
 

  
 

  
  
 

 

  سيناابن منظر از دنيوي حيات انتهاي و ابتدا در بدن برنقش تحليلي
  

  ∗پوررحيم فروغ
  

 چكيده
 شناسيانسان مباحث در است، بدن و نفس پيوند حاصل انسان اگرچه
 و شده مطرح نفس تبع به معموالً بدن و است نفس هابررسي محور فلسفي،
 تالش مقاله اين. است مانده نهان ،نفس مايگيگران يسايه در اشواقعي جايگاه
 با را سيناابن شناسيانسان مباحث بار اين متفاوت، ايزاويه از نگاه با كه دارد

 پايان و آغاز مهم مقطع دو كار، اين براي و نمايد تحليل و تجزيه بدن، محوريت
 تكوين و تشكيل سينوي، مباني مطابق. است داده قرار مدنظر را دنيوي حيات
 مستعد مزاج شدن فراهم و اوست دنيوي حيات آغاز ينقطه انسان هر بدنِ يماده
 يماده. است انسان يك شدن پديدار و) نفس هي بما (نفس حدوث شرط بدني،
 ملكات و زنندمي رقم را نفوس ياوليه تمايز و تعين آن، اعراض و هيئات و بدني

 نفوس تكثر و تعدد عامل عقلي، مكتسبات نيز و بدني طبيعي هيئات از حاصل
 و نفس ميان مشترك فعل انسانْ افعال تمامي. اندآخرت جهان در و مرگ از پس
 بدايت در هم آن كه كليات، ادراك عني يعاقله، يقوه فعل جز به است قوا و بدن
 پايان را دنيوي حيات بدنْ مرگ سينا،ابن منظر از. است بدن نيازمند امر،
 توجه يزمينه اما كند،مي متوقف را آن كماالتاست و نفس فاعليت و بخشدمي
. كندمي فراهم را فعال عقل به آن دائم اتصال و خود حقيقي كمال به نفس تام

 بر كه ايمنفي و مثبت آثار به توجه با دنيوي، حيات انتهاي و ابتدا در بدن نقش
  .شد خواهد روشن مقاله اين ضمن در است مترتب آن نبود يا بود

  .مرگ -5 ،)نفس (حدوث -4 دنيوي، حيات -3 بدن، -2 سينا،ابن -1 :كليدي هايواژه
  

  مقدمه. 1
 يا نفس نام به غيرمادي و مجرد يكي: متفاوت بخش دو از مركب است موجودي انسان

   دو اين از انسان يافتن تركيب ينظريه. كالبد و تن يا بدن نام به مادي ديگري روان، و جان
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 ديرباز، از و داشته هم مخالفاني است، بوده فالسفه از بسياري اذعان مورد گرچه بخش،
 اين جزء دو ميان از اما دانستند،مي مردود را انسان در مجرد بخشي وجود ايشان از برخي
 در همواره مشهودش، و عيني حضور سبب به و نشده انكار هرگز موجوديتش كهآن مركب،
  .است بدن شده، شمرده دخيل انسان حيات

 دوگانگي به كه است فيلسوفان دسته آن از سينا، بوعلي اسالم، جهان بزرگ وففيلس
 را آدمي تعاليحق كه بدان«: نويسدمي نامه معراج در او. است قائل انسان براي بدن و نفس

 ديگر عالمي از را هريك و جان، را يكي و گويند تن را يكي كه آفريد مختلف چيز دو از
 عقل تأثير از را جان و آورد فراهم اركان تركيب و اخالط اجتماع از را تن كهچنان آورد،
 دقت با خود، طبي كتب در هم و فلسفي آثار در هم او). 81: ص ،17 (»داد پيوند بدو فعال
 متقابلشان تأثر و تأثير و دو آن پيوند و ارتباط ينحوه و بدن و نفس حقيقت به نظر،

  .است كرده وجوجست را هريك ايبق و حيات و حدوث كيف و كم و پرداخته
 قرار بحث مورد نفس پرتو در بدن كه فلسفي معمول روند برخالف مقاله، اين در ما

 از معين مقطع دو در بدن اهميت و نقش تحليل به ابتدائاً و رأساً خواهيممي گيرد،مي
 انجام سيناابن آثار در بررسي اين. بپردازيم دنيوي زندگي انتهاي و آغاز يعني انسان حيات

 عالوه او زيرا رود،مي شمار به پژوهشي چنين براي هاگزينه ترينشايسته از يكي كه شودمي
 آرا كه شده باعث امر همين و بوده نيز طب علم نوابغ از اش،فلسفي واالي هايتوانمندي بر
 نفيلسوفا ديگر به نسبت متفاوتي اعتبار و استحكام نفس، و بدن مباحث در نظرياتش و

 فقط جا اين در كه كندمي اقتضا موضوع، اين به مربوط مطالب اهميت و حجم. باشد داشته
 ديگر با او آراي تطبيقي – تحليلي يمقايسه و بپردازيم سيناابن نظر تحليل و تبيين به

  .واگذاريم ديگر مستقل هايمقاله بلكه و مقاله به را فيلسوفان
  

  نفس و بدن تعريف. 2
 كامل ساختمان عني ياعضا، مجموعه به بدن«: آمده چنين بدن واژه ويلغ تعريف در

 گفته نعش يا جسد مرگ، از پس بدن به عام اصطالح در. شودمي اطالق زنده موجود يك
 و گويندمي اندام بدن اجزاي به. كندمي زنده موجود بر داللت بيشتر بدن، يواژه و شودمي
 فلسفي، تعريف در). 189: ص ،27(» است شده كيلتش سلول تعدادي از اندام يا عضو هر

» كندمي استفاده خود فعل ابزار عنوانبه نفس كه اعضايي مجموع «به را بدن الرئيسشيخ
 اخالط از اجتماعي بدن گويدمي ترمفصل تعريف يك در و) 340: ص ،5 (كندمي تعبير
 هر و شده آراسته پا و دست مثل اعضايي با كه است خون و بلغم و صفرا و سودا يعني اربعه
 مغز، و كبد و قلب عضو سه. است ناتوان انجامش از ديگري كه دارد ايوظيفه آن، عضو
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 نفس كبد، در هضم و دفع جذب، نيروي با نباتي نفس كه هستند اعضا ساير از ترشريف
 تفكر، نيروي با ناطقه نفس و قلب در وهم و خيال حس، غضب، شهوت، نيروي با حيواني

 در نفس تعريف ضمن در بوعلي). 3: ص ،17 (است گرفته قرار مغز در حفظ و تميز ذكر،ت
 كندمي اشاره طبيعي اجسام ساير با بدن تفاوت و بدن مختصات به نيز» النفس في رساله«

  :است آمده نمودار دو اين در سخنش ماحصل كه
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 عامل كه است حياتي داراي و زنده موجودات جسمِ نام »بدن «رساله، اين مطابق
 جسم يا نفس دارايِ جسمِ بيان، ديگر به. شودمي ناميده نفس اجسام، ساير از تمايزشان

 از ناشي حياتي آثار و افعال كه مبدئي از است عبارت هم نفس و ناميممي بدن را زنده
 قبيل اين كه داشت توجه بايد تهالب ؛)22 - 21: صص ،14 و 167 - 166: صص ،10 (اوست
 به اضافه جهت از و فعل جهت از نفس تعريف) است شده اخذ هاآن در بدن كه (تعاريف

 نفس حيث، اين از چراكه هي، هي بما نفس جوهر و ذات جهت از نه است بدن
  ).13: ص همان، (نيست شدنيتعريف

 جسم«: كندمي كمك بدن ماهيت بهتر شناخت به نيز عقل و نفس و جسم يمقايسه
 بودنش معلولْ سبب، همين به و است متعدد لواحق و عوارض و وضع و كيف و كم داراي
 الينفكي گاه و انفكاك قابل احوال و هيئات و عوارض داراي نيز جسماني صور و است واضح

 برخي كه گرددمي ملحق عوارضي و هيئات بدن، صورت عنوانبه نيز نفس به. هستند
 قوا و افعال به نفس كه لذاست است، دور به امور اين يهمه از عقل اما. پذيرندناانفكاك
 مشترك وجه آمد نفس تعريف در آنچه البته). 34: ص ،2 (»خير عقل، ولي شودمي تقسيم
 حياتي افعال كردن اضافه با كه است انساني و حيواني نباتي، نفس عني يارضي، نفوس
 اين بر و آيدمي دست به نفس هر خاص تعريف فيه،ركمشت بخش اين به دسته هر يويژه
 كه بالقوه حيات داراي آليِ طبيعيِ جسم اول كمال «از است عبارت انساني نفس مبنا،

 همان،(» شودمي صادر آن از كليات ادراك و ارادي حركت حس، مثل، توليد رشد، تغذيه،
 فالسفه، ميان در نفس، تعريف در) بدن و (جسم كردن وارد ديديم، كهچنان البته ؛)22: ص
 ،8: ج ،24 (صدرالمتالهين نظير متأخران تا) 16: ص ،18 (گرفته ارسطو نظير متقدمان از

. شودنمي ديده متفاوتي مورد و است مقبول و مشهود) 264: ص ،23 (سبزواري و) 11: ص
 ابقمط و دارد حضور نحوي به جاهمه نفس نيز بدن تعريف در ديديم، كهچنان البته

 كه مستقلي تعريف بدن، و نفس از يكهيچ براي سيناابن آثار در نويسنده، هايبررسي
 پيوند و رابطه بيانگر امر اين. خوردنمي چشم به باشد نشده مطرح آن در ديگر طرف

  .است بدن و نفس مستحكم
  

  نفس؟ يا بدن: انسان واقعي من. 3
 داردمي نگه انسان بالفعل را انسان آنچه و نفس يا است بدن انسان واقعي »من«
 اين در »فضا در معلق انسان «عني يخود، معروف مثال با سيناابن است؟ دو اين از يككدام
 ظاهري اعضاي بدون كند تصور را خود تواندمي انسان او، مثال مطابق. گويدمي سخن مورد

 حتي ،)غيره و كبد ريه، (دروني و داخلي اعضاي بدون سپس ،)غيره و پا و دست (بيروني و
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 معناستبي فرضي واقع، عالم در كه (قلب بدون حتي آن از باالتر و مغز از هاييبخش بدون

 بدن پس. است باقي او »من «هنوز حاالت، اين يهمه در اما ،)است تصورپذير وهم در اما
 آن همنزلگا و مأوا يا محل را آن توانمي بلكه نيست، دخيل انسانيت، از معتبر معناي در

  .شمرد
 شدت سبب به اما است، انسان ذات از خارج و غير بدنْ كه دارد تصريح الرئيسشيخ

 اين واقعيت اما اوست، خود بدنْ كه» كندمي گمان «انسان مابين،في الفت كثرت و اتحاد
 منطبق آن بر »من «مفهوم بوده، معتبر بودن انسان در كه معنايي يا انسان كه است
 است عبارت شودمي شناخته آن با آدمي هويت رفته، شمار به انسان يقيحق ذات و شودمي
 انسان حالت مناسب، تشبيه يك با ديگر جاي در سيناابن). 95 - 94:صص ،13 (»نفس «از

 همانند برايمان ما بدن اعضاي«: گويدمي و كندمي روشن را خود بدن به نسبت
 وقت هر و دانيممي خودمان از جزئي را هاآن دائم، مالزمت دليل به كه هستند هايمانلباس
 نه است لباس داراي و پوشيده هم مانذهني تصوير حتماً كنيممي تصور و تخيل را خود

 در هم را بدن تمام كنيممي فكر »خودم «و »من «مورد در هرگاه ترتيب، همين به. عريان
 درآوريم را خود هايلباس توانيممي و داريم عادت ما كه تفاوت اين با البته آوريم،مي ذهن

 با مقايسه در خاطر، همين به. نداريم عادتي چنين بدن اعضاي به نسبت ولي كنيم، عوض و
  ).348: ص ،14(» پنداريممي خود وجود جزء بيشتر، شدت با را بدن اعضاي لباس،

: عناصرش از مركب ماديِ بدن به نه اوست نفس به نفس ذي موجود هر بالفعل ماهيت
 يكون به ما هو النفس تكون ان ينبغي بل... بالبدن نباتاً و حيواناً اليتم النبات و فالحيوان«

 طبيعي اجسام يهمه كهاين خالصه) 14: ص همان،(» حيواناً و نباتاً الحيوان و النبات
 تمايز. است انسان و حيوان و نبات صورت »نفس «و دارند صورتشان از را خود بالفعل هويت
 نه شودمي انجام نفس با حياتي خاص افعال بدن، به نه است نفس به حي غير از حي جسم

  ).166: ص ،10 (بدنش به نه اوست نفس به جسم هر شدن شمرده حي و زنده و بدن با
  

  آن قدم نفي و نفس حدوث در بدن نقش. 4
 حادث مورد در اما است، نكرده تشكيك بدن بودن حادث در كسي فالسفه، ميان در

 اما دانند،مي قديم را آن افالطون نظير فالسفه، از برخي. دارد وجود نظر اختالف نفس نبود
 در را بدن خود، استدالل از بخشي در و شماردمي حادث را نفس دليل، ياقامه با سيناابن

 كه كنيم فرض اگر كه است چنين استدالل. كندمي داخل نفس نبودن قديم بر استدالل
 است؟ چگونه قديم نفوس اين تعدد و تكثر باشد، او بدن بر مقدم و مقدي انسان هر نفس

 نسبتي به يا ماهيت لوازم به يا است ماهيت و صورت به يا اشيا تكثر فلسفي، قواعد مطابق
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 به يعني (كندمي جدا هم از را اشيا كه اعراضي و مكان و زمان به نيز و دارند ماده با كه

 نفوس، اين يهمه ميان آن لوازم و ماهيت مفروض، قديم وسنف مورد در). آن لوازم و ماده
 يماده ناچاربه. بود نخواهد تكثر و تمايز يمايه لذا و است مشترك اند،انسان نوع افراد كه

 بدن بر مقدم نفوسِ در ما بحث لكن باشد، تمايز عامل تواندمي كه است بدن عني يانسان،
 انسان واحد نوع تحت را هاآن لكن بپذيريم را قديم و متكثر نفوس وجود بايد يا پس. است
 آوريم، شمار به نفوس ساير از) ذات تمام به (متمايز و مستقل موجودي را نفس هر و ندانيم

 چون و است بدن به انساني نفوس تكثر و تعين چون كه بپذيريم يا و است، باطل فرضي كه
 يافتن تحقق و شدن موجود براي شيئي هر ،»يوجد لم يتعين لم ما الشيء «يقاعده مطابق

 و تحقق و تكثر و تعين شرط و است باطل نفس قدم نتيجه در پس باشد، يافته تعين بايد
  ).307 - 306:  صص ،14 (است بدن نفس، حدوث

 قريب فاعل البته. است فعال عقل سوي از سيناابن نزد بدن يافاضه و نفس يافاضه
 ،8 (است اقصي فلك نفس عني يكل، نفس طبيعي، اجسام زا كي ييمنزلهبه بدن، ايجاد
 نمط شرح در طوسي يخواجه است؟ چگونه دو اين يافاضه و ايجاد ترتيب اما). 92: ص
 يمرحله از كه كندمي ارائه خصوص اين در شيخ آراي بر مبتني جامعي پاسخ ،اشارات سوم

 هاسلول اين. شودمي شروع شمادر و پدر جسم در جديد فرد بدن هايسلول اولين تشكيل
 با و شوندمي منتقل مادر جسم به پدر جسم از جديدند، بدن ياوليه يماده از بخشي كه

 بدن ياوليه يماده از ديگري بخش هم هاآن كه مادر، بدن در مربوط هايسلول و مواد
 اين. زندسامي را جديد مولود بدن اصلي يماده هم، روي بر و شوندمي تركيب جديدند،

 بدن در رود،مي شمار به حافظش صورت همين و است معدنيه صورت داراي ابتدا كه ماده
 واجد كه گرددمي نباتي، نفس عني يبعدي، صورت قبول مستعد و شودمي تركامل مادر
 و شده تركامل بدني يماده سپس. است مثل توليد و تغذيه و رشد يعني نباتي، افعال

 نفس آن به و دارد هم حركت و حس قبل، افعال بر عالوه كه شودمي صورتي قبول مستعد
 كه جا آن تا شودمي ترتمام و تمام بدن و يابدمي ادامه تكاملي مسير. گويندمي حيواني
 هم را كليات درك قابليت قبلي، افعال يهمه بر عالوه كه شودمي صورتي قبول مستعد

 باقي بدن مدبر اجل، فرارسيدن زمان تا شود،مي ناميده ناطقه نفس كه صورت، اين و دارد
  ). 305 – 304: صص ،2: ج ،26 (ماندمي

 كشدمي طول ماه چهار حدود زماني، لحاظ از روند اين كه كندمي خاطرنشان سيناابن
 را آن مناسب نفس مفارق، علت تا شودمي باعث بدن آمادگي و مستعد مزاج شدن فراهم و

 اختصاصاً و دقيقاً نفسي هر بلكه نيست، اتفاقي نحو به افاضه اين. كند احداث و افاضه
 تعبير به. شودمي ايجاد گيردمي تعلق آن به كه ايبدني يماده استعدادهاي با مناسب
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 كه شودمي خاص نفس ك ييافاضه ساززمينه خودش يماده خاص مزاج با بدني هر ديگر،

 نيستند السويه علي نفوس، پذيرش براي هابدن و است ايماده چنين تدبير و تعلّق مناسب
 شودمي باعث بدن هر تشكيل ينحوه و مسير). 319 - 318:  صص ،14 و 189: ص ،16(

 و بود نخواهند كسان يهابدن ها،مزاج تفاوت تبع به و باشد داشته را خود خاص مزاجي كه
 نفس قبول براي صراًمنح بدني هر و بود خواهند متفاوت نفوس ها،بدن تفاوت تبع به

  ). 108: ص ،11 (دارد قابليت خود مناسب
 علت نيز و نفس حدوث علت بدن گويدمي و كندمي تصريح اخير ينكته بر بهمنيار
 اقتضاي خاصش، مزاج به توجه با بدن هر. است بدن اين خاص نفس احداث تخصيص
 اقتضايي و استحقاقي مينهز بدون و اتفاقي هابدن به نفوس تعلق و دارد را خود نفس حدوث
  ).825: ص ،19 (نيست
 بر تكونش و حدوث بدو در بدن كه آثاري الرئيس،شيخ سخنان مجموع به توجه با
  :است چنين دارد انسان حيات

 شود،مي فعال عقل سوي از آن احداث و نفس يافاضه باعث مناسب بدن حدوث) الف
  است؛ نفس حدوث علت بدن يعني
 جسمي به آن اختصاص موجب و نفس تشخص و تعين مبدأ آن هيئات و بدن) ب
 مبدأ فإنّ متشخصه، وجدت اذا) نفس (أنها البد«: هستند) شودمي واقع او بدن كه (خاص

 الختصاصها مقتضيه تكون الهيئه تلك و شخصاً به تتعين ما الهيئات من بها لحق يتشخصها
  ).308: ص ،14(» بدنها هو يكون و... البدن بذلك
 اختالفها يكون ان فينبغي... «: است نفوس تعدد و تكثر موجب هابدن اختالف )ج

 في تكثرت اذا ثم. تكثرت الجلها و لها التي االبدان بسبب) الحدوث بدو في النفوس اختالف(
 ايضاً و حده، علي ذات) النفوس من (منها واحد لكل صار) االبدان مع (معها الحدوث
 »انسانيه ابدان تكثرها علل االنسانيه النفس أن وجب فقد... غايرتت بها ماديه هيئات اكتسبت

 به شده،حادث نفوس تكثر در بدن نقش به تصريح بر عالوه متن، اين در) 108: ص ،11(
 هيئات. است شده اشاره هم اكتسابي بدنيِ هيئات طريق از حدوث از پس تمايز در آن نقش
 تدريجبه كرده ايجاد را هاآن كه فعلي تكرار اب كه هستند اياكتسابي حاالت و صفات بدني
 هيئات اين). 109: ص همان، (گردندمي نفوس تفاوت موجب و شوندمي متمكن نفس در
  . كرد خواهيم بررسي بعد بخش در كه انددخيل نيز مرگ از پس تمايز در

 يافتن اختصاص عامل و تكثر تعين، حدوث، عامل يمثابهبه بدن نيز التحصيل در
 كتاب، اين از جايي در). 830: ص ،19. (است شده معرفي ديگر، نفس نه و نفس اين احداث
 متفاوت نوع، حيث از انسان گوشت... «: معناست اين گوياي وضوح،به كه است آمده عبارتي
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 و است انسان نفس افعال انجام مستعد انسان گوشت زيرا است، اسب و گاو گوشت با

 تفاوت به جااين در بهمنيار) 738: ص همان،(» ندارد را اسب نفس افعال انجام صالحيت
 كنيم نظر نوع افراد به داده، تعميم را مطلب اصل اگر. كندمي اشاره گوناگون انواع يماده
 زيد نفس افعال انجام براي كه است زيد بدن يماده فقط كه بگيريم نتيجه توانيممي

 و السويهعلي مختلف نفوس به نسبت و يستندن كسان يهابدن. دارد صالحيت و استعداد
 است، يكسان و مشترك وبيشكم هاانسان بدن ياوليه عناصر گرچه. باشندنمي الاقتضا
 بدنْ هر كه شودمي سبب امر همين و دارد) خاص مزاجي و (فردمنحصربه تركيبي هريك
  .كند متعين را خودش خاص نفس
 تعيين در نفس دريافت يآماده بدن هيئات و حاالت و مستعد مزاج كيفيت و كميت )د

 بعدي استكمال مبادي واقع، در. دارد درخوري سهم نفس، هر آتي احواالت و هاتوانمندي
 هو يكون و بوساطته لها متوقعه االستكمال مبادئ تكون و... «: است كنوني بدن همين در

 كه دارد خاصي زمان و توق و استعداد و مزاج شخص هر يماده). 308: ص همان،(» بدنها
 خاطر به هامزاج برخي مثالً بشود؛ متمايز ديگران از او اعراض و اوصاف افعال، شودمي باعث

 ،5 (است خوف و ترس مساعد كه دارند تركيبي برخي و اندغضب مستعد شان،اوليه تركيب
  ).275 - 274:  صص ،14 و 55: ص

 در فرد هر ياوليه فطرت نقش به ،اشارات العارفين نمط پاياني عبارات در الرئيسشيخ
 در طوسي يخواجه و دهدمي توجه معنوي و عرفاني مراتب نظير كماالت، برخي به نيل
 به نياز و شودنمي حاصل اكتساب با صرفاً كماالت قبيل اين كه كندمي اشاره خود شرح
 جوهر اين ).395: ص ،26 و 394: ص ،3: ج. 2 (دارد هم مستعد و مناسب فطري جوهر

 اوليه يماده و مستعد مزاج جز چيزي آورديم، شيخ از كه سخناني به توجه با اوليه مناسب
  .دارد اساسي نقش خود، اليق و مناسب نفس تعيين در كه نيست بدن

 گرفتن تعلق امكان نفس، يك با حادث بدنِ هر اختصاصي و انحصاري يرابطه )هـ
 دارد، معيت مزاج حدوث با نفس وجود«: كندمي رد را) تناسخ (بدن اين به نفوس ساير

 حدوث اين. شود حادث آن نفس كه است واجب شد حادث مستعد مزاج وقتي كهنحويبه
 اين به ديگر نفس هر تعلق و تناسخ لذا... است ضروري بلكه نيست بالعرض و اتفاقي امري
 و نفس هر بين انجذاب و جذب). 109: ص ،11 و 91-90:صص ،12 (»است محال بدن
 تكون و«: دارد ابا ديگر جسم هر به پرداختن از نيز بدن اين نفس كه است نحوي به بدن،
 و استعماله و به االشتغال الي طبيعي نزاع هيئه... ما بدن مع الحادثه النفس جوهر في

 ؛)308: ص ،14 (»غيره االجسام كل عن تصرفها و تخصها اليه، االنجذاب و باحواله االهتمام
 و توجه براي طبيعي گرايش و ميل... شودمي حادث بدن يك با كه نفسي جوهر در عنيي
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 گرايش اين و دارد وجود ]خود افعال براي [آن كارگيريبه نيز و بدن اين احوال به اهتمام
  .سازدمي بدن همين مختص و داردبازمي ديگر جسم هر به پرداختن و توجه از را نفس
  

  سنف براي بدن عليت. 5
 اين شد، روشن نفس حدوث براي مستعد مزاج و بدن يويژه نقش و اهميت كه اكنون

 از را پرسش اين سيناابن دانست؟ نفس وجودي علت را بدن نبايد آيا كه آيدمي پيش سؤال
 جايگاه در بايد باشد، نفس ايجادي علت بدن اگر گويدمي و كندمي بررسي مختلف ابعاد
  :اما باشد اربعه علل از يكي
 كه است بودنش جسم حيث از ا يبدن فاعليت زيرا نيست، نفس فاعلي علت بدن) الف 
 بايد جسمي هر نتيجه در و دهد انجام را فعل همين بتواند جسمي هر بايد صورت، اين در

 حيث از بدن فاعليت يا و است، باطل بالبداهه امر اين اما باشد، خاص نفس يك علت بتواند
 ماده، به قائم صورت ا ياندعرض ا يجسماني قواي زيرا است، باطل هم ناي كه است آن قواي
 غيرمادي جوهر يك و خود به قائم ذات يك موجد و فاعل توانندنمي هااين از كدامهيچ كه

  .باشند
 نفس كه است شده ثابت خود جاي در زيرا نيست، نفس قابلي و مادي علت بدن) ب
نيست ماده در منطبع مجرد.  
 و مرتبه به توجه با زيرا نيست، نفس) كمالي علت (غايي و صوري علت بدن )د و ج
 نسبت بدن كهاين نتيجه. بدن تا است اولي عليتي چنين به نفس بدن، و نفس وجودي شأن
 نيست اشذاتي علت به معلول تعلق بدن، به نفس تعلق و ندارد وجودي عليت نفس، به
 به است، مثبت پاسخ باشد؟ نفس بالعرض علت تواندمي بدن آيا اما). 313-312:صص ،14(

 نفوس، يهمه با و ماده مطلق با اصل در فعال، عقل عني ينفس، موجد علت كه معنا اين
 او جانب از خاص نفسي حدوث مرجح كه باشد مخصصي بايد پس دارد، كسان ينسبتي
 ،3 (است آن فردصربهمنح مزاج و انسان هر بدنيِ يماده خاص تركيب مخصص اين و گردد
 توانمي او عبارت اين در را بدن عليت مورد در سيناابن سخن ماحصل). 111-110:صص
 قائمه ذات محاله ال هو بل جسم في قوه هو ال و جسم غير هو النفس وجود مفيد«: ديد

 بدنال من و) الفعال العقل (الشي ذلك من وجودها كان فاذا. المقادير عن و الماده عن بريئه
 عله البدن ال و بالبدن الوجود نفس في تعلق لها فليس فقط؛ للوجود استحقاقها وقت يحصل

 و است جسم نه مجرد نفس يموجده علت يعني ؛)316 - 314:صص ،14 (»بالعرض اال له
 بالعرض علت صرفاً بدن. است ماده لوازم و ماده از مجرد ذاتي قطعاً بلكه جسماني، قواي نه

  .ندارد آن به ذاتي وجودي ابستگيو نفس و است
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  :است شده توصيف عبارات اين با بوعلي آثار در نفس براي بدن عليت مجموع، در
 تعلق ليس«: نيست آن يموجده علل جزء و است نفس ايجاد بالعرض علت بدن) الف
: ص ،16 (»للنفس بالعرض عله المزاج و البدن نعم ذاتيه، بعله معلول تعلق بالبدن النفس

  ؛)380
 منظور). 81: ص ،3 (»النفس وجود في شرط الجسم«: است نفس وجود شرط بدن) ب

 جزء نه است موجده علت فاعليت اعمال و افاضه يزمينه كردن فراهم بودن، وجود شرط از
 توانمندي و استعداد از حد آن به بدني يماده وقتي عني يبودن؛ موجده علت شريك و

 به نفس يافاضه براي كه مفارق علت گيرد، قرار انساني نفس فعل ابزار بتواند كه برسد
 در نيز رازي فخر سخن اين. كندمي افاضه را ماده اين مناسب نفس است، مخصص دنبال
 انجام قبالً كه دهد انجام را فعلي تغييرْ از منزه مجرد فاعل اگر گويدمي كه راستاست همين
 شده فراهم فعل آن حدوث شرط كه است يلدل اين به قطعاً ،)حادث فعل يعني (دادنمي
 ،22 (ندارد دخالتي آن وجود يادامه و اصل در و است حدوث شرط فقط شرط اين. است

 زيرا است، آن الوجود بر نفس وجود مرجح) بدن(ماده گويدمي بهمنيار). 410: ص ،2: ج
 مرجح به يازن عدم، و وجود طرف دو از يكي ترجيح براي الوجودي، ممكن هر مانند نفس
 اساساً. رودمي شمار به آن الوجود بر نفس وجود ترجيح علت مناسب بدنِ تحقق و دارد

 وجود يافتن تقوم براي -2 حدوث، براي -1: دارد نياز ماده به جهت دو از جسماني صورت
  ).485: ص ،19 (دارد نياز بدن يماده به حدوث جهت از فقط نفس و ماده اين به صورت

  

  )نفس بودن »بدن در «معناي (؟»بدن در «يا »بدن با« نفس. 6
 به. است مناسب بدنِ حدوث با زمانهم نفس حدوث و خارجي تحقق كه شد روشن

 با «نفس كهاين از غير آيا اما دارند، معيت انساني بدن و ناطقه نفسِ حدوث بهتر، تعبير
 نفس «است؟ بدن در اشدنيوي حيات و شودمي حادث هم »بدن «در شودمي حادث »بدن
 به او. است آن بردن كار به مخالف سيناابن اما است، مرسوم و رايج عبارتي» است بدن در
 ايراد است كشتي در ناخدا كه طورهمان است بدن در نفس گويدمي كه متداول تشبيه اين
 نبتوا تا ندارد نسبتي مكانمندي و مكان با و است مجرد امري نفس گويدمي و گيردمي

 گوييممي كهاين اما. نمود متصف هست چيزي در ا يجايي در كهاين به را آن ناخدا، مانند
 تحريك و تدبير را خود به مخصوص بدن كه است معنا بدان صرفاً »است بدن در نفس«

 نوع اين و است خودش خاص بدن در نفس، هر از فايض قواي و ادراك مبادي و كندمي
: ص ،11 (است الزم و ثابت بدنْ و نفس ميان است، موجود دنب وقتي تا تعلق، و پيوند
 يا گرفته قرار بدن از ايگوشه در نفس كه باشد اين نفس بودنِ بدن در از مراد اگر). 105
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 اوست، فعل ابزار كه است بدني تدبير مراد اگر اما است، غلط شده، آن از جزئي عارض
 تحريك و تدبير اين واقع، در پس). 109:ص ،11(نيست تعبير اين بردن كار به در مانعي
 بدن، از استفاده بدون و شودمي انجام بدن در كه است آن قواي و ادراكي مبادي و نفس
 در ناخدا كه طورآن باشد بدن در نفس مجرد ذات كهاين نه است، منتفي افعالي چنين
 چون اما نبود، بدن به نيازي داشت،نمي دنيوي حيات انساني نفس اگر لذا. است كشتي
است بدن با پيوند نيازمند افعالش انجام براي لذا مادي، فعل داراي است صورتي نفس.  

 وابستگي و تعلق ميزان كه شويم متذكر را مهم ينكته اين است مناسب جااين در
 از نطقي و حيواني و نباتي قواي و افعال و نيست يكسان بدن به انسان مختلف قواي و افعال

 و ماده في منطبعه هي ليست اذ لها تحيز ال العقلي االنساني النفس«: اندمتفاوت حيث ناي
 ؛)107: ص ،3 (»البدن في منطبعه و متحيزه فكلها النباتي النفس و الحيواني النفس اما

 اما نيست، ماده در منطبع زيرا ندارد، مكاني) عاقله يقوه و ناطقه نفس (عقلي نفس يعني
   2.اندبدن در منطبع و دارند مكان دو هر حيواني فسن و نباتي نفس

 ابزار به وابسته و نيازمند افعال، تمام در كه حيواني، نفس و نباتي نفس برخالف اما
 از بايد آخر تا خود، قواي رساندن فعليت به براي و هستند آن اعضاي و بدن عني يجسماني

 ،13 (»است بدن بر متوقف تعقل، امر ابتداي در فقط ناطقه نفس «كنند، عمل بدن طريق
 يك نياز اين البته. شودمي منتفي هم نياز همين تعقل، باالترِ مراحل در و) 91 - 90 صص
 و تركيب و تأليف براي و خود استكمال براي نفس حدوث ابتداي از نيز بدن و نيست جانبه
 نفس نيازمند شودمي ناميده بدن كه تركيبي در و هم كنار در اشسازنده عناصر جمع
 و مدبر و بدن عناصر مركب و مؤلف جامع، حافظ، حدوث، بدو از نفس ديگر، تعبير به است؛

  ).46 - 45: صص ،14 (رودمي شمار به بدن بر حاكم مناسب و صحيح نظام استمراربخش
  

  آن در بدن نقش و مرگ ماهيت. 7
 با رابطه در ساساًا انسان دنيوي حيات پاياني بخش يا مرگ ماهيت الرئيس،شيخ نزد

 اين مانند امرند، همين مؤيد همگي داده مرگ از سيناابن كه تعاريفي و شودمي معنا بدن
 توانمي واقع در). 343: ص ،4(» نفس مفارقت هنگام به است بدن حالت مرگ«: تعريف
 و بدن مفارقت عنوان تحت فلسفي زبان در كه است چيزي رايج و عاميانه نام مرگ گفت
 مرگ عامل آن، ضمن در كه ديگر، تعريفي در. شودمي ياد آن از دو اين پيوند قطع و نفس
 آن خواص و اعراض زوال و بدن تركيب انحالل يعني مرگ«: است آمده شود،مي معلوم هم
 رخ زماني مرگ سينا،ابن نظر از). 340: ص همان، (»نفس با آن اضافات و هانسبت زوال و

 از ناشي ضعف اين. نباشد ممكن ديگر آن بقاي بدن، شديد فضع يواسطه به كه دهدمي
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 به نهايت در كه است بدن خارجي و داخلي هايارگان و اعضا و قوا كار در تدريجي اختالل
 فعل ترتيب به شودمي باعث و شودمي منجر شخص مزاج در و نباتي قواي در زوال و ضعف
 تعادل مزاج افعال، اين توقف ينتيجه در. شود متوقف غاذيه سرانجام و مولده ناميه، قواي
 جانشين رفته، تحليل گوناگون هايبخش و هاسلول و دهدمي دست از را حيات براي الزم

 بين از كرديممي اطالق بدن آن به كه جسمي و كنندنمي پيدا مناسب) يتحلل ما بدل(
  ). 410 - 408: صص ،2: ج ،2 (رودمي

 ندارد،) خارجي (علت طبيعي و عادي مرگ گويدمي مرگ عوامل تحليل در بهمنيار
 ذات لوازم از يا ذاتيات از و است بدن بقاي و حيات موجب كه طبعي حرارت همان بلكه
 انسان مرگ و بدن نابودي موجب شود، خارج اعتدال حال از اگر رود،مي شمار به بدن
 در ديگر داخلي ملعا دو هم بدن تركيب تغيير و مزاج تغيير). 662: ص ،19 (شودمي

  ). 830: ص همان، (اندبدن رفتن بين از و خرابي
 تعطيل عني يمرگ، براي طبيعي و زيستي عامل دو به اشاره كنار در ديگر، جاي در
 و كرده توجه هم مطلب فلسفي يجنبه به بدن، رطوبت شدن كم و غاذيه يقوه فعل شدن
 بين از هم بدن قطعاً پس است، يفان حادثي هر و است حادث انسان بدن چون گويدمي

  ).741: ص همان، (رفت خواهد
 مستعد بدن كهمادامي بدن، به نفس تعلّق كه است معتقد نيز رازي، فخر سينا،ابن شارح

 ،2: ج ،22 (است مرگ عامل بدني استعداد اين زوال و دارد ادامه باشد نفس متعلق كه است
 قطعي توقف ازجمله شمارد،مي را رگم طبي و طبيعي عامل چند سپس او). 392: ص

 قوا كه است سبب بدان امر اين. غاذيه قوه افعال توقف همه از آخر و قوا تمامي افعال
 مركب آن، ديگر سبب. اندمتناهي و پذيرپايان ضرورتاً جسماني افعال و هستند جسماني

 شودمي منتهي نيبد تركيب انحالل به سرانجام امر اين كه است متضاد عناصر از بدن بودن
 آن ينتيجه كه است جسم نياز مورد رطوبت روزافزون و تدريجي انحالل سوم سبب و

). 274: ص ،2: ج همان، (است بدن مرگ نهايت، در و غريزي حرارت كامل شدن خاموش
 و كرده نقل قانون از را سوم مورد و شيخ با بهمنيار جواب و سؤال متن از را دوم مورد فخر

  .ستا پذيرفته
 شرط و دانندمي بدن زوال را مرگ وقوع اصلي عامل وي شارحين و الرئيسشيخ گرچه

 شويممي متذكر مقايسه باب از شمارند،مي بدني مزاج و تركيب تباهي را مرگ كافي و الزم
 اصلي عامل كه معتقدند و گرفته قرار ديدگاه اين مقابل دقيقاً لهينأصدرالمت نظير برخي كه

 پس كه است نفس اين و بدن، زوال نه است نفس ارتقاي دنيوي حيات يافتن پايان و مرگ
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 3كندمي قطع را مابينفي تعلق و كشدمي دست بدن در تصرف از كمالي، مراتب طي از
  ).354: ص ،25(

 نگه سالم را بدن بتوان فرض بر اگر كه گرفت نتيجه توانمي سخن، دو اين يمقايسه با
 رخ مرگ نبايد سيناابن ديدگاه مطابق نباتي، قواي صحيح يتفعال حد در حداقل داشت،
 رخ مرگ مالصدرا نظر مطابق بدن، سالمت فرض در حتي نفس، افتن يارتقا با اما دهد،

  .داد خواهد
. كرد معكوس را حيات آغاز روند بايد مرگ، زيستي و طبيعي روند شدن روشن براي

 فعل حاصل و شودمي انجام غذايي مواد در كه است تصرفاتي از ناشي آن رشد و بدن حفظ
 ،)غاذيه (تغذيه به مربوط يقوه از اندعبارت اولويت، ترتيب به كه است نباتي نفس يقوه سه
 اجزاي و هاسلول جايگزينِ هايسلول و اجزاء مولد يقوه و) ناميه (رشد مسؤول يقوه

 روند و است بيشتر ديگر يقوه ود از غاذيه يقوه اهميت ميان، اين در). مولده (رفتهتحليل
 الناميه«: يابدمي خاتمه آن، سكون و خاموشي با و شودمي شروع قوه اين حركات با حيات
). همان (»االجل فيحلّ تعجز أن الي عماله الغاذيه تبقي و... المولده... ثم اوالً تقف
 بدلي رفتهتحليل هايسلول و اجزا براي و شودنمي انجام رشدي بدن در ديگر ترتيب،اينبه

 غذاي هم موجود ضعيف اجزاي و هاسلول همان به و شود هاآن جايگزين تا گرددنمي توليد
 و پيوندها و خوردمي هم به آن الزم تركيب و بدن مزاج. شودنمي رسانده نياز مورد

 از آنچنان آدمي تن و جسم نظام و شودمي قطع موجودات ديگر با و نفس با آن هاينسبت
 الزم حداقل به آن بازگرداندن به قادر مدبر نفس كه شودمي مختل كيفي و كمي حيث
 وضع داشتننگه ثابت و آن وضعيت شدن بدتر از جلوگيري كمدست يا و تناسب و صحت
 تدبير از بدن هايارگان و اعضا از يكي زمان هر شديد، اختالل اين سبب به. نيست موجود
 و شودمي خارج نفس تدبير از كل به بدن سرانجام تا افتدمي كار از و شودمي خارج نفس
 يچرخه بوعلي، سخن مطابق توانيممي. دهدمي رخ مرگ و كندمي مفارقت بدن از نفس
  :كنيم ترسيم چنين را) گياه و حيوان جسم همچنين (بدن مرگ و حيات اصلي عوامل
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  راي حيات بدني دنيوينمودار اولين و آخرين افعال ب

 در تنها را آن كه دارد هم ديگري تعبير الرئيسشيخ مرگ، ماهيت و حقيقت تبيين در
 كيي: است قسم دو مرگ او، سخن مطابق. است آورده» الموت خوف من شفا «يرساله
 به گرايش ترك و اميال و شهوات ميراندن با حيات، حفظ عين در واقع، در كه ارادي، مرگ
 جمع براي فقط كه (ارادي مرگ خالف بر كه طبيعي مرگ ديگري و دهد،مي رخ هاآن

 طبيعي روند در و قطعي طور به) شودمي واقع شخصي انتخاب و اختيار با و آدميان از قليلي
 چراكه است، ناپذيرتخلف و همگاني مرگ اين. دهدمي رخ هاانسان يهمه براي ماده، عالم
 يعني مائت، ناطق حي«: از است عبارت كه انسان حد آن، عوقو با و است انسان حد جزء

 حيات داراي تعريف، اين در. شودمي كامل »پذيرمرگ كليات مدرك حيات داراي موجود

اولين افعال براي حيات 
در طول حيات

 واجد  دنيوي، بدن
نفس حيواني و نفس 

 ناطقه مي شود

ين
خر

آ
ت 

حيا
ي 

 برا
عال

 اف

با گذر زمان، بدن رشد كرده، 
قوت و 

استحكام 
مي يابد

 

با گذر
ض 

 عمر، ضعف و نقصان عار
بدن شده،زوال آن

 شدت مي گيرد
  

 فعل قوه مولده

 فعل قوه ناميه

 فعل قوه غاذيه

 توقف فعل قوه ناميه

 توقف فعل قوه مولده

  غاذيهتوقف فعل قوه

  مرگ بدن
  قطع پيوند (

 )بدن با نفس

ماده بدن
واجد نفس 

  نباتي 
 مي شود

ماده اوليه
  بدن 

  واجد صورت 
 معدني
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)اوالً: بنابراين و هستند فصل) مائت (پذيرمرگ و) ناطق (كليات مدرك و است جنس) حي 
كهچنان است، انساني هر ذاتي مرگ او نباشد، چنين اگر و هستند او يذات ناطقْ و حي 
 آن، وقوع با تنها و شودمي آدمي كمال و تمام موجب طبيعي مرگ ثانياً بود؛ نخواهد انسان
الموت هذا ان و... طبيعي و ارادي: موتان الموت«: يابدمي تحقق كامل طور به وي حد 

  ).342:،ص6(»كماله و تمامه فالموت ،»مائت ناطق حي «النه االنسان حد تمام هو) طبيعي(
  

  بدن بر مرگ آثار. 8
 خاتمه در بدن نقش كه شودمي روشن آمد مرگ ماهيت تحليل در آنچه به توجه با
 عنصري مادي بدن حيات مرگ، با. است محوري و اصلي نقشي انسان، دنيوي حيات يافتن
 كرديممي يزندگ جهان اين در آن با قبالً كه من، بدن نام به چيزي ديگر و يابدمي خاتمه
 پيوند، اين زوال با و انجامدمي نفس و بدن پيوند و تركيب زوال به بدن زوال. ندارد وجود
 وجود بود طبيعت عالم موجودات از يكي اين، از قبل تا كه دنيوي خاكي انسان آن ديگر

 متعلَّق كه است جسمي مخصوص نام »بدن «كه داشت خاطر به بايد اساساً. داشت نخواهد
 مسما بي نامي بدن مرگ از پس لذا گيرد،مي قرار) انساني و حيواني (نفس فيه رفمتص و

 جديدي صورت نفس مفارقت از پس بالفاصله جسم اين. است مانده باقي جسم براي
  .كندمي پيدا آن مناسب نامي و پذيردمي

 بليق نوع بر مرگ از بعد نفس، متعلَّق يعني بدن كه كندمي تصريح شفا در سيناابن
 موضوع و پذيردمي جديدي اعراض و صورت طبيعي، جسم ك يعنوانبه بلكه ماندنمي خود

 بودن مانند بدن، در نفس بودنِ كه است آن سخن اين فرعي نتيجه. شودمي هاآن ماده و
 است باقي موضوع كند مفارقت خود موضوع از عرضي اگر چراكه نيست موضوع در عرض
 با است جسمي بلكه نيست بدن ديگر نفس، مفارقت با بدن ماا است، عرض آن فاقد منتهي
 خود ذات قوام در نفس اما و) 43-42 :صص ،14. (است ديگري شي ماده كه جديد صورت

 ذات به بدن، مرگ با لذا نيست، بدن به متقوم خاصش افعال در و عقلي صور حفظ در نيز و
 له حاجه ال جوهر االنسانيه النفس ان«: شودنمي وارد ايلطمه اشعقليه صور و خاص فعل و

... بها الخاصه االفعال في ال و العقليه الصوره استحفاظ ال و للذات قوامها في الجسم الي
 ،4 (»عنها العقليه الصوره زوال ال و فعلها اليمتنع و ذاتها بطالن يوجب البدن فساد اذا فليس

  ).270: ص
 سؤال. شودمي معلوم نيز شده مطرح معاد و مبدأ در كه سؤال يك پاسخ موضع، اين با
 شدن جدا و مرگ با چرا هستند، كشتي و ناخدا مانند واقعاً بدن و نفس اگر كه بوده اين
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 به ايلطمه هيچ كشتي، از ناخدا رفتن بيرون يا مرگ با اما شودمي نابود بدن بدن، از نفس

 نابود كشتي ناخدا رفتن با نيست؛ صحيح تشبيه اين كه است اين پاسخ. رسدنمي كشتي
 از را آن كه است چيزي همان كشتي صورت نيست؛ كشتي صورت ناخدا چون شود،نمي
 كشتي مخصوص افعال و آثار مصدر و كندمي جدا صندلي، يا درخت مثالً ،اشيا ساير
 و اجزاء ماندمي باقي آنچه آن از پس و رودمي بين از كشتي رفتنش، بين از با و شودمي

 از نفس مفارقت با ترتيب، همين به. دارد امثالهم و فلز يا چوب صورت كه است قطعاتي
 جوهر ماندمي باقي آنچه و رودمي بين از شدمي صادر آن از انساني افعال كه جسمي بدن،

 مربوط آثار و افعال و است شده ديگري يجسميه صورت داراي اكنون كه است ايجسماني
  ). 106: ص ،11. (شودمي صادر آن از

 تا نفس، مفارقت از پس چرا كه مضمون اين به است شده مطرح هم ديگري سؤال
 عوارضي كه است اين بوعلي پاسخ. است باقي و محفوظ بدن ظاهر و رنگ و شكل مدتي
 منحصراً كه نيست اموري از دارد انسان جانبي كالبد و جسم كه رنگي و شكل نظير

 هايسبب برخي و افالك حركات نظير ديگري ملعوا بلكه شده،مي ايجاد نفس يوسيلهبه
 و طبيعي هايسبب اين و اندداشته دخالت آن در نيز اندبوده بعيد هايفاعل كه طبيعي
 و حي اجسام و موجودات با ماندمي حي اجسام در فقط كه نفس، برخالف بعيد، هايفاعل
 را مرده بدن كه است ليتفاع اعمال و همراهي همين). 149: ص ،12 (اندهمراه حي غير
 ظاهر و شكل بر مدتي تا) شودمي ناميده نعش يا جسد و (است غيرحي جسمي اكنون كه

  .داردمي نگه خود قبلي
  

  اخروي حيات و بدن. 9
 با و شودنمي فاني جسم هو بما بدن طبيعي، مرگ با كه بود اين پيش مبحث حاصل

 حيات در نفس آيا كه است اين سؤال اكنون. دهدمي حيات يادامه جديد،) هاي(صورت
 و نفس، بقاي بر عالوه بدن، بقاي فرض آيا ديگر، تعبير به و است بدني هرگونه بدون اخروي
 اين به سيناابن. خير يا شده بررسي و مطرح سينوي نظام در دنيوي حيات از پس آن حضور
 نظام با مناسب يكي و اوست فلسفي نظام با متناسب يكي كه است داده جواب دو سؤال،
  .اشاعتقادي - ديني
 تبديل و محض مجرد يا است محض مادي ا يموجودي هر كه بوعلي، فلسفي نظام در
 جسم هر مانند نيز آدمي جسمانيِ بدن است، محال مجرد جوهر به جسماني جوهر و ذات

 وارد آن به تواندنمي لذا و ندارد اخروي مجرد جهان با سنخيتي ديگر، عنصري و مادي
 و محال، هو و عليه مقدور غير االجسام في البقاء«: شود مندبهره اخروي حيات از شده،
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 فيها االعاده و محال االجسام في البقا أنّ كما و محال هو و عليه مقدور غير النفس في العدم
 و نقل از بعد ،»اضحويه «در الرئيسشيخ). 114: ص ،3 (»النفس في العدم كذلك محال

 جايز را عنصري بدن ياعاده يا بقا نحوي به كه مختلفي هايگروه آراي مشروح ارزيابي
 عهد تا مقبول فلسفي اصول و قواعد بر مبتني ينتيجه ،)62- 58: صص ،13 (شمارندمي
 و هم با نفس و بدن يا تنهايي،به بدن بودن معاد كه اكنون«: كندمي تقرير طوراين را خود

 همان، (»است نفس فقط معاد، كه گفت بايد شد، باطل تناسخ قالب در بدن به نفس عود يا
 قواي و بدني افعال از نفس شود، اعاده نفس همراه به هم بدن آخرت، در اگر). 93: ص

 روشن). 81: ص ،3 (شد نخواهد جدا بودند اليق كمال به او دستيابي موانع كه حيواني
 نداشته تدبيري و تعلقي يرابطه آن با اما باشد، خود بدن كنار در تواندنمي نفس كه است
 غير در و نمايد تدبير و تصرف آن در وي نفس كه است زيد بدن وقتي زيد بدن زيرا باشد،
 لذا است، ديگر جسم هر مانند زيد، نفس به نسبت و نيست زيد بدن ديگر صورت، اين
  . است شده اعاده زيد بدن گفت تواننمي

 و قرآن تصريح به توجه با كه الرئيس،شيخ اعتقادي - ديني نظام از برخاسته پاسخ اما
 شده، بيان آخرت عالم در بدن به مربوط هايعقاب و ثواب و جسماني معاد بر احاديث
 المعاد ان«: نقلي يادله با آن دانستن پذيراثبات و جسماني معاد به يقين از است عبارت

 خبر تصديق و الشريعه طريق من اال تهاثبا الي سبيل ال و الشرع من منقول هو ما منه
 موالنا و نبينا بها اتانا التي الحقه الشريعه بسطت قد و... البعث عند للبدن الذي هو و النبوه،
  ).682: ص ،16 و 423: ص ،15 (»البدن بحسب التي الشقاوه و السعاده حال) ص (محمد
  

  نفس بقاي بر بدن مرگ اثر. 10
 آيا اما است، آن استكماالت برخي موجب نيز و نفس جودو شرط آورديم، كهچنان بدن،
 اين داليلش از يكي و است منفي سيناابن پاسخ دارد؟ هم آن بقاي در زياد، يا كم دخالتي،

 نفس از اشرف را بدن نيازمندي اين بود بدن نيازمند خود، بقاي براي نفس اگر كه است
 است بهتر دهيم، پاسخ سؤال اين به يشترب دقت با بخواهيم اگر البته). 81: ص ،3 (كردمي
 نفس و حيواني نفس نباتي، نفس عني يانسان، نفس گوناگون مراتب ميان در تفكيكي به

 معين را نفس بقاي در بدن دخالت ميزان تفكيك، اين به توجه با و كنيم نظر ناطقه
 و بدن در نظم ايجاد فعلشان كه آن، قواي و نباتي نفس گفت بايد حالت، اين در 4.نماييم
 بين از بدن مرگ با است، آشاميدن و خوردن طريق از اعضا تقويت و تسويه تصفيه،

 حيواني قواي فعل زيرا روند،مي بين از بدن مرگ با هم آن قواي و حيواني نفس. روندمي
 با (صدمات و آفات از بدن حفظ براي غضب و شهوت اعمال و خيال حركت، از است عبارت
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 صرفاً اموري چنين تحقق محل و ،)شهويه يقوه كمك با (بشر نوع ابقاي و) غضبيه كمك
 قواي و حيواني نفس لذا. است نياز جسماني بدن به هاآن حصول براي و است عالم همين

 كه عاقله، يقوه و ناطقه نفس اما. داشت نخواهد بقائي و رودمي بين از بدن مرگ با نيز آن
 معقوله صور و كليات ادراك كه خود، فعل در دارد، اعال المع سمت به رو و است مجرد ذاتاً

 همين به دارد؛ نياز آن آالت و اعضا و بدن به عرضي و تبعي نحو به و امر بدو در فقط است،
 اصل بر و شودمي قوه اين فعاليت از بخش اين شدن تعطيل به منجر صرفاً بدن مرگ دليل،

  .داشت نخواهد اثري آن، دوام و بقا
 از است، متعدد داليل به مستند آن بر بدن مرگ نداشتن تأثير و عاقله يقوه بقاي

. است معقول صور موضوع و مدرِك نفس«: است شده ذكر اشارات در كه دليل اين جمله
 است مجرد نيز نفس پس كنند، پيدا تحقق مادي محل در توانندنمي و مجردند معقول صور

 كار به فعل ابزار عنوانبه تنها را خود جسمِ و نيست آن به قائم و جسم در منطبع و
 ايلطمه نفس ذات و جوهر شود، خارج بودن ابزار از مرگ، با جسم اين اگر حال. گيردمي
 گرفته هاآن از را وجودش كه است فناناپذيري جواهر همان گرو در نفس بقاء زيرا بيند،نمي
 حلولي تعلق نه است تدبيري تعلق ،بدن به نفس تعلق). 265 - 264: صص ،3: ج ،2 (»بود

 رساندمي انجام به بدن در تصرف طريق از را خود افعال نفس، عني يبدن، مدبر و انطباعي -
 رفت خواهد بين از رابطه رود،مي بين از تعلقي يرابطه اين طرف يك چون بدن، مرگ با و
 در بدن ديگر، تعبير به. اردند ربطي نفس، عني يرابطه، دومِ طرف ذات فناي يا بقا به اين و

 تصرفي و تعلقي يرابطه اين ايجاد در تنها بدن چون و است دخيل كرده ايجاد آنچه بقاي
 مفيض و (ندارد نقشي مجرد ذات آن ايجاد در اما است، دخيل) نفس افعال انجام جهت(

  .ندارد دخالتي هم ذات آن بقاي در پس ،)است مفارق عقل نفس وجود
 معلول معده علت و است معده علت انساني، نفس ذات به نسبت بدن سيناابن تصريح به

 تا بخشدنمي وجود آن به خودش ولي كند،مي آماده موجده علت از وجود پذيرش براي را
 به مربوط بحث در مقاله، همين در ما). 105: ص ،20 (باشد داشته نقشي آن بقاي در
 بدنِ و مستعد مزاج آمدن فراهم كه كرديم خاطرنشان ،»نفس حدوث در بدن نقش«

 و مجرد ذاتش كه صورتي چونان را انساني نفس »فعال عقل «تا شودمي باعث مناسب
 يخواجه. نمايد ايجاد و افاضه است، جسماني ابزار نيازمند فعل، در اما است جسم از نيازبي

 استعداد و نامكا محل يمنزله به بدن اگر كه رازي فخر سؤال اين به پاسخ در طوسي
 پس شود،مي محسوب بدن وجود شرط بودنش طريق، اين از و است مطرح نفس حدوث

 با بدن كه كندمي تأكيد باشد، داشته دخالت نفس نابودي در هم اشنابودي و مرگ بايد
 بدن به داشتن تعلق جهت از نفس حدوث شرط) مستعد مزاج (مخصوص تركيب و هيئت
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 است البدن في متصرف هو بما نفس و نفس هو بما نفس ثحدو شرط اصطالحاً عني ياست،

 از با شود حادث چيزي وقتي كه است روشن و مجرد، موجود هو بما نفس حدوث شرط نه
 اما است، خانه حدوث شرط بنّا كه طورهمان رود،نمي بين از حدوثش، شرط رفتن بين
  ).292 - 291: صص ،3: ج ،26 (ماندمي باقي همچنان او مرگ از پس خانه

 در تصرف و تدبير و بدن به تعلقش يعني نفس، نفسانيت وجود شرط بدن كهآن خالصه
 امور اين يهمه بدن، مرگ با سببهمينبه و است بدن اعضاي طريق از افعالش انجام و آن

 آن به ايلطمه هم مرگش لذا ندارد، نفس مجرد ذات ايجاد در نقشي بدن اما يابد،مي خاتمه
 و وجود و مفارق، عقل معلول و است مجرد موجودي ذات، حيث از نفس. ندكنمي وارد

 علت ميان، اين در بدن. اوست يبقا گرو در هم بقائش لذا و گرفته آن از را خود وجوب
  .نمايد احداث و ايجاد را انساني نفس فعال عقل تا است الزم شرط و ساززمينه و معده
  

  فارقتم از پس نفوس تمايز در بدن نقش. 11
 و عوارض سبب به كه است ايبدني يماده حدوث، بدو در نفس هر تشخص عامل

 تكثر و كندمي متمايز و معين را خود به تعلق مناسب و اليق نفسِ دارد، كه خاصي هيئات
 عني يبدن، كه مرگ، از پس كه است اين سؤال اما. شودمي آغاز جاهمين از هاانسان تعدد و

 بدل هاآن يهمه و رودمي بين از نفوس تعدد و تمايز آيا رود،مي بين از ز،تماي ياوليه عامل
 نزد مرگ، از بعد نفوس اتحاد. ماندمي باقي پيشين تمايز ا يشوندمي واحد نفس به

 از بعد نفوس تعدد و تكثر كه است معتقد او. است مردود مشاييان، ساير همانند سينا،بوعلي
ميان، اين در بدن و چيست تمايز اين عامل ديد بايد حال. است باقي همچنان ابدان مرگ 
 بعد نفوس تمايز و انفراد عوامل مورد در آمده، نجات و شفا در آنچه مطابق. نه يا دارد نقشي

 هم دنيا در نفوس تمايز عوامل همگي كه داشت توجه مورد هشت به بايد ابدان، مفارقت از
  :اندبوده

 تدبيري تعلق آن به دنيوي، حيات آخر تا حدوث بدو از نفوس كه موادي در اختالف -1
  اند؛داشته
  نفوس؛ حدوث زمان در اختالف -2
 طول در بدني، افعال با متناسب نفوس، از هريك كه حاالتي و هيئات در اختالف -3
  اند؛كرده كسب خود، حيات
 توضيح. هاستآن مزاج اختالف از ناشي كه حدوث، بدو در نفوس خود اختالف -4

 و فعل مستعد كه كند پيدا هيئتي بهمتعلَّقٌ نفس كه شودمي باعث مزاجي، تركيب هر كهآن
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 متفاوت ديگر مزاج به مربوط ِنفس هيئت با الجملهفي و است خود خاص عقلي انفعاالت

  .است
 به (كندمي متمايز ديگري از را نفس هر كه بالفعل عقل نام به ايمكتسبه هيئت -5
 دو از پس كه است افراد اكتسابي معقوالت به اشاره مورد، اين از بوعلي مراد رسدمي نظر

 افراد، يهمه در دو اين چراكه شود،مي حاصل بالملكه عقل و هيوالني عقل يمرحله
 ميزان و عقل كارگيريبه ينحوه با ناحيه، اين در هاانسان تفاوت و است مشترك و كساني

  ؛)شودمي شروع معقوله صورت اكتساب
 آن يمميزه لذا و است نفس آن يويژه هيئت و حالت خود، ذات از نفس هر ادراك -6
  بود؛ خواهد
 كنندمي ايجاد نفس در بدني قواي كه هستند هيئاتي و صفات همان كه خلقيات، -7

 طي كه دهدمي رخ انفعاالتي و فعل بدن، و نفس ميان الرئيس،شيخ نظر از كهآن توضيح(
 پذيرش و تسليم وقتي. شودمي آن مغلوب و تسليم گاه و كندمي غلبه بدن بر نفس گاه آن،

 خلق آن به كه شودمي ايجاد نفس در هيئتي شود، تكرار بدن فعل به نسبت نفس
  ؛)گويندمي

 نفس مالزم حدوث از بعد يا حين در است ممكن كه ديگري احتمالي خصوصيات -8
  ).378 - 376:صص ،16 و 309-308 :صص ،14 (انداندهم ناشناخته ما براي تاكنون و شوند

 آثاري نفس، هر در آيد،مي فراهم دنيوي بدنيِ حيات طول در كه عوامل مجموعه اين
 مرگ، از پس هم و بدن حيات حال در هم نفس آن شودمي باعث كه گذاردمي جا به
 روشن فوق، يجموعهم به توجه. شود متمايز ديگر نفوس از دروني، مخصصات يوسيلهبه
 دوم، مورد و هستند بدن به مربوط مستقيماً هفتم و چهارم و سوم و اول مورد كه كندمي
 بدن به مستقيماً خورده، گره مستعد مزاج شدن فراهم به چون نيز حدوث زمان عنيي

 واسطه با بدن هم خود ذات از نفس ادراك و بالفعل عقل به تمايز مورد در. است مربوط
 تمايز در نظيريكم نقش دنيوي، حيات مختلف مراحل در بدن كهاين خالصه. ستا دخيل
  .است مشهود و باقي نيز اخروي حيات در تمايز اين آثار و دارد هاانسان
  

  ناطقه نفس براي بدن با پيوند قطع منفي و مثبت پيامدهاي. 12
 كه نفسي براي ايمنفي و مثبت پيامدهاي و آثار مرگ، با نفس و بدن ميان ارتباط قطع

 خاتمه بدن در نفس تصرف به گرچه مرگ،. دارد همراه به شده خالص بدن تدبير از ديگر
 چنين بقاي. نمايد محو و پاك را عميق تصرفات و ارتباط آن آثار يهمه تواندنمي دهد،مي

 نفس ميان كه است مستحكمي بسيار پيوند و 6ذاتيه يلزوميه يرابطه لوازم از قطعاً اثراتي
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 ايجاد واحدي انسان جوهر، دو اين تركيب و تقارن از شودمي باعث و دارد وجود بدن و

  :برشمرد را پيوند قطع اين آثار توانمي سيناابن آراي در دقت و تأمل با. شود
 كمال از ناطقه نفس كه شودمي باعث دنيوي حيات طول در بدن تدبير به اشتغال -1

 گرايش آن به طبعاً كه كمال، اين اصل به دوران اين در سنف اگر. شود دور خود حقيقي
 كه تامي استكمال مسير در تواندمي بدن، به اشتغال از فراغت و مرگ با باشد، متوجه دارد،
 در هاآن عاقله يقوه كه است كساني براي فقط استكمالي چنين. شود واقع اوست اليق

 حقيقي شأن جهت در و كرده اكتساب را عقلي كماالت به اشتياق و توجه دنيوي حيات
 معلومات به مجهوالت از رسيدن و هستي جهان ماهيات معرفت به عني ينمايند، عمل خود

 اما است، بدن با نفس پيوند قطع مثبت آثار از يكي اين. بپردازند هاوسط حد طريق از
 در و بدن با آن كسب و طبعي نه است اكتسابي اشتياق، اين به نيل مقدمات جاكهازآن

 كهاين آن و دارد نفس براي هم منفي پيامدي مرگ كه كرد اذعان بايد است، دنيوي حيات
 - 427: صص ،15 (شودمي مسدود استكمالي چنين به نيل راه بدن، از مفارقت از پس
  ؛)691: ص ،16 و 428

 هب عاقله اتصال مانع امثالهم و شوق فرح، حزن، فكر، مانند نفس، بدني اشتغاالت -2
 بدن از نفس مرگ، با وقتي لذا است؛ مذكور اتصال دوام يا اتصال مانع بدن و اندفعال عقل

 مصون نيز فنا از طريق، همين از و ماند خواهد متصل فعال عقل به دائماً ديگر كند، مفارقت
  ؛)217 - 216:  صص ،10 (7شودمي جاودانه و ماندمي

 كامل يبهره خود، خاص و حقيقي 8لذت از دنيوي، حيات طول در ناطقه نفس -3
 سبب به يا است نفساني مرضي سبب به يا اين و است ملتذّ آن غير از عموماً و بردنمي

 خود ذات جوهر به نفس برود، بين از بدن وقتي. بدن در نفس انغمار و نفس با بدن مقارنت
 سنخِهم فسن ذات). 112- 111: صص ،11 (رسدمي خود اليق خالص لذت به و گرددبازمي
 آن يسلطه و بدن اما باشد، مندبهره روحاني لذات از هاآن مانند بايد و است ملكي جواهر

  ).117: ص ،13 (است امر اين مانع نفس، بر
 مستحكم را مادي بدن به نفس يعالقه كه است اين حيواني و نباتي قواي شرّ -4
 و هاآسمان ملكوت به احاطه از تاس عبارت كه اش،جوهره اليق رزق از را آن و كنندمي

 رفع را نقيصه اين بدن مرگ. دارندبازمي جاودانه، موجودات نقش به شدن منقّش و زمين
  ).328 - 327 :صص ،3 (كندمي

 احواالت و صفات نه و شناسدمي را ذاتش مجرد نه هيوالست مالبس كه مادام نفس -5
 يا و خود ذات كنه به دستيابي مكانا نه و يابددرمي را تجرد حالت در نفس به مربوط
 و يافت تجرد نفس و شد رفع) مادي بدن (مانع اين وقتي. دارد را آن هايحجاب از خالصي
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 و خود ذات حقيقت به كرد، ادراك بدني آالت با نه و خود ذات با را موجودات نتيجه در

 داشته باطلي نگما چه تاكنون كه فهمدمي و كندمي پيدا معرفت آن خاص احوال و صفات
 23: صص ،3 (است محسوس اجسام آنِ از تنها موجوديت و عيني تحقق كردهمي خيال كه
 ناطقه نفس چشم جلو از را حقايق ادراك از مانع يپرده بدن مرگ پس). 31-30و

 .كندمي ميسر را بالذات ادراك و ذات ادراك و داردبرمي
  

  بدن مرگ از سپ آن بقاي و نفس در خلقي ملكات رسوخ. 13
 در آن در يافتهتحقق يمعقوله صور و عاقله يقوه سينا،ابن مشهور و متداول رأي مطابق

 هرچه و بدن تمامي و قوا ساير و هستند انسان جاوداني و باقي امور تنها دنيوي، حيات طول
 به و رودمي بين از بدن، مرگ با و است جهاني اين باشد هاآن اكتسابات و افعال از ناشي
 ملكات برخي بقاي از او كه كندمي روشن او آثار در نظر دقت اما. شودنمي وارد ديگر جهان

 سبب به اخروي تنعيم و تعذيب از و بدن از مفارق نفس كماالت بر هاآن اثر از و اخالقي
  .است گفته سخن هم ملكات اين

 و انفعال آن منشأ كه است نفساني حالتي و هيأت سيناابن تعريف در» خُلق«
 تبديل شود، تكرار خلق يك به مربوط فعل كههنگامي. است بدن افعال از نفس تأثيرپذيري

 و 110 - 109: صص ،14 (است الزوال بطيئ و ديرپا امري كه گرددمي اخالقي يملكه به
 و ناطقه نفس ميان بدني جوهر واقع، در كه كندمي تصريح» اضحويه «در او). 693: ص ،16

 نفس در دنيوي حيات طول در بدن كه هاييهيأت و آثار بلكه شود،نمي ائلح سعادتش
 مجاورت خاطر به كه هيئاتي و انفعاالت. روندمي شمار به اصلي مانع و حائل كندمي متقرر

 شهوت، يا غضب يقوه اعمال از ناشي خلقيات و صفات مثالً شوند،مي ملحق نفس به بدن با
 و حقيقي استكمال مانع و مانندمي باقي نيز مرگ از پس شوند، ثابت و راسخ نفس در اگر

 اخروي سعادت پس! است بدن با نفس هنوز گويي كهچنان شوند،مي نفس اخروي سعادت
 است نفس كامل تجرد در و) بدن از خالصي در فقط نه (آن آثار يهمه و بدن از تخلّص در
 ،3: ج ،2 (اشارات و) 114: ص ،11 (9دمعا و مبدأ در ديدگاه اين). 120 - 117: صص ،13(

 - 41: صص ،21 (10اثولوجيا بر حاشيه و) 431 - 430: صص ،15 (شفا الهيات و) 350: ص
 در. است بوده راسخ نظري چنين بر ظاهراً شيخ كه دهدمي نشان اين و شده تكرار نيز) 42

 از ناشي ملكات كهدرحالي كند،مي مفارقت بدن از نفس كه وقتي«: نويسدمي شفا الهيات
 و دنيوي حيات در كه است وقتي همان مشابه وضعيتش است، آن با دنيا در بدن با پيوند

 هيئات از ناشي يخلقيه ملكات عني يمانده، آن در بدن از كه آثاري خاطر به و... بود بدن با
  ).431: ص ،15 (ماندمي محجوب خود سعادت به دستيابي از همچنان بدني،
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  اخروي عذاب و بدني هيئات. 14

. است كرده بيان اجمال نحو به را بدني هيئات اين از ناشي تعذيب كيف و كم سيناابن
 ضرر آن به و تضادند در ناطقه نفس جوهر با دنيوي حيات در مذكور هيئات گويدمي او

 آن با مفارقت، از بعد نتيجه در و شوند راسخ نفس در اگر كه است روشن پس. رسانندمي
 ذات به تماماً توجهش و شده فارغ بدن به اشتغال از ديگر نفس هنگام، آن در چون مانند،ب

 و رنج آن، سبب به و كندمي ادراك بيشتري شدت با را ضديت اين است، منعطف خود
 غريب و عارضي امر يك از ناشي اوالً زيرا نيست، دائمي عذاب و رنج اين اما. كشدمي عذاب
 تدريجبه بلكه نيست، باقي و دائمي غريبي عارضِ امر هيچ و الزم، امر يك از ناشي نه است
 شدمي عذاب و رنج مبدأ بدنيِ هيئات ايجاد باعث تكرارشان كه افعالي ثانياً شود؛مي زايل
 عقوبت كهاين سخن حاصل. است يافته پايان دنيوي حيات چراكه شود،نمي انجام ديگر

 از ناطقه نفس كه وقتي تا رودمي بين از اندكاندك و ستني جاودانه هاآن از ناشي اخرويِ
 آن به و شود متوجه خود يويژه و خاص سعادت به آن، از پس و شود پاك هيئات آن

  .بيابد دست
 در رذيله هيئات و ملكات دنيوي، حيات در گرچه كه است نفوسي مورد در آورديم آنچه

 شوق آن، بر عالوه و اندشده نيز پسنديده تملكا برخي واجد حال،درعين يافته، تحقق هاآن
 اين اكتساب به موفق كه بله و فهم كم افراد نفس اما اند؛كرده كسب نيز را عقالني كمال به

 دائم عذاب و رنج در مرگ از پس است، بدني پست و دون هيئات داراي فقط و نشده شوق
 اين به نيل يوسيله اما مانده هاآن در بدني امور به تعلق خُلقِ و شوق چراكه بود، خواهد
 اندشده جدا جسمانيات و جسم از حالي در هااين. است رفته ميان از بدن، عني ياليه،مشتاق

 ،15 (ندارند هم آن به رسيدن براي راهي هرگز ديگر و شناسندنمي آن جز مطلوبي كه
 هنگام تا كه اندهشد معرفي هاييانسان ديگر، جاي در افراد قبيل اين). 431 - 430: صص
 اكتسابي عقلي عقايد و صور گونههيچ و هستند اوليه معقوالت صور داراي صرفاً مرگ

 براي) تعقل امر ابتداي در (كه است آن وضعيت اين دليل. بود خواهند عذاب در لذا ندارند،
 افراد اين نفس ولي نيست، بدني قواي و بدن به تمسك جز راهي عقلي، عقايد و صور كسب

 و اندرنج در دائماً لذا است، رفته بين از ارتقا اين يوسيله و كرده مفارقت بدنشان از مرگ اب
 اختيارشان در بدن كه هستند مرگ از پيش حالت همان مشتاق ابد تا و ندارند راحت و قرار
: فرموده حكايت چنين را هاآن حال زبان خداوند. كنند كسب عقلي صور توانستندمي و بود

 در كه هم ديگري يدسته). 100-99/منونؤم(»تركت فيما صالحا اعمل لعلي رجعونا رب«
 كار به فرومايه و دون افعال و لذات جهت در را بدني قواي و بدن كه بودند كرده عادت دنيا

 در دهندمي دست از را انساني اصلي مطلوب به نيل يوسيله و بدن مرگ، با چون گيرند،
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. هاستآن حال وصف) 54/سبا(»يشتهون ما بين و بينهم وحيل«: يآيه و بود خواهند عذاب
 خالف بر نيز اخير گروه عذاب طوالني، زمان در ولو شود، زايل تواندمي عادت چون البته
). 275 -274:صص ،4 (شد خواهد تمام باالخره ، مانندمي حالت همان در همواره اول، گروه
 هيوالني عقل به كه است االهي فيض اوليه معقوالت سينا،ابن نظر از كه است ياد شايان
 فقط معقوالت اين لذا دارد، وجود هاانسان يهمه در هم هيوالني عقل و شودمي اعطا

 راحت و عقالني سعادت و كنندمي فراهم را خود يدارنده نفسِ شدن محشور يزمينه
 باشد داشته وجود هم ثانيه عقوالتم بايد اخروي، سعادت براي. آورندنمي همراه به اخروي

 و باطن و ظاهر حواس كارگيريبه و) ساختن مقدم (نيازمند معقوالت، اين به شدن نائل و
 است شدنيحاصل انساني بدن و جسم در بودن با فقط كه است برهان و قياس بستن كار به
  ).274 - 273: صص همان، (شودنمي حاصل ديگر بدن، مرگ از بعد لذا و

 از توانمي چگونه كه ديد بايد شد، معلوم هيئات اين عميق و ماندگار اثر كه وناكن
  :نهدمي ما روي پيش مهم اين براي عمده راه دو سيناابن. كرد جلوگيري هاآن ايجاد
 در تفريط و افراط طرف دو از احتزاز و قوه هر فعل در اعتدال و وسط حد از پيروي) 1
  ؛)119: ص ،13 (نشوند ايجاد اصالً رذيله هيئات هك شودمي باعث امر اين قوا؛

 نفس هرچه. شريعت فرامين بستن كار به و عبادات طريق از نفس يتزكيه و تهذيب) 2
 منفعل بدني احوال از كمتر شود، منعطف خود ذات به و منصرف جسماني امور از ناطقه
 انجام كه است افعالي به پرداختن كندمي كمك روند اين به كه اموري جمله از. گرددمي
 و بدن افعاْل اين. است همراه دشواري و تكلّف با و خارج انسان طبع از عادي طور به هاآن

 را نفس و نمايدمي مقابله پروريتن و راحتيبه تمايلش با و كندمي خسته را حيواني قواي
. كندمي ترغيب ي،دين اعمال و عبادات عني يكرده، امر خداوند كه افعالي و حركات انجام به
 شود ترراسخ ملكه اين هرچه و شودمي ايجاد نفس در بدن بر تسلط يملكه نتيجه، در

 اعمال اين بر فرد اگر. يابدمي كاهش رذيله ملكات و بدن طبيعي هيئات از نفس انفعال
 و شودمي باطل از اعراض و تعاليحق به توجه يراسخه يملكه صاحب كند، مداومت
 به بدن، از مفارقت از بعد حقيقي سعادت جانب به شدن روان براي اشآمادگي و استعداد

  ).717 - 716: صص ،16 و 446 - 445: صص ،15. (رسدمي كمال حد
  

  نتيجه. 15
 آدمي، حيات در بدن نقش مورد در سيناابن آثار مجموع تحليل و تجزيه و بررسي

 انسان نقصان يا كمال نوع هر براي الزم شرط حدوث، بدو همان از بدن كه كندمي روشن
 پس حتي و دنيوي حيات پايان تا آغاز از بدن وجودي آثار. نيست كافي شرط گرچه است،
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 يدسته سه در را انساني نفس خواص سيناابن جامع تقسيم مطابق اگر. است مشهود آن از

 طول در نيز و نفس تعلق ابتداي از بدن كه بينيممي دهيم، قرار انفعال و فعل ادراك،
 امور در تعقل و انفعاالت افعال،: است حاضر امور اين يهمه در زياد، يا كم دنيايي، زندگي
 عقل (معقوالت تصور و كليات ادراك مقدمات و مباني كسب و) عملي عقل ادراكات (جزئي
 عقلي صور ادراك و كلي معاني تصور و اندنفس با بدني قواي و بدن اشتراك حاصل) نظري

 بدن وجود. زندمي سر بدن حضور بدون و ناطقه نفس ذات مجرد از كه است فعلي اتنه
 موجب مواردي در بلكه شود،نمي انسان حيات در پيشرفت و كمال باعث هميشه البته

 كه ممانعتي است، چشمگيرتر تعقلْ براي بدن هايممانعت ميان، اين در. است نقصان
 و بدن دادن قرار محور از ناشي يا امر اين و است بدن به ازحدبيش پرداختن و توجه حاصل
 بيماري و ضعف از ناشي يا و است شدن دنيوي لذّات و جسمانيات در مستغرق و بدني امور

  .بدن خستگي و
 جايگاه مبين و او يمميزه و انسان انسانيت محور اگرچه نفس سينا،ابن نزد

 ظهور و فعليت منشأ و دنيوي تحيا محور و) قريب (مبدأ نيز بدن است، اشاختصاصي
. بنددمي هميشه براي را امور اين باب بدنْ مرگ و است انساني نفس) اكتسابي (كماالت

. است فعال عقل سوي از نفس وجود يافاضه ساززمينه و معده علت و حدوث شرط بدنْ
 لاص حصول بدني، يماده و ناطقه نفس ميان از و است فعال عقل معلول نيز بدن خود
 نفس و بدن خارجي تحقق اگرچه. است ناطقه نفس حصول بر مقدم قطعاً بدني يماده

 حدوث يزمينه چراكه دارد، نفس تحقق بر رتبي تقدم بدن، تحقق دارند، معيت انساني
 آغاز ينقطه در. برعكس نه است مناسب بدني يماده و مستعد مزاج بودن فراهم نفس،
 و حيواني نفس نباتي، نفس معدني، صور واجد ترتيببه انسان بدني يماده دنيوي، حيات
 صورت به تركيب، از قبل تا ماده اين محمل زيستي، و طبيعي لحاظ از. شودمي ناطقه نفس

 آن جايگاه مادر بدن،) جنين قالب در و (تركيب از پس و است مادر و پدر بدن در پراكنده
 گيردمي قرار حيواني نفس متعلَّق كهاميهنگ از اوليه، مادي تركيب فلسفي، لحاظ از و است

  .شودمي ناميده »بدن«
) مولده و منميه غاذيه،: ترتيب به (نباتي نفس قواي فعل با بدن حيات الزم هايحداقل

 و رودمي بين از) غاذيه و منميه مولده،: ترتيب به (هاآن خاموشي با و شودمي حفظ و شروع
 مساوق مرگ ديگر، عبارت به و دارد همراه به اينفيم آثار مرگ. دهدمي رخ مرگ گاه آن

 تمامي -2 ها؛آن انفعاالت و فعل و بدن جوارح و اعضا تمامي -1: است چيز چند نابودي
 عقل يقوه و حيواني و نباتي قواي تمامي -3 ها؛آن انفعاالت و فعل و باطن و ظاهر حواس
 استكماالت -6نفس؛ افعال-5 او؛ نفس با فرد هر بدن ميان پيوند و تعلقي يرابطه -4 عملي؛
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). شودمي متحقق نفس مستقيم دخالت بدون مرگ، از پس كه اندكي بخش جزبه (نفس

 صور يعني آن، متعلقات و) نظري عقل (عاقله يقوه شودنمي نابود مرگ با قطعاً كه چيزي
 هيئات كرارت محصول كه نفس در راسخ ملكات. است عقالني عقايد و ادراكات و معقوله
 برخي و شوندمي زايل باالخره برخي كه مانندمي باقي مرگ از پس نيز اندجسماني طبيعي
  .شوندمي دائمي تعذيب موجب نشده، زايل هرگز ديگر

 عاقله قوه و ناطقه نفس با ارتباط در تماماً و منحصراً كه دارد هم مثبتي آثار بدن مرگ
 آن از خود، مرگ از پس اشمعنوي وضعيت و كمالي يرتبه به بسته نفسي هر البته و است
 نفس اليق تام كمال به شدن نائل -1: از اندعبارت آثار اين. شودمي مندبهره مثبت اثرات
 به اتصال دوام -2 بود؛ مانعش آن، تدبير به نفس جبلّي شوق و بدن به اشتغال كه ناطقه
 به نياز بدون حقايق بالذات دراكا -4 ناطقه؛ نفس ماندن ابدي و جاودان -3 فعال؛ عقل
 از ناشي رنج ادراك -6 خود؛ خاص كماالت درك لذت از منديبهره -5 جسماني؛ آالت
 كه مثبتي اثر. شدمي آن مانع بدن به عالقه شدت دنيوي، حيات طي در كه كماالت فقدان

 آنچه كه شودمي ياعث و شودمي ايجاد فرد ادراك در كه است ارتقائي است نظر مد ا اين در
 ادراك ادراك، اين اگرچه كند، ادراك اكنون كردنمي ادراك بدن بودن خاطر به قبالً را

  .است كمال نوعي جهلي، نوع هر پرده زدن كنار چراكه باشد، خودش قبلي نقصان
نقش بدن در تمايز آدميان و در تعين هر نفس انساني نيز چشمگير و شايان توجه 

در آغاز حيات، موجب تعين و تشخص  ها و هيئات و اعراض بدني بدنياختالف ماده. است
 يهانفساني در كنار ميزان داشته شود و پس از آن، اختالف در خلقيات و ملكاتينفوس م

 مرتبط هستند ـ موجب تمايز و  بدنيينحوي به همان اختالف مادهها هم بهنيعقلي ـ كه ا
سينا حيات پيشين ابن. شوديات اخروي متعدد نفوس در حيات دنيوي و همچنين در حي

د چون يگويو م كندي مينفوس را نيز با توجه به نقش بدن عنصري در امر تعين، منتف
 موجود شدنْ فرعِ تعين و تشخص است و تعين و تشخصِ نفوس انساني از بدن و عوارض

 سان حيات پيشينها در عالم پيش از ماده وجود ندارند، پس انرد و اينيگيمادي نشأت م
 .ندارد

 مالحظه را سيناابن منظر از آدمي حيات انتهاي و ابتدا بر بدن مهم آثار جدول، اين در
  :كنيممي
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  :دنيوي اتيحي انتها در بدن آثار و ها نقش  :يويدن اتيح آغاز در بدن آثار و ا نقش

  )بدن مرگ با(ي ويدن اتيح خاتمه -1  )يويدن بدن تحقق با(ي ويدن اتيح شروع -1
 علت (است نفس حدوث شرط بدن وجود -2

ي سو از نفس وجود افاضه الزم شرط و معده
  )فعال عقل

 زوال عدم (نفسيبقا بر بدن مرگ بودن اثري ب -2
  نفسي بقا در بدن دخالت عدم و بدن زوال به نفس

  آخرت در ا انسان تكثر و تعدد عامل -3  ايدن در ا انسان تكثر و تعدد عامل -3
ي آتي ها يتوانمند ساز نهيزمي بدن بيترك -4

  )نفسي بعد استكماالت أمبد (نفس
 ئاتيه ازي ناش (نفس در راسخ لهيرذ ملكات -4
  ياخرو بيتعذ عامل) يبدن

 نبود (انسان نفس تيازل مانع بدن) به تعلق (-5
  )نفس نيشيپ اتيحي نف براي عاملي بدن،

 حيات سرآغاز بدن نبود (نفس تام تجرد مانع بدن  -5
  )نفس محض مجرد ابدي

 عامل بدن) يك با نفس هري صاختصا رابطه (-6
  تناسخي نف

 اتصال مانع رفع سبب به فعال عقل به دائم اتصال -6
  )بدن ريتدب به توجهي يعن(

 حواس ادراكات همه خاستگاهي بدن ماده -7
  باطن و ظاهر

  آن به لين و ناطقه نفسي قيحق كمال به توجه -7

  معقوالت ادراك بري بدن ماده بيترك ريثأت -8

يح
ات

دن 
وي

  ي

 حاصل كماالت ادراك(ي عقل لذات ازي مند بهره -8
  ) شده
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