادر مىشود به ناچار تأثيری از آن ،چه در نفس و چه در بدن
نقش مىبندد.
عالوه بر موارد گفته شده که تقسيمبندی عامى برای فعل است مىتوان به تقسيم
بندیای برای افعال انسان اشاره کرد .منظور از افعال انسانى ،افعالى است که انسان به
عنوان فاعل آنها شناخته مىشود .هرچند در آثار مالصدرا مبحث مستقلى به اين امر
اختصاص داده نشده اما با جستوجو در آثار وی مىتوان توضيحاتى در اين باب به
دست داد .آنچه در صدور افعال انسان بيشترين نقش را ايفا مىکند اراده است .در واقع
اراده ،يکى از مبادی مهم در صدور فعل از انسان است ،به اين معنا که تا اراده در انسان
ايجاد نشود صدور يا ترک فعل نيز ناممکن است ،مگر در افعال طبيعى که بدون اراده و
اختيار انسان صورت مىپذيرد .با اين حال افعال انسان جزء ذات او بشمار نمىآيند بلکه
ذائد بر ذاتند .زيرا فعل از سنخ ايجاد است و ايجاد بعد از وجود ذات است ،بنابراين
______________________________________________________
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داخل در ذات نمىشوند .توضيح بيشتر افعال انسانى در مباحث بعد مورد بررسى قرار
مىگيرند.
انواع فعل انسانی در دو ساحت جسمانی و نفسانی
برای بررسى افعال انسانى و خود انسان به عنوان فاعل اين افعال الزم است که به دو بعد
مهم وجودی او يعنى بعد جسمانى و بعد نفسانى توجه شود و افعال او را بر اساس اين دو
بعد مهم مورد بررسى قرار داد .بنابراين با توجه به بعد جسمانى و نفسانى انسان مىتوان
اين افعال را نيز به دو دستهی افعال جسمانى و نفسانى تقسيم کرد .البته الزم به ذکر است
که اين تقسيمبندی از افعال (فعل جسمانى و نفسانى) انسان به هيچ وجه در آثار
مالصدرا مطرح نگرديده ،بلکه با توجه به مبانى علمالنفس او مىتوان اين تقسيمبندی را
استخراج کرد .به همين خاطر چون بررسى اين نوع از افعال رابطهی تنگاتنگى با مبانى
مالصدرا در باب علمالنفس همچون مراتب نفس ،بدن طبيعى و بدن مثالى دارد ،پس
ابتدا الزم است مختصری دراين باب توضيح داد و سپس به شرح افعال انسان پرداخت.
بدن طبیعی
مالصدرا بدن طبيعى را جوهری اسطقسى مىداند که از عناصری ترکيب يافته است که به
طبيعت خودشان در ستيز و نزاع با يکديگرند و به سرعت به سوی انفکاک و جدا شدن

گام برمىدارند 9.اين عناصر به عاملى نيازمندند که حافظ مزاج و ترکيب آنها گردد .واضح
است که اين عامل چيزی جز نفس نيست .نفس بدن را حفظ مىکند ،يعنى نفس مانع
مى شود که ترکيب و مزاجش را از دست بدهد و در غير اين صورت متالشى مىگردد
وديگر ابزار مناسبى برای تکامل نفس نخواهد بود .در واقع لزوم وجود نفس برای بدن
______________________________________________________
 .9مالصدرا ،الحکمه المتعاليه فى األسفار العقليه االربعه ،ج ،3بيروت ،دار إحياء التراث العربى9491 ،ق،
ص.25
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طبيعى همانند لزوم وجود صورت برای ماده است همانگونه که ماده بدون صورت
تقومى ندارد ،بدن طبيعى نيز متعلق نفس و متقوم به آن است.
بدن مثالی
يکى از جنبههای جالب توجه آموزهی صدرايى در باب بدن اين است که او عالوه بر بدن
طبيعى به بدن مثالى نيز باور دارد .همچنان که نفس در عالم طبيعت بدون بدن تحقق
نمىيابد ،در مرتبه ی خيالى و برزخى نيز بدون بدن نيست .تعلق نفس به بدن (طبيعى و
مثالى) تعلقى طبيعى است .نفس تا هنگامى که در نشئهی طبيعى است بدن طبيعى
مادهی نفس و نفس صورت بدن است؛ اما در عالم برزخ بدن مثالى و کماالتى که کسب
کرده ،صورت نفس است.
اين ادعای مالصدرا که انسان جز بدن طبيعى ،بدن مثالى نيز دارد ،نبايد با اين
گفته ی او که به ازای هر فرد طبيعى ماهيت فردی هم در عالم مثال يافت مىشود اشتباه
گرفته شود و نتيجه گرفت که مراد او اين است که به ازای بدن طبيعى انسانى ،بدنى مجرد
هم در عالم مثال يافت مىشود؛ زيرا گفتهی اخير او درباره موجودات مثال منفصل و
رابطهی نوعى و فردی آنها با موجودات طبيعى است ،در حالىکه بدن مثالى مربوط به
باطن انسان و قائم به نفس اوست.
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به زعم مالصدرا جسمى که نفس در آن تصرف مىکند اين جسم ثقيل نيست ،بلکه
امر معتدل نوری است که آن بدن اصلى را تشکيل مىدهد ،و اين بدن غليظ و ثقيل،
پوشش و پوستهی آن است؛ و هيچ رعشه و نزاعى با نفس ندارد .برای اينکه با جوهر

نفس ،تناسب و هماهنگى دارد 2.اين بدن نيازمند ماده و موضوعى نيست و حاجتى هم
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به مدبر روحانى که وی را تدبير و اداره نمايد نيز ندارد همچنين بدن مثالى نياز به نفسى
که به آن تعلق گرفته و از قوه به فعلش خارج نمايد هم ندارد ،چون عين خود نفس است
(منظور عين همان مرتبهای از نفس است که در آن قرار گرفته است) و احتياج به نفس

ديگری هم ندارد 9.البته مقصود اين نيست که نفس نيز دو نوع است بلکه بر اساس مراتب
نفس که توضيح داده خواهد شد مرتبه مثالى نفس همان مرتبه بدن مثالى است و اين دو
(مرتبه مثالى نفس و بدن مثالى) دو واژه برای بيان يک واقعيتند .بنابر اين دليل است که
مالصدرا بدن مثالى را حيوان نفسانى و يا نفس حيوانى نيز مىنامد .همچنين او بيان
مى کند که اين مسأله (اعتقاد به بدن مثالى) از جمله غوامض فلسفى است که به هرکس
(فهمش) داده شود ،خير فراوانى به او اعطا شده است.
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مراتب نفس
مالصدرا در مواضع متعددی از قوای نفس با عنوان مراتب نفس ياد مىکند .مبنای او در
اين امر تشکيک در وجود است که خود بر اصالت وجود مبتنى است .براساس اين
نظريه ،نفس حقيقت واحد ذو مراتبى است که مرتبهی باالتر همهی کماالت مراتب
پايينتر آن را داراست .همچنين عالوه بر اينکه همه قوای نفس مغاير يکديگرند اما در
عين حال مباين هم نيستند.
مقصود از مغايرت ،اين است که نفس و قوای آن کثرتى حقيقى خارجى بالفعل دارا
هستند .به عبارت ديگر ،قوای نفس وجودی مغاير وجود خود نفس دارند .در برابر ،مراد
از مباين نبودن وجود قوه با وجود نفس اين است که نسبت قوه با نفس چنان باشد که
ً
کاری را که نفس به وسيلهی قوه انجام مىدهد با اينکه يک کار است ،هم بتوان حقيقتا و
ً
ً
بالذات به خود قوه نسبت داد و هم حقيقتا و بالذات به نفس .بر اين اساس ،مثال هم قوه
______________________________________________________
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بينايى مىبيند و هم نفس بدون هيچ شائبهی مجازی؛ اما نه اينکه دو ديدن ،ديدن قوه و
ً
ديدن نفس تحقق يابد ،بلکه ديدن قوه همان ديدن نفس است حقيقتا .بلکه همچنين
ً
ً
است در صفات؛ مثال اگر قوهی نفس مادی و جسمانى باشد ،نفس هم حقيقتا مادی و
جسمانى است و اگر مجرد مثالى باشد نفس هم مجرد مثالى است .پس اگر قوهای از
نفس مادی و قوهی ديگر ،مثالى باشد ،نفس هم مادی است و هم مجرد.
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نفس همان گونه که با قوای خود متحد است با بدن نيز متحد است .نفس و بدن نيز
هرچند مغاير يکديگرند اما مباين نيستند ،بدن بماهو بدن ،مرتبهای از مراتب نفس و بلکه
پايينترين مرتبه آن است .به بيان ديگر ،تمام ويژگىها و اوصافى که در بدن يافت
مىشوند بالذات از آن بدن هستند و بالعرض به نفس نسبت داده مىشود .بدن نفس تنزل
يافته است و نفس بدن تعالى يافته .پس بدن همان نفس است در مرتبه ّ
تجسد آن.
مالصدرا در اين باره چنين مىنويسد:
َ
ُ
ُ
بالقوه فى کل ما لها من
متحده مع البدن ،و هى
تکونها الطبيعى
اول ِ
«ان النفس فى ِ
ِ
ً
حساسه» 2.ترجمه :نفس در اولين مرحله از وجود
کونها
األحوال و اإلدراکات حتى فى ِ
ِ

طبيعى با بدن اتحاد و يگانگى دارد و در تمام حاالت و ادراکات حتى در مرتبهی احساس

در مقام قوه بوده است.
با وجود اين ،از آنجا که مراتب و مراحل نفس با هم مطابقاند ،اما در هر مرحلهای
از مراحل نفس مراتب ميانهای وجود دارد که از يک سو به بدن و قوای آن ختم مىشوند و
از سوی ديگر به نفس مجرد انسان .اين مراتب هرچه به بدن نزديکتر باشند ماديت آنها
قویتر و تجردشان ضعيفتر است و هرچه به مراتب مجرد نزديکتر باشند ماديتشان
ضعيفتر و تجردشان قویتر است .حال سؤال اين است که چگونه ميان اين مراتب ميانه
______________________________________________________
 .9عبوديت ،درآمدی به نظام حکمت صدرایى ،ج ،3ص.229
 .2مالصدرا ،اسرار اآلیات ،تصحيح و تحقيق محمدعلى جاودان ،تهران ،بنياد حکمت اسالمى صدرا،
9331ش ،ص.251
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مىتوان اتصال و پيوستگى ايجاد کرد؟ به اصطالح نمىتوان در ميان مراتب مادی و مجرد
ً
وجود نفس مرزبندی کرد ،به طوری که در يک سوی آن اموری کامال مادی و جسمانى
وجود داشته باشند مانند بدن و قوای آن ،که تأثير و تأثر آنها مشروط به برقراری ارتباط
وضعى و مکانى آنها باشد ،و در سوی ديگرش امر مجرد بدون وضع يافت شود ،مانند
نفس که ممکن نيست با چيزی ارتباط وضعى و مکانى داشته باشد و بدين نحو بر آن
تأثير گذارد يا از آن اثر پذيرد.
در حکمت متعاليه ،بر اساس اصالت وجود و مراتب تشکيکى متصل وجود است
که اجازه مى دهد بر اساس فعل و انفعال بين نفس و بدن قائل شويم که بين اين دو ،که
يکى جسمانى دارای وضع و ديگری مجرد بدون وضع است .مراتب واسطه نيز نه مجرد
محضاند و نه مادی محض ،بلکه هريک از جهت يا جهاتى مادی و از جهت يا جهاتى
مجرد است و قوت و ضعف اين ماديت و تجرد وابسته است به ميزان دوری و نزديکى
ّ
مرتبهی مزبور نسبت به بدن يا نفس ،يا به بيان دقيقتر ،وابسته است به قلت و کثرت
وسايط ميان آن مرتبه و مرتبهی مجرد محض يا مرتبهی مادی محض؛ هرچه وسايط ميان
مرتبهای خاص و مرتبهی مجرد محض بيشتر باشد ،ماديت آن مرتبهی قویتر ،و هرچه
کمتر باشد ،تجردش قویتر است.

9

فعل جسمانی
فعل جسمانى فعلى است که از بدن طبيعى صادر مىشود .البته نه از آن جهت که بدن
طبيعى يک جسم است ،زيرا جسميت ميان همه اجسام مشترک است و در آن صورت
الزم مىآيد که اين افعال از اجسام ديگر نيز صادر مىشود در حالىکه اينگونه نيست .اين
افعال از جهت همراهى نفس و بدن ،از بدن صادر مىشوند:
______________________________________________________
 .9عبوديت ،درآمدی به نظام حکمت صدرایى ،ج ،3صص.311-318
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بى ترديد يک فاعل جسمانى در وجودش احتياج به ماده دارد که ماده هم الزمهاش
داشتن وضع و محاذات با اشياء ديگر است .اگر اين علت جسمانى در افعال خود احتياج
به ماده نداشته باشد الزم مىآيد که در وجود نيز به ماده احتياج نداشته باشد که اين خلف
است .همانگونه که علت جسمانى مادی در وجودش احتياج به ماده دارد ،در
ايجادهايش نيز به ماده احتياج دارد و بنابراين ،بدون آن وضع نمىشود.

9

از اين رو هيچ يک از قوای جسمانى فعلى را جز با مشارکت جسم انجام نمىدهند
و قوای جسمانى نيز از جهت فعل و انفعال متناهىاند .زيرا هر فعل جسمانى دارای زمان
معين و مشخصى است به اين معنا که در بازهی زمانى خاصى از فاعل صادر مىشود و
تنها منحصر به همان زمان است .همچنين بقای آن بيشتر از زمانى که در آن تحقق يافته
نخواهد بود.
بنابر نظر مالصدرا ،تغذيه و رشد را مىتوان نوعى از افعال جسمانى دانست .زيرا
اگر فعل نباتى را از افعال نفس بدانيم سبب مىشود که نفس در هنگامهی استحالهی غذا
و تمام اعضا به تفصيل دانا و عالم بوده و علم بديهى داشته باشد ،در حالىکه تالى
(قضيه) باطل است ،فاعل اين افعال ،قوهای است که شعور و آگاهى به اين آثار ندارد.

2

البته بنابر نظر او ،فعل جسمانى فعلى ناقص است و بنابراين ،نيازمند حرکت و آلت
است تا آن فعل از فاعل جسمانى (بدن طبيعى) صدور پيدا کند .هريک از قوای بدنى نيز
بر حسب استحاله و دگرگونىای که مىيابند متصف به شدت و ضعف و تبدل مىگردند،
يا به تعبير بهتر ،اختالف قوای بدنى در صدور افعال اختالفى تشکيکى است .بنابراين،
هريک از اين قوا با افعالى که از آن صادر مىشود مناسبت دارد .فعل قوی نيازمند قوهای
______________________________________________________
 .9انصاری شيرازی ،يحيى ،دروس شرح منظومه مالهادی سبزواری ،ج ،2قم ،بوستان کتاب9333 ،ش،
ص.141
 .2مالصدرا ،الحکمه المتعاليه فى األسفار العقليه االربعه ،ج ،3بيروت ،دار إحياء التراث العربى9491 ،ق،
ص.12
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قوی است و فعل ضعيف نيز از قوه ضعيف صادر مىگردد .در واقع اگر فعل جسمانى را
فعلى بدانيم که نتيجه کارکردهای اندامهای مادی است در نتيجه در معرض خستگى و
درماندگى هستند.
عالوه بر اينکه تمام اندامهای بدن در صدور فعل نقش دارند اما مهمترين نقش در
ميان اين اندامها در اين فرآيند به عهده مغز و کارکردهای مغز (به عنوان مهمترين ابزار
نفس) است .تمام افعال جسمانى رابطه مستقيمى با فعاليت و کارکرد مغز دارند .هرچند
هريک از حواس با اندام خاصى از بدن ارتباط دارند ،اما فعاليت و کارکرد اصلى آنها
توسط مغز کنترل مىشود .دستگاه اعصاب مرکزی يعنى مغز و گيرندههای حسى در
باالترين قسمت بدن طوری قرار گرفته است که به ساير اعضا تسلط و دسترسى کامل
داشته باشد .در واقع مىتوان ادعا کرد که مغز اندام واحدی نيست که تنها يک فعل خاص
از آن صادر مىشود ،بلکه مجموعهای از اندامهای مختلف است که دارای کارکردهای
مختلف است که به طور منظم و مستمر فعاليت مىکند که حاصل فعاليت اين مجموعه
افعال انسان است.

9

بر اين اساس افعال جسمانى را مىتوان از کارکردهای بدن طبيعى و مرتبهی
جسمانى دانست .اما سؤالى در اينجا مطرح مىشود که آيا نمىتوان نفس را نيز فاعل اين
افعال دانست؟ در واقع انتساب اين افعال به بدن به اين معنا نيست که نفس در
شکلگيری اين افعال هيچگونه نقشى ندارد ،بدن طبيعى تنها در صورتى فاعل اين افعال
تلقى مى شود که همراه نفس باشد؛ و گرنه به هنگام مرگ و جدايى نفس از بدن ،ديگر
فعلى از بدن صادر نمىشود ،زيرا بدن در اين حالت در حکم يک جسم است و جسم از
آن جهت که جسم است مبدأ ادراک و افعال قرار نمىگيرد.

2

______________________________________________________
 .9بهداد ،يزدان ،تغيير و تحوالت انسان ،تهران9335 ،ش ،ص.934
 .2مالصدرا ،الحکمه المتعاليه فى األسفار العقليه االربعه ،ج ،3ص.932
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ً
در واقع اين امر را مىتوان بر اساس مراتب نفس که قبال توضيح داده شد بيان کرد.
مبنای مالصدرا در اين امر تشکيک در وجود است که خود بر اصالت وجود مبتنى
است .براساس اين نظريه ،نفس حقيقت واحد ذومراتبى است که مرتبهی باالتر همهی
کماالت مراتب پايينتر را داراست .نفس همانگونه که با قوای خود متحد است با بدن
نيز متحد است .نفس و بدن هرچند مغاير يکديگرند اما مباين هم نيستند .بدن بماهو
بدن مرتبهای از مراتب نفس و بلکه پايينترين مرتبهی آن است .به بيان ديگر تمام ويژگى
و اوصافى که در بدن يافت مىشود بالذات از آن بدن هستند و بالعرض به نفس نسبت

داده مىشود .بدن نفس تنزل يافته و نفس بدن تعالى يافته است 9.پس بدن همان نفس
است در مرتبهی ّ
تجسد آن.
اما در اينجا نکتهای قابل ذکر است و اينکه چگونه مىتوان افعال جسمانى را به
نفس نسبت داد و رابط و واصل اين افعال به نفس را چه بايد دانست؟ در واقع بدون هيچ
واسطهای نمىتوان افعالى همانند رشد و تغذيه را که از بدن طبيعى صادر مىشوند را به
نفس نسبت داد .زيرا دگرگونى از نوع تغييرات جسمانى همانند تحليل بدن طبيعى
نمىتوانند در نفس راه يابند؛ به همين دليل بايد واسطهای برای نسبت اين افعال به نفس
يافت .حال پرسش اين است که اين واسطه چيست؟
پاسخى که مالصدرا به اين سؤال مىدهد «بدن مثالى» است .بدن مثالى که عاری
از ماده اما دارای عوارض آن است به عنوان واسط و رابط ميان نفس و بدن فعاليت
مىکند .نفس به واسطهی بدن مثالى در بدن طبيعى نيز تصرف مىکند .به بيان ديگر
ً
ً
2
«تصرف نفس اوال و بالذات در بدن مثالى است و ثانيا و بالعرض در بدن طبيعى».

______________________________________________________
 .9عبوديت ،درآمدی به نظام حکت صدرایى ،ج ،3ص.243
 .2مالصدرا ،الحکمه المتعاليه فى األسفار العقليه االربعه ،ج ،3ص.241
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نسبت نفس به بدن طبيعى نسبت قابل به مقبول است در حالىکه نسبت بدن مثالى به
نفس نسبت فعل الزم به فاعل آن است.

9

بنابراين با در نظر گرفتن نقشى که مالصدرا برای بدن مثالى بيان کرده است مىتوان
اين بدن را فاعل افعال دانست ،و اين امر را به واسطهی بدن مثالى به بدن طبيعى نيز
نسبت داد .بنابراين افعال جسمانى عالوه بر اينکه از بدن طبيعى صادر مىشوند و فاعل
قريب آنهاست ،بدن مثالى نيز در صدور اين افعال با واسطه نقش ايفا مىکند و فاعل
بعيد آنها محسوب مىشود .بنابراين مشکل اتصاف افعال جسمانى به نفس با فرض
وجود بدن مثالى از منظر مالصدرا مرتفع مىگردد.
فعل نفسانی
مراد از فعل نفسانى فعلى است که فاعل مستقيم آن را مىتوان نفس دانست .افعال ارادی
ادراکى و اختياری را مىتوان از جمله افعال نفسانى به شمار آورد .مهمترين ويژگى اين
گونه افعال ،صدور ارادی و اختياری آنان از فاعل است .مالصدرا افعال انسانى را از
لحظهی صدور تا زمانى که ظهور مىيابد چهار مرتبه مىداند .مرتبهی تصور فعل در
عقل ،مرتبهی قلب ،مرتبهی تنزل اين تصورات به خيال ،مرتبهی اظهار عزم و ايجاد
مطلوب در خارج.

2

مرتبهی تصور فعل در عقل مرتبهای است که انسان از آن فعل هيچ اطالعى ندارد
(يا اينکه اطالع دارد اما اطالعش دقيق و متمايز نيست) .برای مثال انسان وقتى
مىخواهد خانهای بسازد ،اول آن را ّ
تصور مىکند اين تصور چنان با ساير تصوراتش
درآميخته است که گرچه به آن آگاهى دارد اما از بقيه متمايز نيست .در مرتبهی دوم که
مرتبهی قلب است فرد تصور کلى را به مرتبهی نفس که مرتبهی تفاصيل است تنزل
______________________________________________________
 .9مالصدرا ،اسرار اآلیات ،تصحيح و تحقيق محمدعلى جاودان ،ص.256
 .2همو ،مبدأ و معاد( ،بخش دوم) ،ترجمه جعفر شانظری ،قم ،دانشگاه قم9311 ،ش ،ص.211
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مىدهد .در اين مرحله نقش عزم و ارادهی جزيى چشمگير است .اين مرحله به لحاظ
اينکه در آن تقلب و انتقال از معلومى به معلوم ديگر انجام مىگيرد و يا بدان سبب که گاه
به عقل صرف و زمانى به حس توجه دارد و در اين توجهات مختلف چهره و نگاهش
منقلب مىگردد ،قلب ناميده مىشود.

9

در مرحله سوم تصورات کلى پيشين جزيى و متشخص مىگردند .برای مثال انسان
مىخواهد خانهای بسازد ،نخست منافع ساختن خانه و نياز به آن را به نحو کلى تصور
مىکند ،بعد خانهای را که در نظر دارد بسازد ،تصور مىکند .سپس با انضمام اين تصور
به تصورات کلى پيشين انگيزهی فعل و حرکت به سمت آن برای انسان پديد آورد.

2

بنابراين مىتوان سه مبدأ برای فعل ارادی انسان در نظر گرفت .نخستين مبدأ نزديک
و مباشر با افعال ،قوهی عامله (نيروی کارگزار) است که در عضالت بدن پراکنده است ،و
آنها را به حرکت در مىآورد .مبدأ دوم شوق است که پيش از قوهی عامله است و به اراده
منتهى مى گردد .مبدأ سوم که پيش از مبدأ شوقى وجود دارد ،صورت علمى است که يا از
تفکر حاصل مى شود و يا از طريق تخيل ،و فاعل را به سوی فعل برای غايتى که دارد
دعوت مىکند .قوهی عامله يک مبدأ طبيعى است که هيچ شعور و آگاهى نسبت به فعل
خود ندارد؛ و از اين رو غايت آن همانند غايت ديگر فاعلهای طبيعى است.
با اين حال اراده يکى از مهمترين مبادی فعل اختياری است که جايگاه آن پيش از
قوهی عامله و پس از شوق است .مالصدرا اراده را اينگونه تعريف مىکند« :اراده لفظى
است که در انسان ميل و خواست و قصد ناميده مىشود».

3

البته مالصدرا بر مغايرت مبادی قوا و به ويژه قوهی شوقيه و اراده اصرار مىورزد .به
اين معنا که گاه شوق حاصل مىشود اما اراده به هيچ وجه وجود ندارد ،مانند انسان
______________________________________________________
 .9مالصدرا ،مبدأ و معاد( ،بخش دوم) ،ترجمه جعفر شانظری ،ص.211
 .2همان.
 .3همو ،مفاتيح الغيب ،ترجمه محمد خواجوی ،تهران ،مولى9319 ،ش ،ص.599
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زاهدی که که درباب محرمات شهوت را مغلوب مىسازد و با وجود شوق هيچ ارادهای
در او نسبت به گناهان وجود ندارد .البته سخن صحيح اين است که تغاير و تفاوت بين
شوق و اراده ،در نسبت شدت و ضعف ميان آن دو است نه اينکه تفاوت آن دو تباينى
باشد ،پس شوق گاهى ضعيف است سپس تقويت مىيابد و به اراده تبديل مىگردد ،از

اين رو اراده ،تکامليافته قوهی شوقيه است 9.بنابراين ،مبادی افعال ارادی انسان به اين
ترتيب است :شوق ،اراده ،قوهی عامله و در نهايت صورت علمى حاصل از تفکر يا تخيل
که به صدور فعل از فاعل منجر مىشود.
بنابراين ،افعال ارادی فکری را مىتوان نوعى از افعال ارادی دانست که نفس به
ً
وسيلهی عقل بالملکه و به کارگيری قياس در تصورات حدود وسط را ،خصوصا در
براهين يقينى و تعاريف حقيقى به دست مىآورد و توسط آن حدود به مطلوب ،چه در
باب تصديقات و چه در باب تصورات ،هدايت و راهنمايى مىشود .تحقق اين امور برای
عقل انسان موجب مىشود که به طور سريع علوم نظری را به دست آورد و به برکت آن
علوم ،عقل کامل گردد .اين کار عقل را فعل ارادی و فکری نفس مىگويند.

2

از اين رو ،هر فعلى که با شعور و اراده حاصل شود ،ارادی و اختياری است و الزم
نيست اراده و شعور سابق بر فعل اختياری باشد .مقارنت شعور و اراده با فعل کافى
است؛ زيرا اقتضای يک شىء با شىء ديگر ،اگر با علم به آن شىء باشد ،اراده است و اگر
بدون شعور و علم باشد ميل طبيعى است .تنها تفاوت ميل طبيعى و اراده اين است که
اولى با شعور همراه نيست.
با اين حال ،افعال ارادی فکری و عقلى از آن جهت که وابسته به نفساند ،مجردند؛
و از سوی ديگر اين اف عال ارادی به شرايط بدنى و حتى قوای حسى نيز وابستهاند و
مىتوان آنها را با مسامحه جسمانى نيز دانست حال چگونه مىتوان وابستگى اين افعال
______________________________________________________
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نفسانى را به بدن توجيه کرد؟
مادیانگاران تنها جنبهی جسمانى افعال را در نظر مىگيرند و مجردگرايان اين
ً
افعال را کامال به نفس نسبت مىدهند و از جنبهی جسمانى آن غفلت کردهاند .نظريهی
صدرايى را مىتوان جامع ميان اين دو نظر دانست .در واقع نظريه مالصدرا با نظر
مادی گرايان در اينکه بدن در تمام افعال ادراکى و فکری نفس ارتباط دارد موافق است؛
همچنين نظر مجردگرايان را بيان مىکند که جنبهی مجرد افعال نفسانى واقعيتى
انکارناشدنى است .اما اين امر را نبايد از نظر دور داشت که تفکر و تعقل هرچند
مجردند و هيچ شائبهی امور محسوس در آن يافت نمىشود اما گاه برای تفکر نيازمند
مقدماتى هستيم که فراهم کردن آنها در گرو استفاده از بدن است «و اين قوا در آغاز
فعاليت ادراکى خود نيازمند ابزار جسمانى است تا اينکه در اثر رشد توان انجام کار برای

او بدون ابزار نيز ،حاصل آيد» 9.همانند کسى که تصميم دارد به شهری سفر کند نيازمند
مرکبى است ،اما وقتى به مقصد رسيد از مرکب بىنياز مىگردد.
در واقع کار عقل و تفکر ارتباط نزديکى با شرايط دستگاه عصبى مغز دارد .به اين
ترتيب ،آسيب مغزی ،تأثير برخى از سموم مانند الکل ،مانع از تفکر و تعقل مىشوند و
عملکرد ذهن را تحريک يا متوقف مىکنند .اين وابستگى به کارکردهای مغزی تنها دو
تبيين دارد يا خود تعقل و تفکر هم از کارکردهای دستگاه عصبى هستند يا مستلزم وقوع
فعاليت ديگری است که از کارکردهای دستگاه عصبى نشأت مىگيرد .تبيين نخست با
تجرد تفکر و تعقل ناسازگار است .بنابراين امکان اينکه تعقل کارکرد دستگاه عصبى باشد
فرضى محال است .در نتيجه فقط تبيين دوم به عنوان تنها تبيين درست باقى مىماند.
ادراک عقلى به کارکرد مناسب دستگاه عصبى وابسته است زيرا به کار حواس بستگى
دارد و دستگاه عصبى نيز به عنوان اندام حواس عمل مىکند .پس مىيابيم وابستگى
______________________________________________________
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َ
ً
ادراک عقلى /فکری جز اين نيست که متعلق ادراک بايد قبال به وسيلهی حواس ادراک
شده باشد.
همچنين نحوهی خاص اتحاد نفس با بدن دليلى ذاتى و بنيادی در اختيار ما
مىگذارد که متعلق عقل بايد متعلقى باشد که در درجهی اول از طريق حواس ادراک
شده است .اگر قرار است اتحاد نفس با بدن ،طبيعى باشد ،بايد انتظار داشته باشيم که
نفس در بدن کمک کاری را برای کارهای قوايش پيدا کند .زيرا اگر نفس خودکفا بود،
بدن برای آن سربار و بى استفاده بود ،اما بدن نمىتواند در فعل يا عقل يا ارادهی عقالنى
نقش ذاتىای را ايفا کند؛ بنابراين ،کمکى که بدن به نفس ارائه مىدهد ،يک همکاری غير
ذاتى است .تنها راهى که بدن مىتواند اين همکاری را مطابق ماهيتش انجام دهد به
وسيلهیقوایحسیاست؛اینقوا موادی را فراهم مىکنند که قوای مجرد افعالشان را در

آنها انجام مىدهند .به عبارت ديگر ،متعلق خاص ذهن در دادههايى است که حواس و
مخيله ذهن را تغذيه مىکنند.

9

همچنين هنگام ضعف و بيماری بدن را نيز مىتوان مثال آورد .اگر ابزار جسمانى
هم چون مغز يا قلب فاسد شود و يا اختاللى در آن رخ دهد ،نفس به تدبير و ترميم آن
مشغول مىگردد و از توجه به معقوالت باز مىماند .به ديگر سخن ،نفس در دوران
سالخوردگى به علت ضعف قوای بدن ،احتياج بيشتری به تدبير بدن دارد و اين احتياج او
را از ادراک و تعقل باز مىدارد .لذا قوهی عقالنى نمىتواند عمل ادراک و تعقل را به نحو

احسن انجام دهد 2.پس نفس انسان به گونهای است که اشتغال به چيزی او را از اشتغال
به چيز ديگر باز مىدارد.
همچنين مىتوان پرسيد که آيا اينگونه افعال (تفکر) را مىتوان افعالى مکانمند
دانست؟ مکانمند به اين معنا که در اندامىهای بدن مانند مغز قرار گيرند؟ يا به سخن
______________________________________________________
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ديگری مىتوان مغز را اندام تفکر ناميد؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند يک تفکيک است؛
فکر واژهای است که مىتواند معانى گوناگونى داشته باشد .نخست اين واژه در مورد کار
مشترک حس و عقل که مفهوم از آن حاصل مىشود به کار مىرود؛ مغز به اين معنا اندام
فکر است ،زيرا کارهای حواس تا حد زيادی در مادهی قشر مغز انجام مىشوند .دوم،
فکر ممکن است به معنای نتيجهی بالفعل اين کار هم باشد يعنى مفهومى عقلىای که
در مقابل َ
مدرکات يا صورتهای خيالى قرار دارد .فکر به اين معنا هيچ اندامى ندارد و در
واقع هر نوع دخالتى از جانب بدن را نفى مىکند 9.بنابراين هنگامى که از مغز به عنوان

اندام فکر ياد مى شود بايد دقت شود که کدام معنای فکر مدنظر است تا معلوم شود که
اين تعبير به درستى به کار رفته است يا نه.
با عطف نظر به سخنان گفته شده ،نفسى که از آن بحث مىشود نفس ناطقه
نيست ،بلکه نفس حيوانى يا همان بدن مثالى است .شاهد ما بر اين مدعا سخن
مالصدرا در اسفار است که در اين باره چنين مىگويد:
برای هريک از علم و اراده و قدرت چهار مرتبه است که آن مراتب مانند پايههايى
برای يک ساختماناند .مراتب علم ،تعقل و توهم و تخيل و احساس است ،تعقل ويژهی
عقل کلى ،تفکر مخصوص نفس ناطقه ،تخيل و توهم برای نفس حيوانى و احساس
خاص طبيعت حسى است( .از نظر مالصدرا تعقل دو معنا دارد ،نفس عاقله و نفس
ناطقه .ويژگى نفس عاقله اين است که ادراک عقلى خالص دارد که ما از آن با تعبير تعقل
ياد مىکنيم يعنى مىتواند مفاهيم کلى و قضايای متشکل از آنها را ،که از نظر وجودی،
تجرد عقلى دارند ،درک کند بى آنکه در چنين ادراکى از قوهی خيال و صور مخزون در آن

کمک گيرد ـ که همان عقل کلى از نظر مالصدرا است 2.ويژگى نفس ناطقه ادراک عقلى
______________________________________________________
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ناخالص يا به بيان مالصدرا دارای ادراک عقلى مشوب به خيال« تفکر» است 9).بنابراين
مراتب اراده :عشق و هوی و شوق و شهوت است ،عشق ويژهی عقل ،هوی مخصوص
نفس ناطقه ،شوق برای نفس حيوانى و شهوت خاص طبع حسى است .مراتب قدرت:
ابداع و اختراع و فعل و تحريک است .پس ابداع از عقل است و تصوير از نفس ناطقه و
فعل از نفس حيوانى و حرکت از طبيعت است.

2

با عطف نظر به سخن فوق ،آن نفسى که فعل از آن صادر مىشود نفس حيوانى و يا
همان بدن مثالى است .البته بدن طبيعى نيز به عنوان ابزاری در دست نفس را مىتوان
فاعل اين افعال دانست .همچنين مبدأ شوق نيز يکى از مبادی مهم در صدور فعل است
به ساحت اين مرتبه از نفس اختصاص دارد .شوق تنها در فاعلى که به يک نحوهی تعلق
و وابستگى به ماده دارد ،يا به تعبير بهتر دارای عوارض مادی است به وجود مىآيد .زيرا
چنين فاعلى دارای کماالت بالقوه است ،يعنى کماالتى که ندارد و مىتواند آن را کسب
کند .اما فاعلهای مجرد که همهی کماالت خود را بالفعل واجدند ،و حالت منتظرهای
در آنها وجود ندارد ،فاقد شوقاند و از طرفى چون افعال خود را از طريق بدن و اعضای
آن انجام نمىدهند ،قوهی عامله هم ندارد  .بنابراين فاعل مجرد از مبادی فعل فقط علم و
اراده را داراست اما فاعلى که عوارض مادی دارد (مانند نفس حيوانى/بدن مثالى) از علم،
شوق ،اراده و قوهی عامله برخوردار است.

3

یک پرسش و پاسخ
سؤالى که مىتوان در اينجا مطرح کرد اين است که از ديد مالصدرا کدام جنبه از مراتب
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نفس را مىت وان فاعل حقيقى افعال دانست؟ وقتى فاعلى فعلى را انجام مىدهد ،از طريق
انجام آن فعل مىتوان ماهيت فاعل را تشخيص داد .مالصدرا هرچند نفس و بدن را دو
جوهر مى داند که يکى جسمانى و ديگری روحانى است و در احوال متضاد و در صفات
متباين هستند ،اما از مجموعهی آنها يک انسان واحد به وجود مىآيد که در افعالى که بر
آنها عارض مىشود مشترک هستند و از اين جهت بر يکديگر تأثير دارند .وی مىنويسد:
ُ
ً
بدن
من
مجموعه
جمله
کان
لما
اإلنسان
أن
واحد
کل
«و مما يجب أن يعلم و يعتقد
ٍ
ِ
ِ
الصفات مشترکان فى
روحانى و هما جوهر ِان متضادان فى األحوال متباينان فى
و نفس
ِ
ِ
9
ً
األفعال عارضه و صفات زائده .و از آنچه که الزم است دانسته شود و به آن اعتقاد داشت
اين است که هر فرد انسانى مجموعهای است از بدن جسمانى و نفس روحانى و اينها دو
جوهر متضاد در احوال ومتباين در صفات و در افعالى که بر آنها عارض مىشود 2و يا

صفات زائد مشترکاند.
انسان مجموعهای از نيروهای مادی و عناصر مجردی است که به صورت منظم و
ثابت در غايت واحدی سهيماند يعنى کارکرد عادی و استمرار حيات عقالنى .نيروهای
مختلف جسمانى که در بدن نقش دارند با تعامل هماهنگشان کارکرد منظم حيات
ً
حسى را مهيا و ممکن مىکنند و اين به نوبهی خود کامال در خدمت قوای عقلى است.
حال اين وقوع توأمان ،هماهنگ و مستمر تعداد زيادی از مؤلفههای مختلف بايد علت
ثابتى داشته باشد .برای تبيين اين مطلب ،يا مىتوانيم همهی افعال را به دخالت خداوند
نسبت دهيم يا بايد بپذيريم که در انسان ،مبدأ ذاتى و ثابتى وجود دارد که موجب مىشود
همه ی افعال برای غايت خاص موجود عقالنى با هم متحد شوند؛ يا به عبارتى ،انسان
ً
ماهيتا جوهر واحدی است .بنابراين ،وحدت جوهری انسان به خوبى نحوهی اتحاد نفس
و بدن و نيز همکاری هماهنگ افعال متقابل و ادراک آنها را مشخص مىکند.
______________________________________________________
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به عالوه ،در اين امر نمىتوان ترديد داشت که ما همهی افعال خود را به يک فاعل
واحد نسبت مىدهيم و آن را «من» مىناميم .اين من هستم که فکر مىکنم ،راه مىروم،
مىبينم و مىشنوم و اين من هستم که زندگى مىکنم .حال اگر اتحاد نفس و بدن و
همکاری هماهنگ افعال آنها را انکار کنيم اين امر قابل تبيين نخواهد بود .به اين معنا که
ً
اگر بپذيريم که اين افعال از دو فاعل جوهرا متفاوت صادر مىشوند ديگر ممکن نيست
که يک «من» واحد دو مجموعه از افعال را ( فعل جسمانى و نفسانى) ادراک کند.
بنابراين با پذيرش اين امر که بدن و نفس با هم جوهر واحدی را تشکيل مىدهند اين
مشکل نيز حل مىگردد.
بنابراين بدن و نفس هر دو فاعل افعال انسان تلقى مىشوند و با صدور مستمر
افعال هويت انسانى را شکل مى دهند .البته اين امر را نبايد از نظر دور داشت که با توجه
به آنچه گذشت مالصدرا نقش مهمى را برای بدن مثالى در نظر گرفته است ،زيرا همه
انسانها نمىتوانند به مراحل باالتر دست بيابند و در نتيجه بيشتر آنان در همين مرتبه
متوقف مىشوند؛ و همچنين بدن مثالى يا همان نفس حيوانى هرچند خالى از ادراک
عقلى است اما ادراک جزييات و همچنين حرکت و افعال ارادی و حسى را داراست.
نتیجه
با توجه به معانى گفته شده در باب فعل مىتوان افعال انسان را ذيل دو اصطالح
جسمانى و نفسانى قرار داد که همهی افعال رابطهی طولى با هم دارند و نفس و بدن هر
دو در شکلگيری آنها نقشى ايفا مىکنند ،هرچند که نقش بدن در صدور افعال به
اندازهی نفس نيست .زيرا از نظر مالصدرا هرچه تجرد نفس آدمى بيشتر شود افعال مجرد
بيشتری از او صادر مىشود که اين مراحل وابسته به مراحلى همچون مراحل مثالى نفس
هستند .در اينجا الزم به ذکر است که نقش مرحلهی مثالى نفس يا همان بدن مثالى در
صدور افعال بر اساس آموزهی صدرايى در مقايسه با بدن طبيعى که ابزاری بيش نيست،
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بيشتر است .همچنين صدور فعل از انسان را مىتوان بر اساس مراتب نفس تبيين کرد.
مالصدرا نفس را امری ذومراتب مىداند که اختالف اين مراتب به نحو تشکيکى است.
مالصدرا نخستين مرتبهی نفس را مرتبهای مىداند که نفس با بدن خود متحد است و در
اين مرحله است که افعال جسمانى صدور مىيابند .پس از اين ،مرحلهی نفسانى و
مثالى است که افعال نفسانى از آن صادر مىشود و در نهايت عقلى است .البته بايد به
اين امر توجه داشت که تمامى مراحل صدور فعل با هم در ارتباطاند و در واقع حالتى
پلکانى دارند که اين مراحل را مىتوان مراحل طولى صدور فعل دانست.
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