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چکیده
دشواره نفس و بدن یکی از موضوعات محوری فلسفه ذهن است .در این پژوهش چیستی
نفس و بدن و نسبت میان آنها را از منظر صدرالدین شیرازی بررسی کردهایم که زمینه تبیین
دیدگاه صدرایی در مسئله رابطه نفس و بدن را فراهم میکند .تنوع و پیچیدگی عبارات
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مسئله داشته باشد .این پژوهش پس از طرح بدنهای سهگانه نفس از دیدگاه صدرا ،به رابطه
اتحادی نفس و بدن از این منظر توجه میکند .همچنین ،کوشیدهایم با ارائه وجه جمعهایی
میان عبارات گوناگون صدرا ،زمینه فهم و جمعبندی دیدگاه مختار وی را فراهم کنیم.
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طرح مسئله
دشواره رابطه نفس و بدن 1از جمله مسائل مهمی است که در تاریخ تفکر جدید و قدیم
اندیشمندان با گرایشهای گوناگون فکری بدان توجه داشتهاند و در روزگار ما یکی از موضوعات
محوری فلسفه ذهن 2است .مسائل بنیادی همچون چیستی نفس ،چیستی و چگونگی تأثیر و
تأثر نفس و بدن ،امکان فروکاهش نفس به بدن یا مغز یا ویژگیهای فیزیکال از جمله موضوعات
محل توجه متفکران این عرصه بوده است .در فلسفه و کالم اسالمی نیز ،اندیشمندان مسلمان
ذیل مباحث و عناوین گوناگون و گاه به ظاهر نامرتبط و نه لزوما با تکنگاریها و به گونهای
جداگانه ،به این پرسشها توجه داشتهاند.
در این پژوهش چیستی نفس و بدن و نسبت میان آنها را از منظر صدرای شیرازی کاویدهایم
و تالش بیشتر بر ایضاح مفهومی بوده است ،به گونهای که میان عبارات گوناگون صدرا سازگاری
بیشتری برقرار شود .تنوع و پیچیدگی عبارات صدرا در حدی است که برخی اندیشمندان دیدگاه
وی را ذیل «وحدتانگاری» و برخی در نقطه مقابل ذیل «دوگانهانگاری» طبقهبندی کردهاند.
نظریهپردازی در زمینه «دشواره نفس و بدن» پس از آشکارگی مفهومی دو واژه کلیدی «نفس»
و «بدن» موفق جلوه میکند .بررسی راهحل صدرایی در این مقوله نیز پس از پاسخ به پرسشهای
زیر کارساز خواهد بود:
مراد صدرا از نفس با لحاظ فینفسه لنفسه آن و صرف نظر از رابطهاش با غیر چیست؟ تعریف
نفس از دیدگاه صدرا با لحاظ رابطه نفس با بدن و اعتبار لغیره نفس چیست؟ در مسئله رابطه
نفس و بدن آیا صدرا در همه عباراتش بدن را به معنای واحد به کار برده است؟ با توجه به اینکه
وی از سویی به جداناپذیری نفس و بدن معتقد است (صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج 190 :9و  )276و از
دیگر سو بدن را شرط حدوث نفس میداند (همان ،ج 333 :8و  334و  ،)381گاهی از تقدم نفس بر
بدن (همان ،ج )382 :8و گاه از اتحاد نفس و بدن (همان ،ج 106 :9و  )107و حتی عینیت نفس و بدن
(همان ،ج )286 :5سخن میگوید و نفس را تمام بدن (همان ،ج )12 :8میشمرد ،آیا میتوان در همه
اینها مرادش از بدن را یکسان انگاشت؟

1. mind-body problem
2. philosophy of mind
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با وجود ارائه وجه جمعهایی میان عبارات گوناگون صدرا ،به دست دادن تقریری از دیدگاه
نهایی وی در این مسئله از اهداف این پژوهش نیست و تمرکز نویسندگان بر تبیین چیستی نفس
و بهویژه چیستی اقسام بدن از دیدگاه صدرا است که زمینه را برای تبیین جامعتر دیدگاههای
وی در زمینه دشواره نفس و بدن فراهم میکند.

پیشینه تحقیق
مباحث نفس و بدن از منظر حکمت صدرایی در سالهای اخیر و بهویژه پس از برگزاری همایش
بینالمللی «آموزههای دینی و مسئله نفس و بدن» در سال  1389محل توجه ویژه بوده است .از
جمله ویژگیهای تحقیق حاضر که آن را از بخش مهمی از پژوهشهای پیشین متمایز میکند،
مراجعه به آثار پرتعداد و گوناگون صدرا و توجه به تنوع تعابیر به کار گرفتهشده در موضوع
پژوهش است .بسیاری از تحقیقات پیشین ،با وجود فضل تقدم در این زمینه ،به اشکاالتی همچون
فروکاستن «بدن» به «بدن محسوس» و تساویانگاری بدن و ماده دچارند .همچنین ،با وجود
توجه به اقسام بدن از دیدگاه صدرا ،گاه تعابیری را برای اشاره به آنها برگزیدهاند که با تعبیر
مختار صدرا متفاوت است ،حال آنکه در پژوهش حاضر ،تالش نویسندگان بر این بوده که در
تعابیر و دستهبندیها ،فقط سخنان خود صدرا را محور قرار دهند و حتی در نامگذاریها تخطی
از تعابیر وی رخ ندهد.

 .1چیستی نفس
مالصدرا ،پیرو سنت رایج فلسفی پیشینیانش ،به چیستی نفس از دو منظر مختلف نگریسته است.

پرسش از چیستی نفس را آنچنان که فخر رازی در المباحث

المشرقیة (فخرالدین رازی ،1410 ،ج:2

 )233توجه دارد ،به دو نحو میتوان لحاظ کرد:
 )1لغیره و از آن جهت که نفس مبدأ افعال تدبیری و تصرفی نسبت به بدن است .اگر به
چیستی نفس از این منظر (از جهت نفسیت نفس) بپردازند ،پاسخشان ذیل «تعریف
نفس» میگنجد و مصداق مفهوم اضافی نفس خواهد بود.
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 )2فینفسه لنفسه و با صرف نظر از ارتباطش با غیرخود (صرف نظر از رابطهاش با بدن):
از این منظر ،مطابق دیدگاه بیشتر فیلسوفان مسلمان ،نفس مصداق مفهوم ذاتی و
غیرمضاف «جوهر» است.
در االهیات از وجود لنفسه نفس و در طبیعیات از وجود لغیره آن بحث میشود که از مقوله
اضافه است (مصباح یزدی ،1375 ،ج.)62 :1
 .1 .1تعریف نفس
ترتیب منطقی اقتضا دارد که قبل از اثبات وجود (هل بسیطه) و تعریف حقیقی نفس (مای
حقیقیه) تعریفی اجمالی از آن ارائه شود (مای شارحه) .مفهوم «نفس» به صورت اجمالی عبارت
است از« :شیئی که دارای اضافه مبدئیت یا دارای اضافه تدبیر است :مبدئیت برای آثار حیاتی و
تدبیر بدن» .پس مدلول نفس مبدأ آثار حیاتی و مدبر بدن بودن است .در فلسفه مبدأ آثار حیاتی
در اجسام را «نفس» و مبدأ آثار غیرحیاتی در آنها را «صورت» نامیدهاند (عبودیت ،1391 ،ج.)60 :3

مطابق تعریفی دیگر «قوهای که منشأ آثار مختلف و ناهمگون در جسم میشود» را نفس مینامند
(ابنسینا ،1404 ،ج5 :2؛ فخرالدین رازی ،1410 ،ج 231 :2و .)232
وقتی میگوییم نفس به عنوان مبدأ آثار حیاتی نایکنواخت عمل میکند و منشأ آثاری متنافی
است ،معیار نفسبودن بر مبنای کارکرد نفس تعریف میشود .مالصدرا نیز تعاریف مشابهی را
میآورد« :هر قوه فاعلی را که از آن آثار ،نه بر یک طریقه و روش ،صادر میگردد ،نفس مینامیم»
(صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج )6 :8و در تعریف نفس میافزاید« :مبدئی در اجسام که به توسط قوا
منشأ صدور آثار خویش است» (همان ،ج.)17 :8
در تعریف صریح نفس به «کمال اول جسم طبیعی آلی» مقصود از «کمال اول» ،همان مبدأ
آثار و افعال است (ابنسینا320 :1364 ،؛ صدرالدین شیرازی179 :1313 ،؛ همو 1382 ،ب .)228 :از منظر
ابنسینا ،واژه «نفس» نامی است برای آن از جهت تعلقش به بدن ،نه آنکه نامی برای ذات و جوهر
آن باشد (ابنسینا 5 :1404 ،و  .)9اضافه به بدن خارج از حقیقت و حد ذات و جوهر نفس است ولی
این اضافه داخل در مدلول واژه «نفس» است .پس نفسیت نفس ذاتی آن نیست (همو.)21 :1375 ،
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مالصدرا در مقام تقریر آرای حکما به همین نکته اشاره دارد (صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج )6 :8ولی با
این نظر مخالف است و آن را تعریف ناظر به ذات نفس میداند (همان ،ج.)11 :8
از نظر صدرا ،تعریف نفس از جهت تعلقش به بدن ،صرفا تعریف اسمی نیست ،بلکه بیانکننده
حقیقت نفس است .به دیگر بیان ،تعریف بر حسب اسم و تعریف بر حسب ذات از جهت مصداق
متحدند (همان ،ج 442 :1و ج .)11 :8حقیقت نفس ،حقیقتی تعلقی است و اضافه نفس به بدن داخل
در هویت و وجود آن است .نفس به حسب ماهیت ذات خود از مقوله جوهر و به حسب نفسیت
خود مضاف است و نفس از جهت نفسبودنش موجود لغیره است و جنبه تدبیری نسبت به غیر
خود دارد و آن را به کمالی متصف میکند .پس وجه تسمیه «نفس» ،به همین ارتباطش به بدن
باز میگردد که اضافه نفسیت و تدبیر یا تصرف گفته میشود .اضافه نفسیت امری خارج از وجود
نفس و عارض بر آن نیست ،بلکه ذاتی وجود نفس است و وجود لغیره نفس عین وجود لنفسه آن
است و به تعبیر ادق ،نفس در مرتبه قوایی که مباشرتا با بدن مرتبطاند وجود رابطی با بدن دارد
و مادی است (مرتبه قوای گیاهی نفس) .لذا نفس به زوال بدن در این مرتبه زوال میپذیرد .زوال
وجود لغیره نفس موجب یا دلیل فساد وجود فینفسه آن نیست .اعتبار لغیره نفس با اعتبار
فینفسه آن تالزم عدمی ندارد ،ولی از تالزم وجودی برخوردار است .تعلق و اضافه به بدن جزء
ذات نفس است ،لذا نفس نامی است برای ذات و حقیقت نفس ،و تعریف حقیقی (نه شرح االسمی)
خواهد بود (همان ،ج 10 :8و  .)11اضافه به بدن نحوه وجود خاص نفس است؛ پس از ذاتیات وجود
نفس است و از ذاتیات ماهیت آن نیست (همان ،ج 11 :8و .)12
 .2 .1نفس به عنوان جوهر
صدرا دو دسته دلیل برای اثبات جوهریت نفس دارد :دالیل جوهریت تمام نفوس (نفس نباتی،
حیوانی ،انسانی و فلکی) و دالیل اختصاصی بر جوهریت هر یک از این نفوس .افزون بر این،
دیدگاههای قائالن به عرضبودن نفس را نقد میکند و استداللهایی علیه عرضبودن نفس نیز
میآورد (طالقانی .)85-39 :1395 ،مالصدرا در تقسیم جواهر خمسه به تقسیمبندی پیشینیان اشاره
دارد (صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج .)234 :4تقسیم پنجگانه جوهر (ابنسینا )497 :1364 ،تقسیمی استقرایی
است و دلیل عقلی بر انحصار صورت مادی در صورت جسمیه (مطابق قول مشهور) یا جوهر مرکب
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از هیوال و صورت مادی در جسم نداریم (الهیجی ،بیتا261 :؛ طباطبایی117 :1420 ،؛ همو .)89 :1423 ،در
کتب کالمی نیز تقسیم جواهر خمسه به شکلی دیگر مطرح شده است

(بحرانی43 :1406 ،؛ الهیجی،

بیتا ،ج .)260 :2در فصل اول از مقصد ثانی تجرید االعتقاد آمده است:
(جوهر) یا در ذات و فعلش مفارق (مجرد از ماده) است که همان «عقل» است و یا تنها
در ذاتش مفارق است که همان «نفس» است و یا در ذاتش مقارن است که بر سه قسم
است :اینکه محل باشد« :ماده» ،یا حال باشد« :صورت»؛ یا مرکب از آن دو باشد:
«جسم» (نصیرالدین طوسی.)143 :1407 ،

تقسیم دیگری نیز در االهیات شفای ابنسینا آمده است که مالصدرا آن را «اجود» دانسته
است (ابنسینا60 :1404 ،؛ صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج .)237 :4آنچه مهم است بحث از حقیقت این
اقسام است .درک حقیقت نفس از دیدگاه صدرا بسیار دشوار و به تعبیر وی دقیقالمسلک و
بعیدالغور است (همان ،ج )343 :8و تکلم از کنه مقامات روح االهی و قوا و منازل نفسی و عقلی آن
را ممتنع میشمرد (همان ،ج .)310 :8وی اکثریت را از دریافت حقیقت نفس و وحدت آن غافل
میشمرد و آن را پیچیده میداند« :بدان که حقیقت نفس و چگونگی وحدت آن ،امری پیچیده
است که اکثریت از آن غافلاند و به ژرفای آن جز اقلیتی از اصحاب سلوک و ریاضت نرسیدهاند»
(همو ،1381 ،ج.)506 :2

 .2چیستی بدن
عبارات گوناگون صدرا درباره نفس و بدن گاه متناقض به نظر میرسد .بخشی از این پیچیدگی
مربوط به چیستی بدن است .مالصدرا بارها بدن را همراه با وصفهای گوناگون به کار میبرد و
گویی از بدنهای متفاوتی سخن میگوید که تا وقتی تفکیک میان آنها صورت نگیرد و جایگاه
هر یک در مسئله نفس و بدن روشن نشود نمیتوان به تبیین جامع رابطه نفس و بدن از منظر
او پرداخت .گام نخست توجه به اوصاف گوناگونی است که همراه بدن در عبارات گوناگون صدرا
به کار رفته است .در مقام بعدی با تحلیل عبارات وی باید دید میتوان تعریف جامعی از هویت
بدن در مسئله نفس و بدن مطرح کرد یا دستکم این بدنهای گوناگون را به اقسام محدودتری
بازگرداند؟ ابتدا تعریف بدن از دیدگاه صدرا و سپس اقسام گوناگون آن را بررسی میکنیم.
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 .1 .2تعریف بدن
در تعریفی ابتدایی ،مراد از «بدن» جسم طبیعی آلی است ،یعنی جسمی که آثار حیاتی دارد و
کارهای گوناگون را با آالت (اندامها یا جهازات گوناگون) انجام میدهد و به این معنا ،حتی بر
جسم نباتی نیز اطالق بدن جایز خواهد بود .در تعریف نفس به «کمال اول لجسم طبیعی آلی»
مراد از «جسم طبیعی آلی» همان بدن است .البته صدرا برای اینکه این تعریف جامعیت داشته
باشد و افزون بر نفوس انسانی حیوانی و نباتی ،نفس فلکی را نیز در بر گیرد «آلی» را به جای
«دارای اندام» به «دارای قوا» تفسیر میکند (همو ،1981 ،ج.)17 :8
بدن جوهر اسطقسی (آخشیجی :عنصری) است که از عناصری که در ستیز و نزاع با
یکدیگرند و بهسرعت به سوی انفکاک و جداشدن گام برمیدارند ،ترکیب پیدا کرده
است و آنچه آن را وادار بر امتزاج و حصول مزاج میکند ،قوهای غیر آن است (همان،
ج.)29 :8

دقت شود که بدن بما هو بدن جسم مرکب آلی است که آثار حیاتی داشته باشد و بدنبودن
بدن مشروط به اضافه و تعلق نفس به آن است وگرنه بدن بدون نفس بدن نیست و جسمی
بیجان و کالبدی همانند دیگر اجسام است که به گونه صورت نوعیهای جدید و جسمی دیگر
باقی میماند (نه بدن نفس).
آنچه پس از نفس و در روند نوع نفس ،به طور اطالق ،باقی میماند اصالً بدن نیست،
بلکه جسمی از نوع دیگر است ،زیرا بدن از آن حیث که بدن است مشروط به تعلق نفس
است و نفس ،شریک علت بدن است (همان ،ج.)382 :8

بدن به اعتبار اینکه ماده نفس است بدن است نه به اعتبار ترکیبش از طبایع؛ کما اینکه
نفسبودن نفس به اعتبار این است که مقوم و مدبر بدن است و از اینرو حکم به ترکیب اتحادی
نفس و بدن میشود (همو 1382 ،ب .)112 :مطابق دیدگاه صدرا ،زوال نفس مستلزم زوال بدن است،
زیرا اضافه نفسیت ذاتی وجود نفس است (همو ،1981 ،ج383 :8؛ همو .)238 :1361 ،با زوال نفس،
چون اضافه نفسیت از بین میرود و بدنبودن بدن ،مشروط به تعلق نفس و اضافه نفسیت است،
بدن هم زایل میشود .این در حالی است که ،مطابق دیدگاه سینوی ،زوال بدن مستلزم زوال
وجود نفس نیست .زیرا اضافه نفسیت ذاتی وجود نفس نیست و چون مغایر وجود نفس است،
زوال آن به زوال وجود نفس نمیانجامد (ابنسینا384-378 :1364 ،؛ صدرالدین شیرازی.)386 :1313 ،
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 .2 .2اقسام بدن
مالصدرا بارها بدن را همراه با وصفهای گوناگون به کار میبرد و گویی از بدنهای متفاوتی سخن
میگوید .در آثار وی با ترکیباتی همچون بدن دنیاوی ،بدن اخروی ،بدن برزخی ،بدن مثالی ،بدن
عقلی ،بدن انسانی ،بدن نباتی ،بدن حیوانی ،بدن شخصی ،بدن طبیعی ،بدن حقیقی ،بدن نوری،
بدن ظلمانی ،بدن مظلم ،بدن کثیف ،بدن لطیف ،بدن محسوس ،بدن غیرمحسوس ،بدن اصلی،
بدن عنصری و بدن مادی مواجه میشویم که پس از اصطیاد مجموع ویژگیهای هر یک از این
تعابیر به نظر میرسد میتوان با تقسیمبندیهای گوناگون آنها را به اقسامی محدودتر فروکاست.
تقسیمی که در اینجا مطرح میشود بر مبنای همین بازگرداندن اوصاف مشابه به یک وصف جامع
است.
 .1 .2 .2بدن طبیعی عنصری مادی دنیوی محسوس (بدن فرعی)
صدرا این بدن ترابی اسطقسی مرکب از عناصر مختلف را جسم ثقیل و کثیف مظلم ذوابعاد
ثالثه میداند که عاریتی و زوالپذیر است و اجسام مادیه کائنه فاسده را «ماده دگرگونپذیر کائن
فاسد که ذاتا لحظه به لحظه و آن به آن تبدل مییابد» مینامد (صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج.)271 :9
در آثار صدرا صراحتا این مسئله که بدن طبیعی دنیوی موضوع تصرف اولی و تدبیر ذاتی نفس
باشد نفی شده است:
انسان در اینجا مجمع نفس و بدن است  ...و امر آنچنان که اکثریت میپندارند نیست  ...و
پندارشان این است که بدن طبیعی که در آن تدبیر و تصرف اولی و ذاتی میشود این جثه
جمادی است که پس از مرگ دور افکنده میشود ،در حالی که چنین نیست بلکه این جثه
مرده (جسد) از موضوع تصرف و تدبیر بیرون است (همان ،ج.)99-98 :9

بدن محسوس امری مرکب از جواهر متعدد دانسته شده است که از اجتماع آنها ابعاد ثالثه
همراه با طبیعتی که دارای اعراض الزم یا مفارق است پدید میآید که ویژگی طبیعت زمانیبودن
و مستمرالحدوثبودن آن است (همو 1382 ،ب .)338 :وی اعضای این پیکره جسمانی محسوس را
عاریتی و خارج از حقیقت انسان میشمرد که پوسیدنی و زوالپذیر است (همو .)58 :1377 ،از منظر
او ،این بدن و جثه ظاهری همان مادهای نیست که نفس در آن تصرف میکند و تصرف در این
بدن با واسطه صورت میگیرد:
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مادهای که نفس در آن اوالً تصرف میکند این بدن ثقیل نیست  ...بلکه آن همان روح
دماغی لطیف است که همان بدن اصلی است و این (بدن ثقیل) بدن بدن و وعاء و غالف
آن محسوب میشود (همو318 :1375 ،؛ همو 1382 ،ب.)112 :
بدن طبیعی حیات بالذات ندارد و ذاتا ظلمانی و مرده است و بالعرض واجد حیات است (همو،
 ،1981ج 99 :9و ج249 :8؛ همو ،بیتا.)361 :

 .2 .2 .2بدن لطیف نورانی مسمی به «روح بخاری» (بدن اصلی)
بخار لطیفی که به «روح» نامگذاری شده یکی از موضوعات علم طب طبیعی در بدن است.
هر یک از قوای باطنی و ادراکی نفس دارای حاملی خاص و موضع خاص است

(همو ،1981 ،ج:4

 .)73حامل این قوا عبارت است از جسم و جوهری حار و لطیف که از تصفیهشده اخالط اربعه
(صفرا ،سودا ،بلغم و دم) پدید آمده است و آن روحی است که در لطافت و صفا شبیه به جرم
فلکی است (بسیط است) و آن را «روح بخاری» مینامند (همو .)468 :1354 ،این روح لطیف بخاری
حامل قوای ادراکی و تحریکی باطنی است و در واقع بدن اصلی برای نفس انسان است

(همو،

318 :1375؛ همو ،1981 ،ج )152 :4و تن جسمانی غالف و قالب برای آن به شمار میآید و به دیگر
بیان روح بخاری ظهور و قشر برای نفس محسوب میشود .زیرا روح در مراتب سیر نزولی کدر
شده تا اینکه مراتب روح نفسانی و روح حیوانی و روح طبیعی شده و حامل قوای نفسانی و قوای
حیوانی و قوای نباتی گردیده است (همو 250 :1354 ،و  .)468به این ترتیب روح بخاری بر سه قسم
است که به ترتیب افزایش شدت لطافت عبارتاند از :روح طبیعی ،روح حیوانی و روح نفسانی
(همو ،1981 ،ج .)152 :4منبع روح بخاری طبیعی کبد است و مجرای آن در بدن وریدها
(سیاهرگها) هستند که فاقد خون جهندهاند و از کبد سرچشمه میگیرند.
منبع روح بخاری حیوانی قلب است و مجرای آن در بدن شریانها (سرخرگها) یا رگهای
دارای خون جهندهاند و منبع روح بخاری نفسانی ،دماغ (مغز) است که مجرایش در بدن،
رشتههای عصبی هستند .گاهی این ارواح بخاری سهگانه را با نام محل خود خواندهاند :روح کبدی
(طبیعی) ،روح قلبی (حیوانی) و روح دماغی (نفسانی) (همان ،ج152 :4؛ ج134 :7؛ ج.)273 :9
توضیح بیشتر اینکه ،مطابق تصریحات صدرا ،محل و منبع روح بخاری حیوانی در انسان و
حیوان ،قلب صنوبری است و از فعالیت قلب ،حیات و روح بخاری در تمام اعضای بدن پخش
میگردد .آن بخش از این روح بخاری را که با کمک رگهای جهنده به مغز باال میرود و به تبرید
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و اعتدال دماغ میپردازد و بر اعضای ادراکی و تحریکی افاضه میگردد و از طریق سلسله اعصاب
در تمام بدن پخش میشود «روح نفسانی» میگویند و بخشی از روح بخاری را که به کمک
رگهای وریدی به سمت کبد ،که مبدأ قوای نباتی است ،فرود میآید و در اعماق بدن منتشر
میشود« ،روح طبیعی» مینامند (همو .)202 :1313 ،حیات و زندهبودن بدن به وجود روح بخاری
است .ولی حیات روح بخاری از پرتو نور نفس االهیه است .روح بخاری جسم لطیف است و به
خودی خود و بالذات فاقد حیات است و حیات تبعی و عرضی دارد و سرچشمه حیاتش نفس
االهیه است که ذاتا حی است (همو .)251 :1354 ،روح بخاری حیاتبخش ،مبدأ نزدیک برای حیات
بدن است و نخستین منزل از منازل نفس در عالم اجسام است که نزدیکترین جسم طبیعی به
نفس محسوب میشود (همو .)249 :1361 ،ویژگی مهم روح بخاری لطیفبودن آن است و اگر از
لطافت بسیار برخوردار نمیبود نمیتوانست در منافذ عصبی نفوذ کند و به سبب لطافتش پذیرنده
آثار و حامل قوای ادراکی و تحریکی باطنی است .روح بخاری به سبب اعتدالی که دارد به افالکی
که بسیط و خالی از تضادند شباهت دارد (همو ،1981 ،ج 73 :4و ج )251 :8و همین طور از جهت
صفا و لطافتی که دارد .هر چه اعتدال روح بخاری بیشتر باشد آثار نفس قویتر است

(همان ،ج:8

 .)17صدرا روح بخاری را خلیفه نفس در بدن طبیعی میداند و میگوید گاه به روح بخاری ،نفس
میگویند ،زیرا جانشین نفس در بدن است (همان ،ج 251 :8و .)254
 .3 .2 .2بدن حقیقی (بدن نوری اخروی)
از منظر صدرا ،نفوس مادامی که نفس به حساب میآیند خالی از تدبیر اجسام نیستند.
وی اجسام را به دو دسته کلی تقسیم میکند:
 .1جسمی که تصرف نفس در آن تصرف اولی ذاتی و بیواسطه است.
 .2جسمی که تصرف نفس در آن تصرف ثانوی بالعرض و با واسطه جسم دسته پیشین است.
وی قسم اول را نامحسوس میداند و آن را «جسم نوری اخروی» مینامد که بالذات زنده و
نامیرا است و آن را بدن حقیقی نفس به شمار میآورد که تدبیر ذاتی نفس به آن تعلق میگیرد
و نفس در آن تصرف ذاتی بیواسطه دارد و به وساطت آن در اجسام قسم دوم تصرف میکند
(همو355 :1360 ،؛ همو 1382 ،ب391 :؛ همو ،1981 ،ج 99 :9و .)281
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توضیح بیشتر اینکه ،مطابق برخی عبارات صدرا ،انسان به عنوان عالم صغیر ،مشتمل بر سه
مرتبه است .مرتبه اعالی آن نفس و مرتبه ادنای آن بدن به حساب میآید و مرتبه میانی روح
است که برزخ میان آن دو مرتبه است و نفس به واسطه آن بر بدن اثر میگذارد .مراد وی از روح،
همان روح بخاری یا بدن اصلی است که بدن طبیعی عنصری به منزله غالف و پوشش آن است
(همو ،1981 ،ج 152 :4و .)157
صدرا در توضیح بیشتر این قبیل عبارات به مناسبت سخن از مراتب دیگری به میان آورده
است ،از جمله اینکه میان نفس و روح بخاری ،واسطهای را به عنوان بدن حقیقی (جسم نورانی)
یا بدن مثالی و اخروی مطرح میکند ،همچنان که میان روح بخاری و بدن کثیف عنصری نیز
قائل به وساطت «خون» است:
جوهر نفس چون از سنخ ملکوت و عالم نور محض عقلی است ،در بدن متراکم غلیظ
تیره عنصری ،به گونهای که از آن دو ،نوع طبیعی تنها حصول پیدا کند تصرف نمیکند،
مگر با متوسطی؛ و متوسط بین آن دو و بین بدن متراکم غلیظ ،عبارت از جوهر لطیفی
است که به نام روح ،نزد پزشکان ،نامیده میشود که متوسط بین هر یک از دو طرف
است ،و این متوسط را نیز متوسط دیگری است که با دو طرف آن مناسبت دارد ،مانند
برزخ مثالی میان ناطقه و روح حیوانی ،و خون صافی لطیف ،که بین آن و بین بدن است
(همان ،ج 75 :9و .)76

صدرا در ابتدای فصل  8از ج 9اسفار (فی المتعلق االول للنفس) مینویسد:
نفس جز به واسطه مناسبی که سازگار با دو طرف باشد ،در اعضای متراکم عنصری تصرف
نمیکند و این واسطه مناسب عبارت از جسم لطیف و نورانی است که به نام روح نافذ در
اعضا به واسطه اعصاب و پیهای دماغی نامیده میشود (همان ،ج.)74 :9

مطابق بیان اخیر ،صدرا روح حیوانی بخاری را جسم لطیف نورانی دانسته است.

 .3تحلیل و ارزیابی
با توجه به عبارات صدرا میبینیم که وی پارهای از صفات را برای بدنهای سهگانه ،به نحو متداخل
به کار میبرد .مثال روح بخاری را جسم نورانی نامیده و از سوی دیگر آن را مشابه بدن طبیعی،
ظلمانی میداند .توجهنداشتن به وجه جمع این تعابیر و اوصاف گوناگون سبب شده است برخی
پژوهشگران در جمعبندی آرای وی دچار خطا شوند و نسبتهای ناموجهی به او بدهند .در این
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بخش میکوشیم ضمن آوردن شواهد بیشتر بر تقسیمات یادشده ،از برخی عبارات صدرا رفع
تعارض کنیم تا مسیر تبیین نسبت نفس و بدن در دیدگاه صدرایی اندکی هموارتر شود.
 .1 .3بررسی ظلمانی یا نورانیبودن روح بخاری
چنانکه گذشت ،صدرا روح حیوانی بخاری را جسم لطیف نورانی و آن را بدن اصلی میداند (همو،

318 :1375؛ همو ،1981 ،ج ،)74 :9ولی در ادامه از لزوم واسطهای میان آن و نفس ناطقه سخن گفته
است که الطف از روح بخاری است و در جای دیگر آن را جسم نورانی مجردالذات مینامد و روح
بخاری را ظلمانی مادی معرفی میکند:
در باطن این اجسام کائن ظلمانی ،جسمی شعاعی است که در آنها مانند سریان نور در
بلور ساری است و آنها به توسط آن جسم ،حیات را میپذیرند و تحت تصرف نفوس و
ارواح واقع میشوند؛ و مراد از این جسم نورانی آنچه پزشکان روح حیوانی مینامند
نیست  ...زیرا آن مرکب است و جسمی را که ما دربارهاش سخن می گوییم بسیط است
و آن ظلمانی مادی است و این نورانی است و ذاتش مجرد است .آن اختصاص به بعضی
از اجسام دارد و حیات را از خارج میپذیرد ،بر عکس این که در تمام اجسام جاری
است و به حیات ذاتی زنده است ،زیرا وجودش وجود ادراکی است که عین نفس دراک
بالفعل است (همو ،1981 ،ج.)272 :9

با کمی تأمل میتوان ناسازگاری میان دو عبارت را برطرف کرد .زیرا در مواردی که روح
بخاری (روح حیوانی) جسم نورانی دانسته شده ،به سبب لطافت آن و در مقایسه با اجسام کثیفه
مظلمه است ،ولی از حیث اینکه روح بخاری مادی و جسمانی است در عبارات دیگری آن را
ظلمانی مینامد .زیرا در مقایسه با بدن حقیقی نورانی مجردالذات که بسیط است ،مرکب و فاقد
ویژگیهای امر مجرد است .افزون بر این ،بدن حقیقی که حیوان صوری برزخی و در مکمن جوف
بدن هر انسانی است ،همانند خود نفس حیات بالذات دارد ،ولی بدن کثیف و حتی لطیف جسمانی
انسان به حکم جسمبودن فاقد حیات ذاتی دانسته شده و حیاتش بالعرض است (همان ،ج 227 :9و

228؛ همو.)251 :1354 ،
مالصدرا در رساله الشواهد الربوبیة ،که به گونهای فهرستوارهای اجمالی از اهم آرای حکمی
او است ،بهتفکیک دو بدن انسان پرداخته است:
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بدنی که نفس به آن تعلق میگیرد و در آن تصرف میکند و به کار میگیردش ،این بدن
مشاهد ثقیل غلیظ مرکب از امور متخالف و متضاد نیست؛ بلکه این (بدن مشهود
محسوس جسمانی) به منزله جایگاه و پوششی محافظ برای بدن لطیف حار
متشابهاالجزا به حساب میآید (همو.)308 :1375 ،
مادهای که نفس در آن ابتدائاً تصرف میکند؛ این بدن سنگینی که به سبب آن خستگی
پدید میآید نیست .بلکه روح دماغی لطیفی است که همان بدن اصلی است و این یکی،
بدن بدن و غالف و جایگاه آن است (همان.)318 :

در این عبارات صراحتا بدن اصلی را همان روح لطیف بخاری میداند که بدن ثقیل محسوس
دنیوی به منزله غالف و قشر و ظرف و بدن آن است .ولی جای دیگری در همین رساله میگوید
در باطن هر انسانی و درون پوستهاش حیوانی انسانی با تمام اعضا و حواس و قوایش وجود دارد
که با مرگ این بدن نمیمیرد و محشور در قیامت او است و حیاتش همانند حیات این بدن عرضی
نیست که از خارج به او رسیده باشد ،بلکه همانند حیات نفس ،ذاتی است و حیوانی متوسط میان
حیوان عقلی و حیوان حسی است و برزخ میان نفس ناطقه و بدن عنصری به شمار میرود که در
آخرت به صورت اعمال و نیات و به شکل حیوان به تناسب صفات غالبه انسان محشور میشود
(همان .)301 :مشابه همین بیان ،در اسفار نیز آمده است:
ان فی داخل بدن کل انسان و مکمن جوفه حیوانا صوریا بجمیع اعضائه و اشکاله و قواه و حواسه،
هو موجود قائم بالفعل ال یموت بموت هذا البدن و هو المحشور یوم القیامة بصورته المناسبة لمعناه
 ...و انما حیاته کحیاة النفس ذاتیه و هو حیوان متوسط بین الحیوان العقلی والحیوان الحسی یحشر
فی القیامة علی صورة هیئات (همو ،1981 ،ج.)228-227 :9

این نحوه بیان میتواند معاد جسمانی مبتنی بر ظواهر متون دینی را به پرسش بکشد ولی
بررسی و نقد این نکته خارج از موضوع اصلی این نوشتار است .متناسب با آنچه در بندهای قبل
آمده بود میتوان گفت این بدن کثیف عنصری در واقع متعلق سوم نفس و «بدن بدن البدن» است،
زیرا به منزله غالف و قشر بدن اصلی (روح بخاری) است که خودش متعلق دوم نفس است .پوشش
این بدن حقیقی (بدن مثالی اخروی) است که متعلق اول برای نفس در دنیا به شمار میرود.
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تعلیقه سبزواری مؤید همین جمعبندی عبارات گوناگون صدرا است .سبزواری متعلق اول
نفس در دنیا را «حیوان برزخی» و متعلق دوم را «روح بخاری» و متعلق سوم را بدنی میداند که
قشر و غالف آن است (همان ،ج :9پاورقی .)227
 .1 .2 .3بررسی نسبت بدن حقیقی با نفس
بدن حقیقی همان بدن مثالی است که حیات ذاتی دارد و جسم مثالی برزخی و اخروی نیز
نامیده میشود و به سبب اینکه واسطه تصرف نفس در بدن اصلی و فرعی (در روح بخاری و بدن
مادی دنیوی) است نفس نیز نامیده میشود .زیرا مبدأ قریب آثار حیاتی حیوانی مانند ادراکات
جزئیه و حرکات ارادیه در انسان است .لذا این نفس حیوانی و حیوان نفسی از نفس جدایی ندارد
بلکه از لوازم نفس است و به اعتباری همان نفس است« .بدن اخروی مانند سایه الزم روح ،و
مانند حکایت و مثال و نظیر آن است؛ بلکه هر دو در وجود متحدند  ...ابدان اخروی عین نفوساند،
برخالف این بدنهای دنیوی» (همان ،ج« .)184-183 :9جسمی که حیات ذاتی آن است همان جسم
اخروی است که دارای وجودی ادراکی و بینیاز از ماده و موضوع است ،زیرا عین حیات و عین
نفس است» (همان ،ج.)271 :9
مراد از این جسم نورانی ،آن چیزی که پزشکان روح حیوانی مینامند نیست ( ...این
جسم نورانی) در تمام اجسام جاری است و به حیات ذاتی زنده است ،زیرا وجودش
وجود ادراکی است که عین نفس دراک بالفعل است (همان ،ج.)272 :9

«وجود بدن اخروی مقدم بر وجود نفسش نیست بلکه آن دو معیت در وجود دارند ،مانند
معیت ظل و ذیظل» (همو ،1381 ،ج« .)554 :2و اما االبدان االخرویة  ...هی اشباح ظاللیة و اظالل
مثالیة» (همان ،ج.)574 :2

دقت شود که وصف بدن حقیقی نفس به اخروی ،نباید موهم تلقی اختصاص آن به نشئه
آخرت گردد .زیرا نفس در همین دنیا و پیش از موت و جدایی از بدن دنیوی آن را ایجاد میکند
و چنانکه گذشت همین بدن پیش از مرگ واسطه بین نفس و بدن مادی است و پس از جدایی
از بدن مادی دنیوی نیز با نفس است« .اجسام اخروی که با نفوس محشور میشوند اتحاد با نفوس
دارند و باقی به بقایشان هستند» (همو ،1981 ،ج.)281 :9
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چهبسا سبب نامیدن اجسام مثالی به جسم و بدن برزخی ،و جسم و بدن اخروی همین بوده
است که برخالف بدن مادی دنیوی که با مرگ از نفس جدا میشود ،این بدن مثالی برزخی پس
از مرگ هم با نفس است و به بقای آن باقی است بلکه نسبتش با نفس مانند ظل و ذیظل است
(همان ،ج 19-18 :9و 281؛ همو ،1381 ،ج .)554 :2جدانبودن جسم مثالی از نفس به این باز میگردد
که از لوازم نفس است و فقط به جهت فاعلی نیازمند است (همو600 ،1363 ،؛ همو251 ،1361 ،؛ همو،

 ،1381ج 660 :2و  .)655حال آنکه بدن مادی دنیوی افزون بر آن به جهات قابلی هم نیازمند است.
مطابق تصریح صدرا،

بدن برزخی (بدن اخروی) معیت وجودی با نفس دارد (همو ،1381 ،ج:2

 .)554بدن مثالی اخروی بدون دخالت استعدادات و حرکات مواد بر اساس ملکات نفسانی و
متناسب با آن شکل میگیرد« .از انسان اخروی ،جسمیت بر حسب نفسش و صفات نفسش،
نشئت میگیرد» (همان)« .اما بدنهای اخروی مناسب با اخالق نفوس  ...همان اشباح ظلیه و
قالبهای مثالیهاند  ...حاصل از آن نفوس به مجرد جهات فاعلی و حیثیات ایجابی هستند» (همو،

 ،1981ج .)18 :9این نکته در مواضع گوناگون آثار صدرا آمده است

(همان ،ج31 :9؛ همو 1382 ،الف:

117؛ همو ،1381 ،ج554 :2؛ همو.)251 :1361 ،
 .2 .2 .3بررسی ویژگیهای بدن حقیقی
ویژگی مهم بدن حقیقی این است که حی بالذات است ،زیرا ذاتا مدرک است و به همین
دلیل «جسم ادراکی» نامیده میشود (همو ،1981 ،ج .)271 :9همچنین ،مطابق مبانی فلسفی درباره
جسم مثالی و تجردش از ماده ،تبدلناپذیری و عدم انفعال از دیگر ویژگیهای آن خواهد بود
(همو 1382 ،ب 338 :و 339؛ همو ،1981 ،ج259 :5؛ همو ،بیتا .)359 :البته این به معنای نفی مطلق تغییر
در آن نیست و فیالمثل حدوث و زوالی که مشروط به انشاشدن یا نشدن اراده فاعل (نفس
انسانی) است در خصوص آن قابل فرض است (نه حدوث و زوال مشروط به وجود ماده و قوه
سابق) ،زیرا صور خیالی مثالی عین تصور نفس و مشیت و اراده

نفساند (صدرالدین شیرازی،1981 ،

ج .)238 :8افزون بر این ،به سبب حرکتناپذیری جسم مثالی مطابق تعریف مشهور که زمان را
اندازه حرکت میدانند ،جسم مثالی ،زمانمند نخواهد بود (عبودیت.)102 :1391 ،
یکی از ویژگیهای مهم اجسام مثالی بساطت و فقدان ترکب آنها است

(صدرالدین شیرازی،

 .)563 :1363از دیگر ویژگیهای جسم مثالی میتوان به تداخلناپذیری ،مکاننداشتن ،فقدان
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قابلیت اشاره حسی ،اتصافناپذیری به دوری و نزدیکی ،و دیگر نسبتهای مکانی و تزاحمناپذیری
آن اشاره کرد (عبودیت 103 :1391 ،و  .)104از منظر صدرا ،اشتغال نفس به استعمال حواس ظاهره
و قوای محرکه مانع از ادراک صور باطنی و بدن حقیقی انسان میشود

(صدرالدین شیرازی،1381 ،

ج.)731 :2
 .3 .3بررسی نسبت نفس و بدنهای سهگانه
مطابق تقسیمات پیشین ،از دیدگاه صدرا ،دستکم سه مرتبه را میتوان برای انسان در نظر
گرفت:
 )1مرتبه اعال (نفس)
 )2مرتبه اوسط (روح بخاری) که بدن اصلی به شمار میآید.
 )3مرتبه ادنی (بدن طبیعی عنصری) که بدن فرعی محسوب میشود.
از منظر صدرا ،جوهر نفس از سنخ ملکوت و عالم نور محض عقلی است .پس در بدن کثیف
و متراکم مظلم عنصری تصرف نمیکند مگر با واسطهای که همان جوهر لطیف مسمّا به روح نزد
طبیبان است ،که متوسط میان هر یک از دو طرف است و خود این متوسط ،واسطه دیگری نیاز
دارد که با دو طرفش مناسبت داشته باشد .پس مراتب دیگری بر مراتب پیشین افزوده میشود:
میان نفس و روح بخاری ،بدن مثالی یا جسم نوری اخروی قرار دارد که اعلی رتبتا از روح بخاری
است و میان روح بخاری و بدن

طبیعی عنصری ،خون صافی لطیف واسطه است (همو ،1981 ،ج:9

 75و  76و .)281
حیات و زندهبودن بدن طبیعی عنصری به وجود روح بخاری است .روح بخاری جسم لطیف
است و به خودی خود و بالذات فاقد حیات است و حیات تبعی و عرضی دارد و سرچشمه حیاتش
نفس االهیه است که ذاتا حی است .روح بخاری حیاتبخش ،مبدأ نزدیک برای حیات بدن است
و نخستین منزل از منازل نفس در عالم اجسام است که نزدیکترین جسم طبیعی به نفس
محسوب میشود .صدرا روح بخاری را خلیفه نفس در بدن طبیعی به شمار میآورد

(همان ،ج:8

 251و  )254و از این حیث که جانشین نفس در بدن است ،گاهی به روح بخاری ،نفس میگویند.
ویژگی بدن حقیقی ،که همان بدن مثالی و برزخی است ،این است که حی بالذات است ،زیرا ذاتا
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مدرک است و چون واسطه تصرف نفس در بدن اصلی (روح بخاری) و فرعی (بدن طبیعی مادی)
است و مبدأ نزدیکتر آثار حیاتی حیوانی در انسان است بر آن اطالق نفس نیز مجاز

است (همو،

 ،1391ج .)538 :2بدن مثالی از لوازم نفس است و رابطهاش با نفس رابطه فعل و فاعل است .به
دیگر بیان ،بدن مثالی فعل مجرد نفس است و نفس همچون فاعل ،مرجح حدوث آن است .بدن
مثالی دارای اندامهای شبحی است که به خالف اندامهای بدن حسی طبیعی ،مرکب نیستند و
مطابق برخی تقریرات ،شاید بتوان گفت همان قوای حیوانیای که تجرد مثالی دارند بعینه همان
بدن مثالیاند و این خود دلیلی دیگر بر جواز اطالق نفس به جسم برزخی و مثالی است .به بیان
واضحتر ،مطابق مبانی صدرایی ،نفس دارای مراتب است ولی این مراتب تباین وجودی ندارند .لذا
نفس و قوای آن در واقع از یک سنخاند نه دو سنخ؛ و نفس مبدأ حقیقی همه آثار منسوب به
قوایش است و نفس است که به مراتب پایینتر خود تنزل یافته است .مرتبه تجرد مثالی نفس به
این معنا است که قوهای از نفس مانند قوه خیال ،دارای تجرد مثالی است که همان نفس حیوانی
است و دوگانگی با بدن مثالی برزخی که به تعبیری بدن حقیقی و بدن اخروی انسان است ندارد.
رابطه میان بدن مثالی و نفس ناطقه ،رابطه ظل و ذیظل است و بدن مثالی الزمه وجود آن و از
نفس انفکاکناپذیر است و اساسا نفسانیت نفس انسان به همین مرتبه مثالی آن است ،زیرا
نفسبودن نفس در گرو ارتباط آن با بدن است (چه بدن مثالی باشد و چه بدن طبیعی) و مرتبه
باالتر نفس انسان به واسطه همین مراتب پایینتر نفس با بدن رابطه دارد؛ پس قوام نفسانیت به
بدن حقیقی است که همان بدن مثالی است و نفس به سبب آن حتی پس از موت و قطع رابطه
با بدن طبیعی همچنان نفسبودنش برقرار است ،زیرا با فرض بقای بدن مثالی ،نفسانیت مثالی
نفس زایلشدنی نیست.
البته چنانکه مشهور است این نکته بر مبنای دیدگاه صدرا مبتنی بر تجرد قوه خیال است
که به تبع آن نفوس حیوانیای که از قوه خیال برخوردارند مجرد مثالی به حساب آمده و با مرگ
زوال نمییابند وگرنه طبق دیدگاه رایج فیلسوفان پیشین ،قوای حیوانی نفس ،مادی به حساب
آمده و با مرگ از بین میروند.
نکته اساسی درباره رابطه نفس و بدن از منظر صدرا این است که تمام این مراتب در واقع
مراتب یک وجود است و بنابراین مبنای تفاوت نفس و بدن به تفاوتشان در شدت و ضعف وجودی
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و کمال و نقص باز میگردد:

«هما متحدان فی الجوهریة متخالفان بالقوة والفعل والنقص والکمال» (همو،

بیتا .)314 :به نظر میرسد مطابق این معنا یکی از مناسبترین تعابیر درباره رابطه نفس و بدن از
دیدگاه صدرا ،همان تعبیر «ظل و ذیظل» باشد (همو ،1381 ،ج« .)554 :2حقیقت نفس مباین با
ابدان و منزه از اجرام نیست ،بلکه بدن همانند سایه و ظل نور نفس است که استقاللی برای آن
در وجود نیست» (همان ،ج« .)506 :2ابدان االخرویة  ...وجودها للنفس کوجود الظل من ذی الظل»
(همو ،1981 ،ج19-18 :9؛ همو ،1381 ،ج 574 :2و .)575

نتیجه
نظریهپردازی گرهگشا و موفق در زمینه «دشواره نفس و بدن» متوقف بر ایضاح مفهومی دو واژه
کلیدی «نفس» و «بدن» است .بررسی برتری راهحل صدرایی در این مقوله نیز پس از تبیین
چیستی نفس و چیستی بدن از نگاه صدرا امکانپذیر است .در زمینه چیستی نفس از دیدگاه
صدرا با دو گونه پرسش مواجهیم :یکی پرسش از چیستی نفس با لحاظ فینفسه آن و صرف نظر
از رابطهاش با غیر ،و دیگری با لحاظ رابطه نفس با بدن و اعتبار لغیره نفس .مالصدرا در پاسخ به
پرسش نخست ،به جوهریت نفس و نفی عرضیت آن باور دارد و نفس را یکی از اقسام جواهر
پنجگانه میشمرد .در باب تعریف نفس ،که ناظر به چیستی نفس به اعتبار رابطهاش با بدن است،
صدرا برخالف پیشینیانش اضافه به بدن را خارج از حقیقت نفس نمیداند .لذا تعاریف مطرحشده
در این مقوله را صرفا تعریف به حسب اسم نمیداند ،زیرا نفس از منظر او نامی است برای ذات و
حقیقت نفس و اضافه به بدن نحوه وجود خاص نفس به شمار میآید .پس تعریف حقیقی خواهد
بود .مطابق نظریه جسمانیةالحدوث بودن نفس از دیدگاه صدرا ،نفس انسان در ابتدای خلقتش
جسمانی و همانند صورتهای نوعیه مادی است و به واسطه حرکت جوهری اشتدادیاش کمال
مییابد و میتواند در عوالم سهگانه وجود که دارای مراتب اشتدادی است (ماده ،مثال و عقل) آثار
و خصوصیات متناسب با هر عالم را به خود بگیرد تا جایی که ذاتش مجرد شود و در هنگام مرگ،
جسم محسوس مادی را هم ذاتا و هم فعال رها کند .نکته مهم در تمامیت وجودی نفس انسانی
است که تمامی این خصوصیات و کماالت جوهری را در عین وحدت و یگانگی دارد؛ اما آنچه
کمتر به آن توجه شده چیستی بدن است که دستکم به سه معنا به کار رفته است و در رابطه
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نفس و بدن از سه بدن میتوان سخن به میان آورد ،نتیجهای که بر مبنای نسبت میان بدنهای
سهگانه پذیرفتنیتر جلوه میکرد تأثیر باواسطه نفس از طریق بدن مثالی و بدن اصلی بر بدن
فرعی طبیعی مادی دنیوی است.
مطابق اعتقاد صدرا ،دو دسته کلی از اجسام قابل فرض است :جسمی که تصرف در آن تصرف
اولی ذاتی و بیواسطه است و جسمی که تصرف نفس در آن ثانوی و معالواسطه است .صدرا بدن
مثالی برزخی را بدن حقیقی نفس میداند که نفس به وساطت آن در قسم دوم اجسام (ابدان مرتبه
بعد) تصرف میکند .به نظر میرسد با توجه به ویژگیهای بدن حقیقی ،یکی از مناسبترین تعابیر
درباره رابطه نفس و بدن از دیدگاه صدرا ،تعبیر «ظل و ذیظل» باشد .مالصدرا وجود وسایط میان
نفس و بدن مادی دنیوی را روشن و بینیاز از دلیل میداند .به باور وی ،نفس به عنوان وجود واحد
سیال تکدر و تجرم مییابد و به مراتب مثالی برزخی و روح بخاری (روح نفسانی و حیوانی و طبیعی)
تنزل میکند و با واسطه خون صافی لطیف بر جسم کثیف عنصری مادی تأثیر میگذارد و از دیگر
سو متقابال از تلطف و تروحن بدن نیز سخن میگوید .مطابق مبنای او ،در رابطه نفس و بدن میتوان
به اتحاد نفس و بدن قائل شد و اینکه ترکیب نفس و بدن ترکیبی اتحادی است و بدن در عین
تغایری که با نفس دارد جدای از آن و مباین با آن نیست ،بلکه بدن بما هو بدن ،همان نفس است
در مرتبه تجسم و تجسد و تکدر؛ و مرتبهای از مراتب نازله نفس به شمار میرود .به حکم همین
عینیت و یگانگی نفس و بدن و ترکیب اتحادی میان آن دو است که میتوان اوصافی را که اصالتا و
بالذات منسوب به بدن هستند به نفس نیز منتسب دانست .پس به همان معنایی که قوای نفس از
مراتب نفساند و نفس با قوایش متحد است (النفس فی وحدتها کل القوی) میتوان با توجه به اینکه
بدن از مراتب نفس است از اتحاد آن با نفس سخن گفت.
نکته کلیدی درباره رابطه نفس و بدن از منظر صدرا این است که تمام این مراتب در واقع
مراتب یک وجود است و تفاوت نفس و بدن به تفاوتشان در شدت و ضعف وجودی و کمال و
نقص باز میگردد .اگر نفس میتواند به صفات متقابل وصف شود به سبب همین برگشت صفات
متقابل به مراتب مختلف نفس است .ویژگی نفس به همین سیالیت وجودی آن است که حقیقت
نوری واحدی است که تکدر یافته و به مرتبه مثالی تنزل مییابد و در مراتب تنزلی دیگرش روح
بخاری حیوانی میشود و به همین سبب ،بدن ،مرتبهای از مراتب وجودی نفس است و این تعابیر
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گوناگون برای تحلیل مراتب مختلف وجود واحد و نحوه ارتباط میان آنها است .بر همین اساس،
میتوان از همین مبایننبودن حقیقت نفس و بدن با عنوان «اتحاد نفس و بدن» و از منظری
دیگر« ،وحدت نفس و بدن» یاد کرد و میان دیدگاه دوگانهانگارانه صدرا با دیدگاه یگانهانگارانهاش
توافقی برقرار کرد.
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