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Abstract 
In such fields as phenomenology and cognition, the effect of 

the body and its conditions on the process of cognition have been 
demonstrated and studied philosophically and empirically. In 
Islamic philosophy, Sadr al-Muta'allihin’s particular view on 
the relationship between the soul and the body can have 
significant implications for the effect of the physical body on the 
process of acquiring knowledge and cognition. Analyzing the 
status of physical body in acquiring cognition within Mulla 
Sadra’s perspective, this study attempts to gain insights into the 
philosophical implications of embodied cognition (body-
dependent) in the intellectual system of this thinker. This paper, 
which analyzes the status of the body and its relation to the soul 
with an ontological approach, is to prove the direct influence of 
different bodies and their conditions on how to acquire 
knowledge (despite believing in the abstraction of cognition in 
transcendental wisdom) and demonstrate that the difference 
between bodies and their characteristics causes differences in 
cognition. In the light of this conclusion, the philosophical 
implications of the embodiment of cognition have also been 
explored. 

Key Words: 1. Mulla Sadra, 2. Soul, 3. Body, 4. Embodied 
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شناخت از  تبیین جایگاه و تأثیر بدن در فرایند کسب :  شناخت بدنمند
 منظر صدرالمتألهین 

 

 ∗محمدحسین وفاییان 
 

 چکیده 
شناختی، تأثیر بدن در شناخت هایی همچون پدیدارشناسی و علوم  در گستره

و  فلسفی  ازلحاظ  و  اثبات شده  فرایند کسب شناخت  در  احواالت آن  و  اوضاع  و 
فلسفه در  است.  شده  بررسی  خاص  تجربی  دیدگاه  اسالمی  صدرالمتألهین ي 
می بدن  و  نفس  میان  نسبت  مسألهدرخصوص  در  بر تواند  جسمانی  بدن  تأثیر  ي 

فرایند کسب آگاهی و شناخت، نتایج و لوازم چشمگیري داشته باشد. این پژوهش 
نزد   شناخت  کسب  فرایند  در  مادي  بدن  جایگاه  تحلیل  با  تا  دارد  سعی 

(بدن بدنمندبودن  فلسفی  لوازم  نظام ابستهوصدرالمتألهین،  در  را  شناخت  بودن) 
رویکردي  با  که  نوشتار  این  رهاورد  آورد.  دست  به  اندیشمند  این  فکري 

تأثیر هستی اثبات  پرداخته،  با نفس  و نسبت آن  بدن  تحلیل جایگاه  به  شناختی 
بدن آنمستقیم  احوال  و  وضعیت  و  مختلف  شناخت هاي  کسب  چگونگی  در  ها 

نحوي که تفاوت  ت در حکمت متعالیه) است؛ بهرغم باور به تجرد علم و شناخبه(
شود. در پرتوي این نتیجه، ها، سبب تفاوت در شناخت می هاي آنها و ویژگیبدن

 پیامدهاي فلسفی بدنمندبودن شناخت نیز واکاویده شده است. 

 . شناخت بدنمند. 4. بدن، 3. نفس، 2. صدرالمتألهین، 1  کلیدي: گانواژ
 

 . بیان مسأله 1
ي اخیر، خصوص پس از ورود به انقالب دوم این علم در چند دههبه،  1شناختیعلوم  در  

هاي مختلف این  گرایش و در هگیري شناخت در انسان تأیید شدتأثیر بدن در چگونگی شکل
که پس از آن و در ادبیات علوم شناختی، شناخت، امري تاجایی  2  علم، تأثیر گذارده است،

 شود.  تلقی می  3بدنمند
نیز از همبستگی بدن    4قبل از آن، باتوجه پدیدارشناسانی همچون هوسرل و مرلوپونتی

و شناخت و تأثیر بدن بر چگونگی ادراك، سخن به میان آمده بود. در هر دو رویکرد اشاره  
اختالفبهشده،   تبیینرغم  و  روش  در  بههاي جدي  که دستهاي  است  آن  بر  آمده، سعی 
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 ۱۲۱ تبیین جایگاه و تأثیر بدن در فرایند کسب شناخت از منظر صدرالمتألهینشناخت بدنمند:  

تأثیر بدن بر پدیدارشدن ادراك و آگاهی براي فرد (در پدیدارشناسی) و چگونگی  چگونگی  
 مفاهیم ذهنی براي فرد (در علوم شناختی) تحلیل و بررسی شود.  5تأثیر بدن بر بازنمایی

شناختی اهمیت و جایگاهی  ي اسالمی نیز بدن در مطالعات نفسدر نظام فکري فلسفه
شناسی  ي اسالمی، مباحث نفساري از اندیشمندان فلسفه روست که بسیمؤثر دارد و ازهمین 

اند. در میان  از آن نظر که نفس، بدنی طبیعی دارد، مطرح کرده  خود را در ذیل علوم طبیعی،
هاي متفاوت در تحلیل نفس، جایگاه  ي برخی نظریهفیلسوفان اسالمی، صدرالمتألهین با ارائه

آن در مسائل مربوط به نفس، استکمال و آگاهی در  اي در نگاه به بدن جسمانی و تأثیر  ویژه
 انسان دارد.

ي ادراك و شناخت  پژوهش جاري درصدد است تا امکان و چگونگی تأثیر بدن بر نحوه
واکاوي کند. مقصود از این مسأله، تبیین    مالصدراشناختی هاي نفسانسان را در بستر آموزه

ا نبودن نفس به بدن مادي، بررسی حصولی  چیستی و چگونگی ادراك و شناخت، عالِم بودن ی
بودن این علم، یا حتی تبیین چگونگی علم نفس به احواالت مادي بدن و تصرف  یا حضوري

آیا   که  است  اساسی  چالش  این  به  پاسخ  در صدد  پژوهش  این  بلکه  نیست،  آن  رغم  بهدر 
حکمت در  علم  مادي مجردانگاري  نفی  حتی  و  خیالیمتعالیه  و  حسی  علم   بودن 

 تواند در چگونگی)، بدن و احواالت مادي و جسمانی آن می132  :تا، ص(صدرالمتألهین، بی
 پدیدآمدن مفاهیم و شناخت در انسان تأثیرگذار باشد؟ 

ي اصلی این پژوهش را چنین توان مسألهبه بیانی دیگر و در ضمن مسائلی فرعی، می
تواند  بدنمند) نزد صدرالمتألهین به چه معنا میبودن ادراك (شناخت وابستهتفصیل داد: بدن

هاي  هاي مُدرِكتأثیرگذاري بدن بر شناخت، تا چه حدي است و آیا تفاوت در بدن  6باشد؟
هایی  شود؟ چه عوامل و مشخصه ها به معلوم واحد منتهی میمختلف، به تفاوت در آگاهی آن

ي ادراك، تنها  آیا تأثیر بدن در نحوهي شناخت و ادراك انسان مؤثر است؟  در بدن، در نحوه
 در ادراك حسی یا خیالی است، یا در ادراك معانی کلی و معقول نیز مؤثر است؟

ي صحیح و دقیق تواند به فهم و مقایسه می  7آمده در بستر این پژوهشدستهاي بهپاسخ
فلسفه  تبیین  علوم  سه  و  پدیدارشناسی  اسالمی،  مسألهي  در  جایگاهشناختی  در    ي  بدن 

همچنان کند.  چشمگیري  کمک  دقیقشناخت،  تبیینی  پرتوي  در  با  که  بدن  نسبت  از  تر 
،  8بدن-ي ذهني ذهن، مانند مسألهتوان براي برخی مسائل دیرپاي فلسفهشناخت انسانی، می

 تر کرد. تر دانش نزدیکهاي عینیهایی جدید ارائه کرد و حکمت متعالیه را به حوزه حل راه
پ  پیامدهاي  ژوهشتاکنون  و  مبانی  به  و  این مسأله متمرکز شده  بر  اندکی  بسیار  هاي 

) در  1396پور و امامی (اند. حسنبدنمندي شناخت در نظام فکري صدرالمتألهین پرداخته 
ي  وجود، بخش عمدهاند تا ارتباط بدن و ادراك را بررسی کنند؛ بااینپژوهش خود کوشیده
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فس به بدن و همچنین اثبات دخالت بدن در ادراك حسی و  ي یادشده به اثبات علم نمقاله
نکردن آن در ادراك عقلی اختصاص داده شده است. این در حالی است که  خیالی و دخالت

در پژوهش حاضر، عالوه بر آنکه تأثیر بدن در تعقل نیز تأیید شده، تمرکز اصلی، بر مبانی  
 است. اثبات تأثیر بدن بر شناخت و همچنین پیامدهاي آن 

 

 ي بدن و نفس . تأثیر علی و دوسویه 2
ي برخالف بسیاري از دانشمندان یا فیلسوفان ذهن معاصر که در تأثیر علی و دوسویه

اند که دکارت آغازگر  را از خطاهایی دانسته اند و آننفس و بدن بر یکدیگر اشکال وارد کرده
رغم اختالف  بهعکس،  رنفس و ب  ، اکثر فیلسوفان مسلمان در اصل تأثیر علی بدن بر9آن بوده

نظر دارند و رفتارهاي ارادي انسان را معلول شناخت، اراده و شوقِ پدیدآمده  در تبیین، اتفاق 
؛ فخر رازي، 16  : الف، ص1404سینا،  ؛ ابن78  : ، ص1996کنند (فارابی،  در نفس معرفی می

تأثیر علی نفس و شناخت  250  :، ص2، ج1373 بر  نیز  بر بدن و حاالت  ). صدرالمتألهین 
کند که  و در برخی مواضع، حتی به این تصریح می  10هاي فراوانی داشته استمادي آن اشاره

 شناخت ذهنی و مفاهیم صرف نیز بر تغییرات مزاجی در بدن تأثیر دارند:
«هیچ نفسی نیست مگر آنکه در عالم وجودي خود تأثیرگذار است؛ [مثالً] هنگامی که  

کند و رطوبت خون  کند، مزاج بدن او تغییر میمکروه را تصور می  نفس یک صورت زشت و
افتد و هنگامی که تصویري از پیروزي [در کاري] براي وي رود و بر اندامش لرزه میاو باال می

شود...؛ پس بدن و حاالت مزاجی آن شود، بدنش گرم شده و صورتش قرمز میحاصل می
 ).  342 :ب، ص1360متأثرند» (صدرالمتألهین،   کامالً از اوهام و تصورات ذهنی

و مخصوصاً   12بر نفس»  11ي تأثیر علی در جهت مقابل، یعنی از سمت «بدناما مسأله
ي شناخت، اهمیت و حساسیت خاصی دارد، به دلیل آنکه نفس در ابتداي تکونش  در حوزه 

وي، حداقل در  ي شروع و همچنین استمرار شناخت در از شناخت ذهنی خالی است و نقطه
است گستره وابسته  بدنی  و  طبیعی  ابزارهاي  به  کامالً  خیالی،  و  حسی  شناخت  ي 

،  هاي حسی براي کسب شناخت ). نیازمندي به ورودي161 :، ص6، ج1981(صدرالمتألهین،  
گذرد و بدن، احواالت بدن  به آن معناست که فرایند کسب شناخت، کامالً از مجراي بدن می

رفتار همچنین  میو  حسی  و  طبیعی  بدنهاي  در  تفاوت  با  و  باشد  مؤثر  آن  بر  یا  تواند  ها 
 هاي آن، تفاوت در شناخت پدید آید. حالت

هاي خاص هریک از هاي مختلف آن، مزاج و همچنین ویژگیبه دیگر بیان، بدن، حالت
ي کسب شناخت براي نفس و  آالت حسی بدن، در نظام فکري صدرالمتألهین، علت مُعده

و کسب علم مجرد است (صدرالمتألهین، بی باطن  عالم  به  عالم ظاهر  از  ؛  17  : تا، ص گذار 



 ۱۲۳ تبیین جایگاه و تأثیر بدن در فرایند کسب شناخت از منظر صدرالمتألهینشناخت بدنمند:  

ازاین197  :ب، ص1360صدرالمتألهین،   افاضه).  ي صور نوري علم،  کنندهرو اگرچه فاعل و 
امري کلی و عقلی تام است، اما بدن است که تشخص و تعین مدرَك کلی نزد فاعل شناسا را  

) و تا اتصال حسی با عالم ماده و بدن به وجود  138  :تا، ص المتألهین، بیشود (صدرموجب می
ی، در مسیر عادي کسب شناخت، نیز به میان  ینیاید، سخن از حصول شناخت حسی و جز

گري بدن در فرایند حصول ). واسطه181  : ، ص8، ج1981(صدرالمتألهین،    13نخواهد آمد
، و چگونگی دخالت آن در این فرایند را آشکار  شناخت، ضرورت نگاهی تفصیلی به جایگاه بدن

 سازد. می
 

 ي شناخت ها و بسترهاي مثبِت دخالت و تأثیر بدن در نحوه . آموزه 3
 . جایگاه بدن در بستر تحلیل وجودشناختی نفس1.  3

هاي نظام فکري حکمت متعالیه و نقاط افتراق و تفاوت آن از مکاتب  یکی از برجستگی
ي اسالمی، دیدگاه خاص صدرالمتألهین در تحلیل نفس است؛ تفاوتی که تأثیر فلسفهقبلی  

کند و صدرا نیز به  ي شناخت و استکمال نفس را بسیار پررنگ و برجسته میبدن در مقوله
  : کند (همان، صصشناسی اشاره میآن تفاوت و نقص جدي دیدگاه مشهور مشائیان در نفس

 ). 136و  343
ابن ایجاد سیننزد  براي  از بدنِ همچون مرکب خویش  راکبی است که  ا نفس همچون 

می بهره  شناخت  کسب  همچنین  و  نظام  افعال  در  نفس  که  است  حالی  در  این  برد. 
شناختی صدرالمتألهین، موجودي بسیط است، نه ترکیبی از بدن مادي و ذاتی فرامادي  نفس

علق به بدن، امر ذاتی و جوهري نفس  )؛ بدان معنا که ت94  :، ص8، ج1981(صدرالمتألهین،  
  6  :، صص1981شود (صدرالمتألهین، رو، در تعریف حدي نفس، بدن اخذ میهمین است و از

 ): 8و 
شود، گاه نفسی موجود نمیي وجود تعلقی آن به بدن است... و هیچ«نفسانیت نفس، نحوه

 ) 238 :ب، ص1360مگر آنکه متعلق به بدن باشد» (صدرالمتألهین، 
«نسبت بدن به انسان، مانند یک سنگ در کنار انسان نیست؛ ...و چنین نیست که بدن،  
ابزار (آلت) نفس باشد، مانند یک ناخدا براي یک کشتی...؛ نفسانیت نفس، یعنی امري که ذاتاً  
تصرف در بدن دارد و استکمال آن با بدن، امري ذاتی و جوهري است؛ بنابراین بدن و احواالت 

 ). 383و  382 :شود» (همان، صصعوارضی نیست که بر یک ذات وارد میآن، مانند 
هاي  شود که نفس در کسب شناخت، به ورودينسبت ذاتی بین نفس و بدن سبب می

و   مبانی  براساس  وابستگی  این  باشد.  داشته  ادراکی  و  شناختی  تعلق  و  وابستگی  حسی، 
 فس با  ـیت نـین عینـن نفس و همچنبودمتعالیه، ازجمله ذومراتب هاي مختلف حکمت  آموزه 
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 پذیر است. بدن، تبیین
آموزه  نخستدر  علی14ي  که  شده  معرفی  تشکیکی  وجودي  نفس  بساطتش،  ،  15رغم 

). در این مراتب، بدن  133 :، ص 1363مقامات و مراتب طولی مختلفی دارد (صدرالمتألهین، 
اي که البته عین ت؛ مرتبهترین مرتبه از مراتب تشکیکی نفس اسو ادراك حسیِ آن، پایین

ي شناخت نیز تأثیر  ذات نفس است و بنابراین هرگونه تغییر و تحول در آن، بر نفس و مقوله 
ي نازل از حقیقتی عالی است و ذات مجرد  . در نگاه تشکیکی به نفس، بدن مرتبه16گذاردمی

 ي عالی بدن است:نفس نیز مرتبه
ترین مراتب، مثالی از باالترین  یکدیگر هستند، پایین«عوالم هستی، مطابق و محاذي با  

ماده   عالَم  در  آنچه  تمام  است...، پس  پایین  مراتب  مراتب، حقیقتِ  باالترین  و  است  مراتب 
چنین است نسبت ذات نفس به بدن»،  هایی از عالم مجردات است و این  ها و قالباست، مثال

 ). 88 :، ص1363(صدرالمتألهین، 
مر هر  در  افعال]،  «نفس  و  شناخت  [در  باشد،  داشته  قرار  که  [وجودي]  درجه  و  تبه 

متناسب با آن مرتبه خواهد بود، با این وجود باید دانست که مراتب و نشئات مختلف نفس،  
»  17با یکدیگر مطابق و محاذي هستند، تطابقی از سنخ تطابق ظاهر با باطن و بدن با نفس

 ). 514 : (همان، ص
رفاً امري مجرد است و نه صرفاً مادي و نه ترکیبی انضمامی از اساس، نفس نه صبراین

 18 ي مراتب خود است:ها، بلکه واحدي مشکک و عین همهآن 
«سخن حق آن است که اگرچه جوهر نفس، یک موجود واحد است، اما وحدت آن، نوعی  

دن  دیگر از وحدت است؛ نفس ذاتاً عین بدن است و از جهتی عین آن نیست. نفس هم در ب 
یک از مراتب هست و هم نیست. نفس وجود جمعی است که در تمام مراتب هست، اما هیچ 

 ). 240:تا ، صهم نیست» (صدرالمتألهین، بی
ي اعضاي بدن نیز جاري است؛ بدان معنا که  تطابق و تناظر بدن با نفس، حتی در حیطه 

،  8، ج1981صدرالمتألهین،  اي از قواي نفس است (ي قوهیافتههر عضو از بدن، مظهر و تجلی  
این آموزه، چگونگی حالت یا وضعیت یا مزاج بدن، با حاالت فرامادي  129  :ص براساس   .(

چنین حاالت یا مزاجی در مراتب اعالي نفس، کامالً متناسب و متناظر است و بالتبع، تغییر  
 ها، عیناً تغییر در نفس و شناخت را در پی خواهد داشت.  در آن 

و   بدن  مقولهتناسب  و  نفس  با  آن    :ب، ص1360ي شناخت (صدرالمتألهین،  احواالت 
شود که هرگونه اختالل در مزاج و ) سبب می126  :، ص8، ج1981؛ صدرالمتألهین،  273

رو برخی امراض  ایننسبت مواد ترکیبی در بدن، بر چگونگی و کارکرد نفس تأثیر بگذارد؛ از
ي ادراکی ند رطوبت یا گرمی یا...)، سبب تغییر قوهي برخی مواد ترکیبی در بدن (مانیا غلبه



 ۱۲۵ تبیین جایگاه و تأثیر بدن در فرایند کسب شناخت از منظر صدرالمتألهینشناخت بدنمند:  

).  296  :، ص1354کند (صدرالمتألهین،  شود و نتایج شناختی متفاوتی در انسان ایجاد میمی
ازاین  و  است  خود  بدن  مزاجی  طبیعی  عین صورت  نفس  که  است  بدان سبب  امر  رو،  این 

(صدرالمتألهین،   19ثر خواهد بودهرگونه تغییر در آن، بر نفس و فرایندهاي شناختی آن مؤ
همچنین شدت تعلق نفس به بدن و اشتغال به لذات یا آمال دنیوي،  ).  66  : ، ص7، ج1981

داشت  خواهد  مستقیمی  تأثیر  انسان  در  شناخت  حصول  و  دریافت  بر  آن،  عکس  یا 
 ).  218 :، ص1363(صدرالمتألهین، 

ك نیز وجود دارد...، پس مدار  «مراتب و درجاتی که در معلوم هست، عیناً در جانب مدرَ
و میزان در شناخت انسانی این است که وي تا چه میزان از غواشی و تعلقات جسمانی تُهی  

 ). 263 :شده باشد و چقدر بدان اشتغال داشته باشد» (همان، ص
 . نسبت ترکیبی بدن و نفس2.  3

آموزه بر  ذومراتبعالوه  از  ي  نیز  بدن  با  نفس  عینیت  نفس،  ویژگیبودن  هاي  دیگر 
نفسمنحصربه  در  عینیت، هرگونه دوگانگیفرد  است.  متعالیه  و    20شناسی حکمت  وجودي 

رو صدرالمتألهین نیز در عبارات مختلفی، نسبت اینکند و ازواقعی بین نفس و بدن را نفی می
رد می- علی را  بدن  و  نفس  بین  این  382  : ، ص8، ج1981کند (صدرالمتألهین،  معلولی   .(

معناي التزام به ارتباطی فراتر از ارتباط نداشتن نفس و بدن، بلکه بهمعناي ارتباط  دگاه نه بهدی
علت و معلول بین نفس و بدن است. نگاه علی و معلولی بین دو امر، نیازمند دوگانگی بین  

که نسبت بین نفس و بدن نزد صدرا،  . درحالی  21هاستعلت و معلول و نسبت تباین بین آن 
اش است؛ مراتبی  ي اعلی و ادنی از مراتب هستییک شیء واحد مشکک با دو مرتبه  نسبت

که یک سر طیف آن، ملکوتی و باطنی و یک سر آن، مُلکی و مادي است (صدرالمتألهین، 
 ).  213 : ، ص1363

  برپایین و پایین    بر  ي دیگري و تأثیر باالعینیت نفس و بدن، انفعال هر مرتبه از مرتبه 
رو، هرگونه تغییري که در بدن پدیدار  ازاین  22شود؛مراتب وجودي نفس را موجب می  باال در

عکس. این تبیین  رمعناي تغییر در نفس و ادراك مجرد نفسانی خواهد بود و بشود، عیناً به
عکس» است؛ زیرا براساس نگاه صدرالمتألهین، بدن  ري «تأثیر نفس بر بدن یا بفراتر از گزاره
اي از مراتب یست تا تغییر یکی، سبب تغییر در دیگري شود، بلکه بدن، مرتبهاز نفس جدا ن

ي ظاهر  رو، در نفس و بدن که در دو مرتبهاینو نه شیئی جدا از آن؛ از  23جمعی نفس است
 و باطن، عین یکدیگر هستند، هرگونه تغییر در یکی، عین تغییر در دیگري است.

ت و امکان انتساب یک فعل شناختی به هر دو  یگانگی بین بدن و نفس در حصول شناخ
بُعد نفس، تا جایی است که صدرالمتألهین در عبارتی بسیار گویا، تکوین نوع واحد انسانی را 

 داند:  انگاري بدن و نفس میسر نمیجز با یگانه 
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ها، شیء واحدي  «نیازمندي هریک از بدن و نفس به یکدیگر چنان است که از ترکیب آن 
ي این ترکیب آن است که شناخت و آگاهی نفس به  آید که نوع انسانی است. نتیجه پدید می

خود و بدنش، شناختی یگانه و واحد است که از تألیف ترکیبی و واقعیِ دو شناخت مذکور به 
توان افعال بدنی مانند حس طبیعی را به نفس نیز نسبت داد و  رو میدست آمده است؛ ازاین
که این امور، ابتدا صفات  رخاستم و من ادراك حسی کردم [درحالی گفت: من نشستم، من ب

 ). 66:، ص1354 صدرالمتألهین،بدن هستند]» (
شود که ترکیب بدن و نفس نزد صدرا، ترکیبی اتحادي عینیت نفس و بدن موجب می
) و نفس همچون صورتی براي بدن و  88  : ب، ص1360باشد، نه انضمامی (صدرالمتألهین،  

). به همین  382 :، ص8، ج1981ي نفس براي استکمال آن باشد (صدرالمتألهین، بدن، ماده
را «من» خطاب کرده و تغییرات تواند به بدن خود اشاره کند و آن سبب است که فرد می 

 ): 279 :، ص1354(صدرالمتألهین،  24حسی در آن را به نفس خود منتسب کند
آید...، پس همراهی  نوع واحد کاملی پدید می«نفس تمام بدن است و از ترکیب آن دو،  

» (صدرالمتألهین،  25ي آن استنفس با بدن و تصرف در آن، امري ذاتی نفس و در جوهره
 ). 12 : ، ص8، ج1981

ترکیب اتحادي نفس و بدن، پیامدي مهم در حصول شناخت در انسان دارد: ازآنجاکه 
شخص نفس و در پی آن، تشخص بدن، موجودي مادي و به تبع، جزئی و متشخص است، ت

هاي آن وابسته است. این بدان و تعین معلوم نزد مدرِك نیز کامالً به بدن و موقعیت یا حالت
شود که شناخت پدیدآمده  ها یا تغییر در بدن موجب میمعناست که هرگونه تفاوت در بدن

طور که نفس،  هماننزد مدرِك و تمایز آن با آگاهیِ نفسی دیگر به یک مدرَك، تغییر کند،  
هاي  اش از دیگران، براي تخصص و تشخصش، به بدن و ویژگیدر ابتداي خلقت و تمایز فردي

 ):382 : آن محتاج است (همان، ص
«نفس براي هرگونه خصوصیت و تعین خویش، نیازمند به بدن است، همانند صورت که 

یازمند است»، (همان،  ي قابل و مستعد آن تعین و تشخص نبراي تعین و تشخصش، به ماده
 ). 283 :ص
 ها . بدن، حرکت جوهري نفس و تفاوت شناخت3.  3

از آموزه  هاي اساسی مؤثر در تحلیل جایگاه  گام اول؛ حرکت جوهري و شناخت: یکی 
آموزه انسانی،  (همان، ص  بدن در شناخت  است  نفس  روحانی  بقاي  و  ي حدوث جسمانی 

(همان،    26رودیب اتحادي نفس و بدن به شمار می) که خود، یکی از ثمرات اعتقاد به ترک347
). براساس این آموزه، نفس در ابتداي تکون خود، عین نفس نباتی بوده و پس از آن  88  :ص

و براساس استعداد بدن و چگونگی استکمال شناختی آن، تدبیر حیوانی یا عقلی بدن را بر  
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یابد، از  اینکه نفس بر اثر شناخت استکمال میگیرد. صدرالمتألهین براي اشاره به  عهده می
بهره میي تغذیهاستعاره با غذاي مادي رشد میبرد؛ چنانکردن  با  که بدن  نیز  کند، نفس 

از شناختتغذیه شده نیز عین  و شیء تغذیه  27کند ها رشد میهاي گوناگون و کسب آني 
 شود.  نفس می

نفس در فرایند کسب شناخت حسی، اشتداد  ،  مالصدراي حرکت جوهري  براساس قاعده
هاي  سینا، فقط صورتی بر صورت کند و چنان نیست که همسان با دیدگاه ابنوجود پیدا می

ها و  )، بلکه نفس، متناسب با ورودي245  :تا، ص ذهنی وي افزون شود (صدرالمتألهین، بی
تغییر وجودي می دیگرادراك حسی خود،  به حالت  از حالتی  و  مراتب    یابد  و  تغییر کرده 

. صدرالمتألهین در عبارتی صریح، بر تأثیر ذاتی محسوسات 28کنداستکمال وجودي را طی می
 کند: بر نفس و عینیت آن با نفس در هنگام شناخت حسی، چنین تأکید می

که]  درآمده است [چنانحسهاي حسی]، همان شیء به«حساس [نفس و مدرِك ورودي
 ). 90 : ، ص8، ج1981است که معقول شده است» (صدرالمتألهین، عاقل نیز عین شیئی 

نفس میبراین از مسیر قواي حسی (بدن) وارد  آنچه  بر ذات و جوهرهاساس،  ي  شود، 
 ). 292 :نفس تأثیر مستقیم خواهد گذاشت (همان، ص 

کنش دوم؛  مدرِكگام  نفوس  در  تغییر  و  انسانی  ادراك:  هاي  و  شناخت  کنار  هاي  در 
رفتارشده  کسب نفس،  کنش  29براي  حرکت   30هايو  و  تغییر  در  مؤثر  علل  از  نیز  انسانی 

(صدرالمتألهین،   است  نفس  ص1354جوهري  کنش271  :،  و  رفتار  سبب  ).  انسان  هاي 
، 1981استکمال نفس و حرکت جوهري آن از حالتی به حالت دیگر است (صدرالمتألهین،  

ین بدان معناست که هرگونه تغییر فیزیکی در  ). ا17  : تا ، ص، صدرالمتألهین، بی36  : ، ص9ج
ها، به شکل  بدن، در قالب انجام مناسک یا رفتاري خاص یا تغییرات وضعی در بدن یا غیر آن

   31شود.مستقیم در نفس تأثیر دارد و موجب تغییر آن می
براساس گام اول و دوم که هر دو    :گام سوم؛ حرکت جوهري نفس و تفاوت در شناخت

پایه هستند، افراد انسانی در مسیر استکمال و زندگی خود، جواهر و ذوات مختلفی  ن  امري بد
داشت ص 1363(صدرالمتألهین،    32خواهند  تاجایی581  :،  گزاره)؛  بر  صدرا  «نفوس  که  ي 

ها تنها به عوارض شخصی نیست» تصریح متفاوت، حقائق نوعی متفاوتی دارند و تفاوت آن
). تفاوت جوهري نفوس مختلف، با انضمام به  52  :، ص8، ج1981(صدرالمتألهین،    33کندمی

خواهد  ي صدرالمتألهین که شناخت ایجادي و انشائی است، پیامدي مهم در پی  این آموزه
هایی متفاوت، تفاوت شناخت وجود  داشت؛ یعنی این پیامد که در افراد مختلف انسانی با بدن

 دارد؛ توضیح آنکه:
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کند،  ت وقتی ابزار حسی بدن، محسوسات را به نفس وارد میصدرالمتألهین معتقد اس
ابداع است (صدرالمتألهین،  شناخت حسی حاصل می و  انشاء  از سنخ  این شناخت،  شود و 

ص1341 نقش291:،  صرف  و  انفعال  نه  صورت )،  ذهنبستن  در  خارجی    34هاي 
شود و  انشاء می  اساس، تفاوت نفوس، سبب تفاوت). براین242  : ، ص1363(صدرالمتألهین،  

ي  شود؛ زیرا نفس فاعل و انشاءکنندهشده براي نفوس، متفاوت میدرنتیجه، شناخت حاصل
هایی انشاء نخواهند کرد که از هر لحاظ  صورت ادراکی خود است و دو نفس متفاوت، ادراك

لی  پذیرد و معلوعین یکدیگر باشند؛ زیرا در غیر این صورت، تخلف معلول از علت صورت می
 35 واحد، از دو علت متفاوت پدید آید.

 . تحلیل شناخت در پرتوي جایگاه و آثار بدن 4.  3
اتحاد بین مدرِك و مدرَك است   نزد صدرالمتألهین، شهود و  ادراك و شناخت  اساس 

) و نفس در فرایند شناخت (در هر سطحی از شناخت)،  114  : ، ص1361(صدرالمتألهین،  
«کل ادراكٍ فهو باتحادٍ بین المدرِك   36  شود:کند و با آن متحد میمعلوم خود را مشاهده می

 ). 244 : ب، ص1360(صدرالمتألهین،  37و المدرَك»
م اتصال  توان از تأثیرپذیري نفس از حالت بدن در هنگابراساس اتحاد نفس با مدرَك، می

شده به  با مدرَك مادي سخن به میان آورد؛ زیرا علم نفس به معلومات مادي و جزئی متصل
قواي حسی آن، علمی حضوري است و تمام تغییرات حسی در بدن، در نفس حاضر و با آن  

تر، بدن  ). به بیانی دیگر و به عبارتی جامع122 :، ص6، ج1981متحد است (صدرالمتألهین، 
هاي حسی به آن، با علم حضوري نزد نفس حاضر است و یات مادي و وروديو تمام خصوص

به نیز  نفس  نزد  بدن  وجودي  هرگونه حضور  از  نفسانی  شناخت  کامل  تأثیرپذیري  معناي 
 آید. تغییري است که در بدن به وجود می

«اولین علم نفس، علم به خود است؛ سپس علم به قوا و ابزارهاي حسی و بدنی خود که 
همان حواس ظاهري و باطنی نفس هستند. این دو علم، از سنخ علم حضوري است» (همان، 

 ). 161 :ص
دهد،  چنین عبارتی بدان معناست که نفس هنگامی که با بدن ادراکی حسی انجام می

شود،  ي کیفیت حسی که به بدن وارد میرو هرگونهشود؛ ازاین ي بدنی میعین قواي حاسه
شود، دقیقاً  تغییرات فیزیولوژیکی، شیمیایی یا الکتروشیمیایی در بدن میهمچنان که موجب  

بر نفس نیز تأثیر می گذارد و در همان لحظه، موجب تغییرات شناختی نفسانی نیز  و عیناً 
 شود: می

رو وجود معلوم در قواي ادراکی حسی،  «نفس با قوا و آالت حسی خود اتحاد دارد و ازاین
از وجود شیء، نزد    38ها براي نفس استن عینه، وجود آبه   و [چون] شناخت عبارت است 



 ۱۲۹ تبیین جایگاه و تأثیر بدن در فرایند کسب شناخت از منظر صدرالمتألهینشناخت بدنمند:  

پذیرد و به آن مدرِك، پس ضرورتاً نفس از آنچه کیفیت بدن را تغییر داده است، تأثیر می
 ). 165 : ، ص8، ج1981شود» (صدرالمتألهین، آگاه می

ذیري بدن  «قواي نفس در بدن ساري و جاري هستند و این نفس است که هنگام تأثیرپ
پنج محسوسات  انواع  به  محیط،  میاز  آگاه  به  گانه  نفس،  پس  جوهر شود.  همان  عینه، 

ها نیز است؛  کننده و چِشنده و بوینده است و نفس همان آگاهی حسی پدیدآمده از آنلمس
بنابراین هر چیزي که بر بدن تأثیر بگذارد، چه احوال وجودي و چه احوال عدمی، نفس را نیز  

 ). 66  :، ص7» (همان، ج40 و 39یابدرا درمیکند و نفس واقعاً و نه مجازاً، آنو منفعل میمتاثر 
اساس که در هنگام ادراك حسی، با قوا و آالت حسی خود در  به دیگر بیان، نفس براین

شود؛ این بدان معناست که عضو بدن، به هر شکل  عینیت دارد، عین عضو المسه می  41بدن
از قوت یا ضعف که باشد، بر نحوه  و کیفیت و با هر ي ادراك نفس تأثیرهایی کامالً  درجه 

رو کودك یا جوان یا پیر، زن یا مرد، مریض یا بیمار بودن، یا هر ویژگی  اینگذارد؛ ازجدي می
ي ادراك معلوم حسی نزد نفس تأثیر خواهد گذاشت. صدرالمتألهین در دیگر بدنی، بر نحوه

کند که در هنگام ادراك حسی، نفس با عضو حسی عینیت صریح میعبارتی جامع، بر این ت
 یابد: می

ي عالی خود، به مقام طبیعت و محسوسات «نفس انسان هنگام ادراك حسی، از درجه 
ي طبایع مادي و حواس است. نفس ي آن، درجه کند و در این هنگام، درجهتنزل پیدا می

شود و هنگام بوییدن و چشیدن، عین عضو  هنگام ادراك حسی لمس، عین عضو المسه می
 ). 135 :(همان، ص 42ترین مراتب حواس طبیعی هستند»شود که پایینبویایی و چشنده می

ي ادراك کلیات نیز مالحظه کرد؛ زیرا  ي شناخت را در گسترهتوان تأثیر بدن بر نحوهمی
از بدن مادي و حتی   از آنکه  مثالی جدا شود، امکان تعقل  در حکمت متعالیه، نفس پیش 

رو ). ازاین262  : ، ص1363محض و شناخت معقوالت محض را نخواهد داشت (صدرالمتألهین،  
و امور کلی    43در زمان تدبیر بدن (حیات)، تعقل همیشه در ضعف و وضعیت بالقوه قرار دارد

نمی واقع  انسانی  شناخت  متعلق  عقلی،  (صدرالمتألهین،  و  و  304  :، ص5، ج1981شوند   (
گري هایی وهمی و خیالی، در تصویرگري از امور معقول و کلی، واسطهبنابراین همیشه صورت 

 ):334 :، ص3خواهند داشت (همان، ج
شویم، مگر آنکه شناخت ما آمیخته با «ما به هیچ معنایی هنگام تعلق به بدن، آگاه نمی

ادراك تام معقوالت ممکن    ي نفس و بدن قطع شود، براي انسانخیال است. اما وقتی رابطه
 ). 125 : ، ص9، ج1981شود» (صدرالمتألهین ، می
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ها و آثار آن منفعل  «تا زمانی که نفس عاقله و قواي آن به بدن متعلق هستند و از حالت
  : الف، ص1360شوند، شناخت معقوالت براي نفس، حقیقی نخواهد بود» (صدرالمتألهین،  می

203 .( 
ن و تعلق نفس به آن، عالوه بر شناخت حسی، بر شناخت عقلی  این بدان معناست که بد

 گذارد.  نیز تأثیر می
عالوه بر این تأثیر، نباید تأثیر بدن در ابتداي تکون عقل نظري را نیز فراموش کرد. عقل  

ي عقل هیوالنی خارج شده و بالفعل شود، در ابتداي مسیر و براي نظري براي آنکه از مرتبه 
،  1363ود، کامالً به بدن و ابزارهاي حسی وابسته است (صدرالمتألهین،  کسب شناخت در خ

 ). 516 :ص
 

 . عینیت وجودي کم و کیف4
حالتمی تأثیر  آنتوان  چگونگی  و  شناخت  بر  بدنی  مختلف  اوضاع  و  بستر ها  در  را 

وجود، در مواضع متعددي از  تر بررسی شدند، مشاهده و اثبات کرد؛ بااینکه پیش  یهایآموزه 
گیري شناخت در انسان تصریح  عبارات صدرالمتألهین، بر تأثیر مستقیم بدن بر چگونگی شکل

، بر تقوم هرگونه شناخت به آلت و  اسفارها را رصد و گزارش کرد. وي در  توان آنشده که می
تأ  و  شناختی  میابزار  تصریح  آن  نتیجه ثیرگذاري  شناختکند.  تفاوت  تعلیقی،  چنین  ها  ي 

 44ها و همچنین ابزارهاي شناختی مختلف است.هاي بدنها یا حالتبراساس تفاوت بدن
توان تأثیرپذیري شناختی ، در عبارات فیلسوفان متقدم نیز میصدرالمتألهینبه گزارش  

أیید عبارتی از اسکندر، بر مشارکت بدن و احوال نفس از بدن را رصد کرد. صدرا با نقل و ت 
 45کند.ي حسی تأکید میآن در تمام افعال نفس، حتی تصورات اولیه 

هاي علمی به  پس از آنکه ابزار مادي بدن موجب حصول شناخت در نفس شد، صورت 
است  شوند. این بدان معنکنند و به هیئت نفسانی آن تبدیل میمراتب باالیی نفس صعود می

به تبع آن، چگونگی صورت  بر چگونگی نفس و  از عوامل مؤثر  انشاکه یکی  ی  ی هاي علمی 
 هاي آن است: نفس، بدن و حالت

سوي یکدیگر، هریک از دیگري منفعل خواهد  «در فرایند تصاعد و تنازلِ نفس و بدن به
کند  می  شد؛ بنابراین هر ویژگی مادي و صفت جسمانی، به مراتب باالي نفس انسانی صعود 

که هر خُلق یا هئیت نفسانی نیز به مراتب جسمانی و بدنی  شود، چنانو هیئتی نفسانی می
 ). 367 :ب، ص1360شود» (صدرالمتألهین، نزول کرده و سبب افعال متناسب با خود می

توان از آن با تعبیر تأثیر  اي بسیار اصیل را نمایان خواهد کرد که میچنین امري، قاعده
ي کیف و امور کیفی را اموري متباین و مستقل کم بر کیف یاد کرد؛ بدان معنا که نباید مقوله



 ۱۳۱ تبیین جایگاه و تأثیر بدن در فرایند کسب شناخت از منظر صدرالمتألهینشناخت بدنمند:  

ثر  أ ها دوگانگی واقعی برقرار کنیم، بلکه کیفیت دائماً از کمیت متاز کم بنگاریم و میان آن
،  8، ج1981،  صدرالمتألهینشود و از سویی، دائماً بر کمیت متناسب با آن مؤثر است (می
اساس، هرگونه تغییر کمی  ها، نسبت بین ظاهر و باطن است؛ براین) و نسبت بین آن297  :ص

 ي کیفی شناخت خواهد شد. در بدن، سبب تغییر در مقوله
 

 . پیامدها و آثار بدنمندي شناخت 5
بودن شناخت نزد صدرالمتألهین، نیازمندي به مطالعات تجربی  وابستهفلسفیِ بدناثبات 

هاي علوم  کند و براي ورود یافتهیید میأ بدن را که بخشی مؤثر در فرایند شناخت است، ت
بااینتجربی در تحلیل فرایند شناخت، مسیري می پیامدهاي  وجود، میگشاید.  توان برخی 

ي مطالعات تجربی) را که صدرالمتألهین نیز بر آن تأکید  ورود به حوزهپذیر (بدون  بینیپیش
 کرده است، چنین برشمرد:

براساس ارتباط وثیق و اتحاد بدن و نفس و براساس    . تأثیر زمان و مکان بر شناخت:1
ي واسطه هاي خاص خود را دارد، شناخت نفسانی بهاین فرض که هر زمان و مکانی ویژگی

بدن نیز از آن لحاظ که بدن همیشه در زمان و مکانی خاص قرار دارد، همواره از زمان و مکان  
شود که شناخت نفسانی همیشه سبب میمتأثر خواهد بود. عالوه بر آن، زمانمندبودن بدن  

فرایندي در  و  تدریج  بستر  (صدرالمتألهین،    46در  بگیرد  شکل  ص1363زمانی  و  34  :،   (
 ). 89 :ب، ص1360الوصل نباشد (صدرالمتألهین، وجه آنیهیچاستکمال شناختی به

شود که در هر سن و با هر  عینیت نفس با بدن، موجب می  . تأثیر سن بر شناخت:2
اي خاص از ادراك و شناخت در انسان پدید آید (صدرالمتألهین،  ان بدنی، نحوه و مرتبهتو

روست که در برخی مواضع، صدرالمتألهین بر تعیین برخی  )؛ ازهمین298، ص  8، ج1981
هاي عمر براي دستیابی به مراتب خاصی از شناخت (مانند هفت یا چهل سالگی) تصریح  سال
 ). 526و  514:، صص 1363کند (صدرالمتألهین، می

عالوه بر آنکه زمانمند و مکانمند بودن بدن، خود سبب   هاي شناختی:. محدودیت3
شود (صدرالمتألهین،  هاي شناختی حتی در شناخت عقالنی و کشف امور کلی میمحدودیت

رو، هاي مادي و جسمانی خاص خود را دارد؛ ازاین )، بدن نیز محدودیت243  :، ص6، ج1981
یا حافظه (صدرالمتألهین،  محدودیت  تمام ادراك  مانند  امور شناختی،  بر  نواقص بدن،  و  ها 

یا  134  :، ص1363 طبیعی  به شکل  بدن،  ابزار حسی  در  بتوان  و هرچه  است  تأثیرگذار   (
ي آن نیز تأثیر  هاي جدیدي افزود، بر ارتقاي شناخت و نحوهها یا ظرفیتمصنوعی، توانایی

 دارد. 
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هاي  چه نفس به بدن و تمایالت جسمانی خود مشغول شود، بر محدودیتدیگر، هرازسوي 
شود؛ زیرا اشتغال نفس به موضع یا حالتی خاص از بدن، توجه شناختی  اش افزوده میشناختی

امر معطوف می ارتقاي مراتب شناختی نفس مینفس را به همان  از تعالی یا  کاهد  سازد و 
 ). 218و  34 :، صص1363صدرالمتألهین، (

ي بدن و نفس، معکوس  کند که تأثیر دوسویهالبته صدرالمتألهین بر این نکته تصریح می
یالت  ا یابد و اگر بدن و تماست، به این معنا که اگر نفس قوي شود، تأثیر بدن بر آن کاهش می

 ). 526 : (همان، ص 47شودآن تقویت شود، تأثیر آن بر کمال نفس و شناخت بیشتر می
چگونگی وضعیت بدن (ایستاده،    هاي مختلف بدنی و شناخت:ها و وضعیتحالت.  4

هاي مختلف بدن (خوابیدن، دادن بدن، یا...)؛ حالتنشسته، خوابیده، حرکت، سکون یا تکان
ي بدن  بودن، مست یا هشیار بودن، لبخندزدن، یا...) و همچنین ضعیف یا قوي بودن بنیهبیدار

عواملی    یا  بر چگونناییک فرد،  تأثیرگذارند  گ چنینی، همگی  انسان  ی حصول شناخت در 
 ).218  : ، ص1363، صدرالمتألهین، 154  :، ص8، ج1981(صدرالمتألهین، 

شود که بدن، با نظر به  ارتباط بدن با محیط پیرامونی سبب می  . محیط پیرامونی:5
را بهبود ملکرد آنسنخ با آن است و ع هایی که متناسب و همعینیت آن با نفس، در محیط

(صدرالمتألهین،  می باشد  داشته  بهتري  شناختی  کارکرد  درنتیجه  و  بیشتر  اعتدال  بخشد، 
). مقصود از محیط پیرامون، چگونگی کل هستیِ مادي، در زمانِ ارتباط  179  :، ص7، ج1981

ین  رو حتی اوضاع افالك، زمبدن با آن است و نه فقط محیط پیرامونی نزدیک به بدن؛ ازاین
،  1363و آسمان، بر چگونگی کسب شناخت در افراد انسانی مؤثر خواهد بود (صدرالمتألهین،  

 ). 185 :ص
ي  هرگونه رفتار و ایجاد فعل ارادي در خارج، به اندیشه  گیري ارادي: . بدن و تصمیم6

،  1422گیري نیازمند است (صدرالمتألهین،  ی و تبدیل مفاهیم کلی به جزئی براي تصمیمیجز
تاجایی183  :ص هیچ)؛  فرایند،  این  بدون  ندارد  که  امکان  آگاهانه  و  ارادي  حرکت  گونه 

اندیشی براي ایجاد  ی و غایتی). خیال در فرایند تفکر جز384  : ، ص2ب، ج1404سینا،  (ابن
اساسیکنش مختلف،  انضمامی  داردهاي  برعهده  را  نقش  و    48ترین  بدن  از  کامالً  خود،  و 

هاي  که متناسب با اوضاع مختلف بدن و در زمان و مکانثر است؛ تاجاییأ ی آن متیاحواالت جز
برخاسته از قوه ي خیال نفس نیز دائماً در حال تغییر است (صدرالمتألهین، مختلف، شوقِ 

او تصمیم157  :، ص1362 از  فرد،  احوال مختلف یک  و  اوضاع  براساس  درنتیجه،  و  هاي  ) 
 متفاوتی را شاهد خواهیم بود. 

اراده تا زمانی که به امري جزئی تبدیل نشود، موجب حرکت نخواهد شد...،    «هدف و 
ي [تو] وقتی حرکت کردي و قدم جدید برداشتی، براي قدم بعدي، در ذهنت تصور و اراده



 ۱۳۳ تبیین جایگاه و تأثیر بدن در فرایند کسب شناخت از منظر صدرالمتألهینشناخت بدنمند:  

شود و این تعامل، تا رسیدن به هدف نهایی ادامه دارد؛ این یعنی هدف و  جدیدي ایجاد می
گذارند» (صدرالمتألهین، ر هر لحظه، بر یکدیگر تأثیر میهاي مادي و جزئی فاعل، دحرکت 
 ). 369 : ، ص1363

روشنی بر تأثیر حالت و وضعیت کنونی جسمانی فرد  عبارت مذکور از صدرالمتألهین، به
کند؛  ی بعدي در ذهن، در مسیر رسیدن به هدف نهایی، تصریح مییبر تصورِ هدف و شوق جز

معناي به انتها رساندن  ت براساس هدفی معین، لزوماً بهاین بدان معناست که شروع یک حرک
سوي هدفی  آن نیست؛ زیرا تغییر در وضعیت جسمانی و بدنی یک فرد، در طول حرکت به

خاص، ممکن است به شکل جدي بر تغییر هدف یا تعیین مسیرهاي جایگزین تأثیر بگذارد،  
 ریاب باشند.  مخصوصاً در مواقعی که اهداف نهایی، اموري بلندمدت و دی

گیري و عملی که مبدأ تصمیمتوان در عبارتی جامع و مختصر چنین گفت که عقل  می
هاي مختلف رفتاري در انسان است، چه در ایجاد فعل در خارج و چه براي تحلیل  ایجاد کنش

بدن وابسته است (همان،  موقعیت کنونی بدن در خارج و اتخاذ تصمیم جزئیِ بعدي، کامالً 
 . )516:ص

 

 گیري . نتیجه6
وجود و  ي حسی و خیالی، باور دارد. اما بااینصدرالمتألهین به تجرد علم، حتی در مرتبه

براساس دیدگاه خاص وي در عینیت بدن و نفس (ترکیب اتحادي) و نفی هرگونه دوگانگی  
آن است.  بین  نفس  در  تغییر  عین  بدن،  در  تغییر  هرگونه  جوهري،  حرکت  همچنین  و  ها 

نفس، فاعل اصلی شناخت است، پس هرگونه تغییر در بدن، تغییر در شناخت را در  ازآنجاکه  
هاي مادي آن پی خواهد داشت. مقصود از بدن و تأثیر آن بر شناخت، بدن جسمانی و ویژگی

بدن   بیرونی  و  درونی  حاالت  یا  موقعیت  یا  وضعیت  در  تغییر  هرگونه  که  معنا  بدان  است؛ 
ت در انسان مؤثر است؛ بنابراین اموري مانند جنسیت، جسمانی، در چگونگی حصول شناخ

سن، موقعیت فیزیکی بدن، حاالت روحی نفس و همچنین زمان و مکانی که بدن در آن قرار  
صورت ادراکی نفس تأثیرگذار است؛ این بدان معناست که دو  ي  گرفته است، همگی بر انشا

ونه شناخت نخواهند داشت، بلکه هر  فرد با فرایند رشد بدنی متفاوت، از معنایی واحد، یک گ
 معنا، متناسب با جسم هر فرد انسانی و موقعیت اجتماعی وي، براي وي کشف خواهد شد.  

رغم تصریح صدرالمتألهین بر تجرد علم و شناخت از ماده است و این دو  این تأثیر، علی
معده علل  تأثیر  عین  در  آگاهی،  و  شناخت  مادي(تجرد  با  -ي  شناخت)  بر  یکدیگر  بدن 

جمع هستند. این نتیجه، تأییدي فلسفی بر امکان مطالعات تجربیِ بدن و تأثیر آن در  قابل
 فرایند آگاهی و شناخت است.  



 119-138، صص:76، شماره99، پاییز3سري  ،20فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     134

رویکرد معرفتبا   آن،  نتایج  و  نوشتار  این  در  باید دقت داشت که  این،  شناسانه  وجود 
مستلزم پژوهشی مستقل است؛ شناختی چنین پیامدي،  مدنظر نبوده و بررسی لوازم معرفت

شناختی منتهی خواهد  بدان معنا که آیا تأثیر بدن بر فرایند کسب شناخت، به نسبیت معرفت
 شد یا خیر؟
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https://www.goodreads.com/author/show/60033.Ant_nio_R_Dam_sio
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ظاهر بر    همانند حمل سومی بوده که صدرا آن را حمل حقیقت و رقیقت خوانده و مخصوص حمل
و الضعف و  ه  بحکم االتصال و إنما التفاوت بحسب الشد  ههی الحقیق  هباطن و بالعکس است: «الرقیق

 ). 127  :، ص8، ج1981الکمال و ضعف» (صدرالمتألهین،  
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 و تتأثر منه...». 



 ۱۳۷ تبیین جایگاه و تأثیر بدن در فرایند کسب شناخت از منظر صدرالمتألهینشناخت بدنمند:  

از  40 به عباراتی دیگر  بنگرید  با بدن هنگام  . همچنین  بر عینیت نفس  صدرالمتألهین، در تصریح 
هی بعینها تدرك الکلیات و الجزئیات و تحس و تحرك و تغذو و تنمو    هادراك حسی: «النفس اإلنسانی
و النفس    هو النفس النباتی  ه الجمادی  هتفعل بذاتها جمیع ما فعلت الصور   هو تولد و تحفظ المزاج و بالجمل

بوحدتها  هالحیوانی الجواهر» (صدرالمتألهین،    فهی  ؛ صدرالمتألهین،  126  :، ص8، ج1981کل هذه 
 ). 607  :، ص1363

تشمل    هشخصیّ  هواحد  همع تعدّدها و تخالفها، عین حقیق  هو المحرِک  ه. «أنّ جمیع القوي المُدرُک41
اد )؛ براي تفصیل بیشتر در تبیین اتح220 :، ص8، ج1981هذه المعانی و هویاتها» (صدرالمتألهین، 
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الطبائع و الحواس فیصیر عند اللمس مثالً عین العضو الالمس و عند الشم و الذوق،    هعند ذلک، درج
 لذائق و هذه أدنى الحواس».عین الشام و ا 
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ذاتها و ال لذاتها من حیث لها آالت أخرى غیر اآلالت التی بها أدرکت تلک اإلدراکات و المدرکات»  
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46. Process. 

و التسلط و کلما کان نوریتها أشدّ و تسلّطها على البدن أقوى، کان    ه. «تتفاوت النفوس فی النوری47
 ). 152  :، ص6، ج1981،  صدرالمتألهینإدراکها أقوى» (
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