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Abstract
The relationship between the human reality and gender has been among the most
challenging problems in the past few decades, solving which paves the way to
answer many questions related to the women. With the advent of feminist activists
to philosophical and theosophical discussions, this question got even more
importance. Some people (such as liberal feminists) denied the feminine identity and
opted for the equality of genders, while another group of feminists recognized the
gender differences. Although this question has not been discussed in the egologistic
and humanistic discussions of the theosophists and theologians of Isfahan
Theological School, an analysis of their deep discussions on egologism can provide
a negative or positive answer to this question. Adopting the descriptive-analytical
method and inquiring about the most important egologistic discussions of Mir
Damad, Mulla Sadra, Fayz Kashani, and Allameh Majlesi such as the contingency
of ego, the relationship between ego and body, and the way ego manages body, this
article aims at examining the status of gender in ego. It finally concludes that in the
light of these scholars’ egologistic principles, the “genderedness of ego” is closer to
reality. Moreover, it is found that ego cannot be free from g ender attributes in its
contingency, individuation, actualization, and manner of practice in this world .
Keywords: gender of ego, Isfahan Theological School, Mir Damad’s egologism,
Sadra’s egologism, Fayz Kashani’s egologism, Allameh Majlesi’s egologism.
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 .1دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث ،قم ،ایران
 . 2استادیار دانشگاه قرآن و حدیث ،قم ،ایران
 .3دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1401 /03 /29 :ز تاریخ پذیرش1401 /05 /25 :

چكیده
رابطۀ حقیقت انسان و رنسیت ا همسائل چالشبرانگیز چند دهۀ اایر بوده است ک پاسخ ب بسیاری ا همسائل نان در
گرو حل ایط همسئل است .با ورود فیاالن فمینیسم ب همااح

فلسف) و کالهم) ایط پرسش ردیتر همطرح شزد و براز)

همانند لیارالفمینیسم ها با انکار هویت نان  ،قائل ب تساوی و برابزری رنسزیت) شزدند و دسزتۀ دیگزری ا فمینیسزمهزا
ااتالف های رنسیت) را ب رسمیت شنااتند .اگرچ ایط پرسزش در همااحز

نفزسشناسز) و انسزانشناسز) حکمزا و

همتکلمان همدرسۀ کالهم) اصفهان رایگاه) نداشت است ،هم)توان با تحلیل همااح عمیس نفسشناس) هنها پاسخ) سلا) یا
ایجاب) ب ایط پرسش داد .ایط نوشتار با روش تحلیل) -توصیف) و با استنطاق همهمتریط همااح

نفسشناس) همیرداهمزاد،

همالصدرا ،فیض کاشان) و عالهم همجلس) همانند حدوث نفس ،رابطۀ نفس و بدن ،چگزونگ) تزدبیر بزدن توسزط نفزس،
ب دناال بررس) رایگاه رنسیت در نفس است و در نهایت ب ایط نتیج رسیده است ک با تور ب هماان) نفزسشناسز)
هنها دیدگاه «رنسیت همندی نفس» ب صواب نزدی تر است .نفس در نحوۀ حدوث ،تشخص ،فیلیت و چگونگ) عمل
در ایط عالم نم)تواند ا اموصیات رنسیت) عاری باشد

واژگان کلیدی
رنسیت نفس ،همدرسۀ کالهم) اصفهان ،نفسشناس) همیرداهماد ،نفسشناس) صدرا ،نفسشناس) فیض کاشان) ،نفسشناس)
عالهم همجلس).

* نویسندۀ همسئول

tajik.i.z11@gmail.com
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 .1مقدمه
ا رنسیت و حقیقت و هویت انسان ا همسائل همهم و چالش) چند دهۀ اایزر بزوده

بح

است ک پاسخ ب بسیاری ا همسائل نان در گرو پاسخ ب ایط پرسزش اسزت .در فلسزف و
کالم اسالهم) اصل و حقیقت انسان را نفس و روح انسان تشکیل هم)دهد ،ا ایزطرو بزرای
پاسخ ب ایط پرسش باید رابطۀ رنسیت و نفس همورد همداق قرار گیرد.
تا پیش ا فیالیت فمینیستها و شکلگیزر ی همااحز

رنسزیت) دقیزس ،در سزنتهزای

همختلف فلسف) نان چندان همسئل ناودهاند .اهمزا پزس ا شزکلگیزری همااحز
همااح

فمینیسزت)،

نان با رویکرد فلسف) و کالهم) نیز در کانون تور هنها قرار گرفت.

شاید اصل)تریط سؤال فلسف) ک همورد تور و عنایت فیاالن فمینیست قزرار گرفزت،
سؤال ا رابطۀ حقیقت انسان و رنسیت بود .اهما ب دلیل اینک فمینیسم فاقد هماان) همنسزجم
هست)شناس) و انسان شناس) است ،فیاالن فمینیسم نتوانستند پاسخ راهمع و کاهمل) ب ایزط
همسئل ۀ همهم بدهند .ب بور همثال پیشفرض فمینیسملیارال برای برح برابری رنسزیت) ایزط
است ک

ن و همرد کاهمالً تشاب ورودی دارند و هرگون تمایز ذات) را همنکر هم)شزوند .در

نگاه باورهمندان ب ایط دیزدگاه اازتالف هزای نزان و همزردان فقزط در بزدن همزادی هنهزا و
اموصیات بیولوژیک) االص هم)شود و اگر نان و همردان ا حی
و عقالنیت و ...ااتالفات) دارند ،تماهماً برساات فرهن

احساسات و تمایالت

و ارتماع و تربیت راهمیۀ همردساالر

است (تان . 34 :1387 ،
اهما عده ای ا فمینیست ها با ب رسمیت شنااتط تفاوتهای رنسزیت) بز دنازال اثازات
برتری صفات و ویژگ)های نان بر ویژگ)های همردان بودند (رگر. 43 :1387 ،
همطالیات رنسیت) ب همثابۀ ی

دانش همیانرشت ای ساب ایجاد پویای) هرچ بیشتر علوم

همختلف هم)شوند .همطالیات فلسف) کالهم) همرتاط با رنسیت هم) تواند همانند حلقۀ اتمال ایط
علوم با همسائل عین) ارتماع) و نظریات همطرحشده در حو ۀ همااحز

رنسزیت) و همسزائل

نان باشد.
با ب قدرت رسیدن حکوهمت شیی) صفوی و ب دعوت شاهان صفوی ا عالمان شزیی
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در پایتخت صفویان ،همدرسۀ علم) بزرگ) تشکیل هم)شود و فضای علم) همهم و ردیزدی
شکل هم)گیرد .ب همیط دلیل همۀ رریانها ی فکری اسالهم) در همااح

کالهمز) و فلسزف)

نمایندگان) در ایط همدرس داشتند .همدرسۀ کالهم) اصزفهان همتشزکل ا سز رریزان فکزری
همحدث همتکلمان ،رریان عقلگرای حل و رریان کالم فلسف) است .در ایط همقال با بررس)
نفس شناس) ایط رریان ها دیدگاه هنها را در امزوص رنسزیتهمنزدی نفزس نیزز کشزف
اواهیم کرد.
بررس) رنسیتهمندی نفس اگرچ د د ۀ فالسف و همتکلمان همدرسۀ کالهمز) اصزفهان
ناوده است و در کتابهای کالهم) هنها سخن) در ایط همورد دیده نم)شود و نفیاً یا اثااتاً در
ایط همورد همطلا) ا هنها ذکر نشده است ،اهما هنها سزخنان بسزیار ار شزمندی در امزوص
نفس شناس) داشت اند و ب همسائل همهم) همانند هماهیت نفس ،همجرد یزا همزادی بزودن نفزس،
حدوث نفس ،همزایرت نفس ا بدن و چگونگ) تیلس نفس ب بدن پرداات اند ک در بررس)
رنسیتهمندی یا عدم رنسیتهمندی نفس بسیار تأثیرگذار اواهد بود و هم) توان با تحلیل و
استنطاق ایط هماان) بزرای ایزط پرسزش همهزم پاسزخ) رسزتورزو کزرد کز بازس همازان)
نفس شناس) همتکلمان همدرسۀ کالهم) اصفهان ،هیا تفاوتها و تمایزات نان و همردان ب نفس
و حاق ورود هنها سرایت اواهد کرد یا فقط در همحدودۀ بدن همادی و عنمری قرار دارد؟
باس بیان تمام همتکلمان اهماهمی نفس حادث است .چگونگ) حدوث نفس و همیزان ارتااط
حدوثش با بدن همادی ،در بح رنسیتهمندی یا عدم رنسیتهمندی نفس همؤثر اواهد بود.
اگر بدن ب همثابۀ همین ای برای حدوث نفس بوده باشد و نوع) علیت برای حدوث نفزس
داشت باشد ،قول ب رنسیتهمندی نفس تقویت هم)شود.
اهمیت پرسش همذکور در ایط است ک بر پایۀ پاسزخ برههمزده ا سزنت و همازان) کزالم
اسالهم) هم) توان داوری روشطتر و کاراهمدتری دربارۀ احکام همتفاوت نان و همردان داشت و
همچنززیط با تززاب ایززط ااززتالف هززا را در همااحزز

همهمزز) همچززون ااززالق رنسززیت)،

همیرفتشناس) رنسیت) و حت) در هموارد عین)تر ی همانند کنشگری رنسیت) نان اهمتداد داد.
برای بررس) ایط همسئل ا بیط همتکلمان ایط همدرس همیرداهماد ،همالصدرا ،فیض کاشان) و

  226فلسفه دین ،دورة  ، 19شمارة  ، 2تابستان 1401

عالهم همجلس) انتخاب شده اند تا تمام رریانها ی فکری ایط همدرس ی

نماینزده در ایزط

نوشتار داشت باشند.
در ایط نوشتار سی) شده است با وام گرفتط ا هماان) فلسف) نفسشناس) ایط همتکلمزان
و حکمای برتر پاسخ) برای ایط پرسش رست ورو کرد ک هیا نفس انسان رنسزیتهمنزد
است یا ایر؟
 .2مفهوم شناسی
پیش ا ورود ب بح

رنسیتهمندی یا عدم رنسیتهمندی نفس ال م ب تیریزف واژگزان

رنسیت و نفس بپردا یم.
 .1 .2جنسیت

همراد ا رنسیت  1در همینای لزوی هن ،حالت و کیفیت رزنس  2اسزت (همیزیط،1353 ،

:1

 ، 174اهما در اصطالح راهمی شناسان تا پیش ا سال  1960دو واژۀ رنس و رنسیت بزرای
اشاره ب همینای ن و همرد ب کار برده شده است ،ول) ا دهۀ 1960ب تدریج همینای ردیدی
وارد ادبیات فمینیستها شد ک واژۀ رنس را با تور ب تفاوتهای بیولوژیک) برای اشاره
ب رنس ن یا همرد و واژۀ رنسیت را برای اشاره ب ویژگ)های همتفزاوت رفتزاری کز در
قالب راهمی شکل هم) گیرند ،ب کار بردهاند (فریدهمط. 27 :1383 ،
 .2 .2نفس

نفس در لزت ب همینای ارو نسیم است و تنفس نیز ب همیط همینا ب کار هم)رود و تمزام
همشتقات ایط هماده ب همیط همین) برهم) گردد (ابطفارس1404 ،ق،

 . 454 :2کلمۀ نفس در

کتاب های لزت ب همین) ذات و حقیقت ش)ء نیز ب کار هم)رود.چنانک عالهم باابازای) در
ذیل هیۀ 1سورۀ هماارکۀ نساء هم)نویسند :همنظزور ا نفزس عزیط و ذات هزر چیززی اسزت
(بااباای)،1363 ،

. 213 :4
1. gender
2. sex
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در اصطالح فلسف) و کالهم) ا دو حی
ب نفس ا حی

هم) توان ب تیریف نفس پرداات؛ تیریف) ک

عالق و ارتاابش با رسم تور دارد و تیریفز) کز نفزس را بز عنزوان

روهری همستقل تیریف هم)کند.
در ایط نوشتار نفس ا حی

اول همورد عنایت و تور هماست .الات همالصدرا قائل است

ک حقیقت نفس ،حق یقت) تیلق) و اضاف) است و ب هیچ عنوان نم) توان نگاه) همستقل ب
نفس داشت (ر.ک ،صدرا،1386 ،

 . 11 :8بیشتر حکمزای اسزالهم) تیریزف واحزدی ا

نفس ذکر کردهاند ک گاه) فقط در الفا ااتالفها ی) در تیاریف هنها دیده همز)شزود .در
ایط تیریف نفس کمال اول برای رسم بایی) هل) دارای حیزات بزالقوه بیزان شزده اسزت
(صدرا،1386 ،

. 16 :8

در ایط نوشتار همنظور ا نفس همان حیثیت تیلق) ب بدن همادی است ک ذات و حقیقت
انسان را تشکیل هم)دهد و سزاب انسزان شزدن انسزان همز)شزود .بز تیایزر فلسزف) روح
تیلس گرفت ب بدن همادی است .همنظور ا رنسیتهمندی نفس ایط است ک هیا تفزاوتهزای
رنسیت) ب نفس و حقیقت انسان نیز سرایت هم)کنند یا فقط ب بدن همادی تیلس دارند؟
 .3نفسشناسی متكلمان مدرسۀ کالمی اصفهان
ا همااح

همهم) ک همواره در کالم اسالهم) همورد تور همتکلمان هما بوده اسزت ،بحز

حقیقت و هویت نفس و ب نوع) همااح

انسانشناس) است .ایط همااح

ا

در ابتدا در هماح

تکلیف و سؤال ا چیست) همکلف برح هم)شد  ،اهما پس ا همدت) در چراش) واضز ذیزل
همااح

همیاد همطرح شده است.

 .1 .3نفسشناسی میرداماد

همیرداهماد اثر همستقل) دربارۀ نفس شناس) ندارد و بسیار گذرا ب ایط هموضوع پرداات است.
همااح

نفسشناس) او را هم)توان ب س قسمت فلسف) ک همتأثر ا ابطسیناست و عرفان) و

نقل) تقسیم کرد .در ابتدا ا الگوی فلسف) همشاء شروع کرده و سپس ب سمت عرفان رفت
و هیات قرهن را ب صورت همؤید نظرهای اود ذکر کرده است.
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نفس در اندیشۀ حکیم استرهباد ی حقیقت) همجرد و حادث و ذوورهیط دارد .تا همان)ک
در عالم هماده با بدن همادی همراه است ،ا اواص و ویژگ)های بدن همادی تأثیر هم)پذیرد،
اهما پس ا همفارقت ا بدن دارای ویژگ)های همورودات همجرد همز)شزود (همیرداهمزاد:1380 ،
. 123
ا نظر همیرداهماد ترکیب عناصر اربی و فیل و انفیاالت هنها همورب ایجاد تیادل هم)شود
ک بدن قابلیت پذیرش نفس ناات) را ب دست هم)هورد  ،با افززایش اعتزدال رسزم ،قابلیزت
پذیرش نفس حیوان) و سپس ب حدی هم)رسد ک نفس نابقۀ انسزان) حزادث همز)شزود و
شایستگ) پذیرش فیلیتهای دیگر را پیدا هم)کند (همیرداهماد. 394 :1367 ،
عاارت همیرداهماد در ایط همورد چنیط است:
« اذا ثات ان النفس النابق

یر همنطای ف) الجسم بل ه) ذات هلۀ و انما الشاک المزاری

والشرک الهیوالنی  ،الن یمطاد بها حدوثها» (همیرداهماد. 394 :1367 ،
در ایط عاارت همیرداهماد با عاارت «یمطاد بها» ب حدوث نفس توسط بدن اشاره کزرده
است و اینک تا رسم ب حدی ا اعتدال نرسد ،نفس حادث نم)شود .پس هم) توان گفزت
علت حدوث نفس ،استکمال رسم است .اگرچ نفس حقیقت) ورای عالم هماده دارد و ا نظر
همیرداهماد روحان) و همجرد است ،نحوۀ حدوث نفس ا نظر همیرداهماد ساب هم)شود بدن همورب
هست) و حدوث و تشخص نفس باشد و نفس کاهمالً نیا همند و وابست ب بدن همادی هم)شود.
ب همیط دلیل همیرداهماد ا عاارت «شکار حدوث نفس» توسط بدن استفاده کرده است.
ا همسائل دیگری ک همورد عنایت و تور حکیم استرهبادی بوده است ،نحوۀ ارتااط نفس و
بدن است .او همیتقد است ک نفس در دو همرتاۀ ذات و افیال بر بدن تیلس گرفت است:
«روهر قدس) نفس نابق ب ذرات عالم بدن همحیط ،و بر کاف حواس و همشاعر و قوا و
ارواح و هماادی ادراکات و تحریکات قهرهمان است؛ و تیلس و تدبیر و حکوهمت و سلطنتش
را قیاس ب همل

بدن دو اعتاار است :نظر ب حال بدن و ب اعتاار ا همااح

علم بایی) و

ا احوال هموضوعات باییی است و نظر ب حال روهر ذات او و ب ایط اعتاار ا همااحز
علم اله) و ا احوال رواهر همیارف است» (همیرداهماد. 123 :1380 ،
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چنانک همالحظ هم)شود در اندیشۀ او نفس حقیقت) همجرد دارد ک برای اسزتکمال بز
بدن همادی همحتا است و با تیلس و تدبیر بدن قرار است راه کمال و راودانگ) را ب) کند.
ب اعتقاد او نفس و بدن دو حقیقت و دو رناۀ ردای انسان هستند ک کاهمالً در یکدیگر
تأثیر و تأثر اواهند داشت .نفس ب تدبیر و تمرف در بدن همشزول هم)شود و ایط اتمال و
ارتااط ب حدی شدید است ک هممدر تمام احواالت و احساسات و ادراکات نفس است.
رناب همیرداهماد ب توضی و تشری نتایج ایط تیلس و تدبیر نیز پرداات است .ب اعتقاد
او تیلس نفس ب بدن ،تیلس بایی) است ک نتیجۀ هن همحدود شدن نفس ب

همان و همکان و

دیگر تزاحم های بدن همادی است .نفس در ایط دنیا تا همان)ک ب بدن تیلس دارد ،در تضاد
و تزاحمهای بدن همادی ک ویژگ)های عالم هماده است ،شری

است و درگیر همان و همکان

و همحدودیت های عالم هماده است .او همیتقد است نفس بید ا همرگ ا قیزد ظلمزان) رسزم
ه اد شده و ا ایط تاریک) رها هم)شود (همیرداهماد. 123 :1380 ،
نتیجۀ ایط اتمال و تیلس شدید همحیط بودن نفس بر بدن همادی است تا رای) ک نفس
را همدرک اصل) تمام احساسات و ادراکات بدن دانست و اساسزاً هزیچ ادراکز) را همگزر بزا
وسابت و تدبیر نفس هممکط نم)داند  ،اهما ایزط ادراکزات نفزس بز دلیزل درگیزر بزودن در
همحدودیت ها ی عالم دنیا ک عالم تزاحم و تماعد است ،چندان کاهمزل نیسزت (همیرداهمزاد،
. 123 :1380
انسان بالحقیق  ،روهر نفس همجرد است ک در اصل فطرتش ا صزقع قزدس و وبزط
اصل)اش عالم سماوی است .چنزد رو ی در دار ربزت و عزالم زرور در قفزس بزدنش
ندان) شده است تا ذایرۀ حیات ابدی اندو د ( همیرداهماد. 23 :1380 ،
همیرداهماد با تأکید بر راودانگ) روح ،همرگ را فقط انسالخ اهمر یرهمادی ا بزدن همزادی
دانست و هم)گوید :نفس بید ا همرگ ا بدن ردا هم)شود  ،اهما در عالم یرهمادی بز حیزات
اود اداهم هم)دهد تا ب اهمر ادا دوباره ب بدن برگردد (همیرداهماد. 75 :1380 ،
 .2 .3نفسشناسی مالصدرا

نفس در حکمت همتیالی چندیط ویژگ) همهم دارد؛ ا همهمتریط ویژگ)های نفس در حکمت
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همتیالی «وحدت» و « تجرد» است .نفس ،روهری همجرد است ک تیلس ب بزدن دارد ،بلکز
باالتر ا تیلس ،اساساً بدون بدن ،اهمکان پیدایش ندارد هرچنزد هممکزط اسزت پزس ا پدیزد
ههمدن ،تیلقش ب بدن قطع شود و پس ا همرگ بدن هم باق) بماند.
براساس دیدگاه همالصدرا نفس «رسمانی الحدوث» و «روحانیز الاقزاء» اسزت؛ نفزس
انسان) براساس حرکت روهری اشتدادی ا صورت همورود در هماده تکون هم) یابد و سیری
استکمال) را ب) هم)کند تا ب تجرد هم)رسد .همالصدرا سپس ب قاعدۀ «فز) کینونز الزنفس
قال الادن» و ورود نفس قال ا بدن هم)پردا د و هن را ا ضروریات همذهب شیی دانسزت
است (همالصدرا . 157 :1391 ،او با استناد ب روایات همیثاق و گرفتط عهد ا انسان ها و نیز
هیات و روایات) ک ظاهرشزان بزر هازوط نفزس ا عزالم قزدس داللزت دارنزد ،سزی) بزر
همستدلسا ی گفتۀ اود دارد .نیز ا روایات بینت ک در اموص الس ارواح پیروان اهل
بیت (ع  ،قال ا ا بدان هنها و ا بینت ائم است و نیز روایات) کز دال بزر القزت ارواح
پیاهمار و ائم قال ا ابدان هنهاست ،در رهت اثاات حضور نفس قال ا بدن همدد هم)روید
(همالصدرا. 156 :1391 ،
همالصدرا پس ا نقد نظریۀ قدم و حدوث روحان) نفسِ افالبون و ارسطو دربارۀ نحوۀ
ورود نفس قال ا بدن ک ا هن ب کینونت نفس تیایر هم)کند ،هم)گوید علزت نفزس کز
همان ورود عقالن) است ،همورودی همجرد و تام است ک هم ا رهت ذات و هم ا رهت
فیل تام است و ب هماده نیا ندارد؛ بنابرایط نفس در همرتاۀ علت اود ب ورود عقل) ،قال ا
بدن همورود است و سپس تنزل هم)کند ،اهما نفس ا هن حی

ک نفس اسزت و تمزرف و

تدبیر بدن را عهده دار است با شرایط همییط و استیداد ااص) ب بدن تیلس دارد و بزا بزدن
حادث هم) شود (همالصدرا . 157 :1391 ،عالم عقل ،عالم تکلیف ناوده و ال م است کز بزا
بدن ارتااط برقرار کند و ا ابزار و هالت رسمان) بهره بگیرد تا بت واند کماالت) را تحمیل
کند .همالصدرا ب س نشئ برای نفس اعتقاد دارد :پیش ا دنیا ،در دنیا و پس ا دنیا .تزییر و
تحوالت در دنیا برای نفس ،رز با حرکت روهری اهمکانپذیر نیست ،اهما در همراتب پیش ا
دنیا و پس ا دنیا گاه) همراتب بر ا) و همثال) است و گاه) عقل) ک نفس قازل ا هنکز
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نفس شود ،در همرتاۀ عقل) حضور داشت و قال ا هن هم ورود علم) در همرتاۀ قضای اله)
داشت است (همالصدرا،1386 ،

 . 35 :8وی همچنیط ب ایط نکت اشاره هم)کند ک نفزس

انسان ،ابتدا در عالم علم اله) حضور داشت و در هن هموبط همقزدر شزده اسزت کز انسزان
الیفۀ اله) ش ود (همالصدرا،1386 ،

. 172 :4

ا اصل)تریط و همهم تریط هماان) حکمت همتیالی «اصالت ورزود» و «تشزکی

ورزود»

است .با اصالت دادن ب ورود عاهمل کثرت همورودات را فقط باید در ورود بررس) کرد و
تفاوت همورودات در تقدم و تأار و شدت و ضیف است .یک) ا لوا م اصالت و تشکی
ورود نگاه یر تااین) ب تمام همورودات عالم و همراتب هست) است؛ چراکز بازس نظریزۀ
تشکی  ،همورودات رهان و همراتب هست) همتاایط ا هم نیستند ،یرا رهت ااتالف هنها
همان رهت اشتراک هنهاست ،پس نم) توانیم همورودات همادی و همجرد را کاهمالً همتازایط ا
هم بدانیم.
در نظام فلسف) صدرا نف س ،ابتدا رسمان) بوده است ک براساس حرکت روهری همسیر
تکاهمل ب سمت تجرد را ب) هم)کند (همالصدرا،1386 ،

. 14 :8

نفس براساس حرکت روهری اشتدادی همراحل چهارگانۀ نازات) ،حیزوان) ،انسزان) و
عقل) را ب) هم)کند و بر ایط اساس اوالً حدوث هر همرحل با وال همرحلۀ قال همراه است؛
ثانیاً همیش باید رزء حادث کاهمل تر ا رزء سابس بوده و دررۀ ورودی برتری داشت باشد
(همالصدرا،1386 ،

 . 330 :8نکتۀ تأثیرگذار در هماح

رنسیتپذیری نفس ایط است ک

حدوث همرحلۀ ردید با تمام کماالت همرحلۀ سابس همراه است .تمویر همالصدرا ا حرکت
روهری نفس و حرکت اشتدادی را ،هم) توان ایط گون ترسیم کرد ک حرکت نفس واقییت
سیال همتمل است ک هر لحظ شخم) کاهمل تر ا قازل بز همزراه کمزاالت قالز) حزادث
هم) شود ،پس نفس در همراحل باالتر باید کماالت همرحلۀ پاییط تر ا رمل رنسیت را همراه
اود داشت باشد.
ا همااح قال) هم) توان ب ایط نتیج رسید ک نفس انسان ورودی ذوهمراتب دارد؛ یین)
نفس دارای ی

ورود رمی) و بسیط است ک با ورود همراتب همختلف دارای ی

وحدت
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است ک هثار همراحل قال ا اود را دارد .همالصدرا نیز ب ایط نکت اشاره کرده است ک نااید
نفس را صرفاً همرتاۀ همتیال) همجرد دانست ،بلک تجرد وصف و صفت همرحلۀ عزال) نفزس
است (ر.ک :همالصدرا . 308 :1354 ،او با اشاره ب ایط نکت هم)گوید ف)المثزل قزوۀ اذیزۀ
نفس در همرحلۀ حیوان) برتر ا قوۀ اذیۀ نفس در همرتازۀ نازات) اسزت (همالصزدرا:1354 ،
 . 446ال همۀ ایط بیان هن است ک نفس ،در همراحل باالتر هم ذا هم)اورد ،اهما لطیفتزر و
کاهمل تر و همتناسب با هن همرحل .
افزونبر هماان) همطرحشده ا حکمت همتیالی  ،همالصدرا تیریف همتفاوت) ا بدن ارائ داده
است ک باس هن نفس و روح بخاری و بدن ب نوع) ی

حقیقزت انزد کز بزا هزم اتمزال

ورودی دارند؛ ا نظر همالصدرا بدن رسم) لطیف اسزت کز نفزس ابتزدا در هن تمزرف
هم)کند و بید ب تدبیر بدن اصل) هم)پردا د (همالصدرا . 308 :1354 ،او بدن را همرحلۀ نا لۀ
نفس هم)داند  ،بدن و نفس اتحاد ورودی دارند و ااتالف در قوای بدن و حاالت و اعضا و
روارح ب نفس هم سرایت اواهد کرد .ذکر ایط نکت ضروری همز)نمایزد کز تفزاوت در
قوای بدن) و اعضا و روارح و حاالت روح) -روان) ریشز در تفزاوت ارواح دارد ،یزرا
باس هماان) صدرا شیئیت ش)ء ب فمل اایری است ک ب هن هملحس شزده اسزت و فمزل
اایر باید تمام همراحل پایین) را در اود داشت باشد تا بتواند تدبیر بدن را بکند و روح بز
تدبیر بدن هم)پردا د (ر.ک :یزدانپناه. 163 :1391 ،
 .3 .3نفسشناسی فیض کاشانی

فیض کاشان) شای بیشتر همتکلمان اهماهمی حقیقت انسان را ترکیا) ا نفس و بدن هم)داند .در
بیان حقیقت انسان هم)گوید « :نفس را حقیقت) است یرهمادی ،فناناپذیر و راودان و بدن را
دارای ورودی رسمان) ،همادی ،فناپذیر ،اشارهپذیر و دارای شکل و صورت همز)دانزد کز
همانند ابزاری در دست نفس است (کاشان)،1316 ،

. 287 :5

برای تاییط بهتر چیست) انسان بیشتر ب بیان و توضزی و همیرفز) هثزار و قزوای نفزس
هم)پردا د و هم)گوید  ،نفس همان است ک با «همط» ب هن اشاره هم)کنیم و حت) در اواب ک
بدن شای همیت است ،هم)گوییم همط اواب دیدم.
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او همیتقد است تمام پدیدهها ی درون) و ذهن) انسان همستند ب نفس است .بزرای همثزال
علم و اندیش  ،هر و ،اراده و شوق و . ...ا نظر فیض ب بور همثل و همساهمحتاً گفت هم)شزود
ک همط با چشم دیدم یا با بان گفتم یا با گوش شنیدم ،یرا حقیقت انسان یزر ا بزدن و
ا عضای همادی اوست و همۀ اعضا ابزار نفس انسان هستند ک حقیقزت انسزان را تشزکیل
هم)دهد (کاشان) . 153- 154 :1362 ،او همیتقد است ثاات ورود و شخمزیت هزر انسزان)
دلیل) بر تجرد نفس است ،یرا بدن همادی دستخوش تزییر و دگرگون) و یادت و نقمان
است ک در بول عمر ی

انسان چندیط بار تزییر هم)کند  ،اهما حقیقت و ذات هزر انسزان)

همواره ثابت است و پابررا ک با علم حضوری درک هم)شود ،پس حقیقت و نفس انسزان
همادی نیست و همجرد است (کاشان). 91- 145 :1362 ،
برای توضی و توری چگونگ) ارتااط و تدبیر نفس همجرد و بدن همادی فیض بر ایزط
باور است ک عالوهبر بدن عنمری بدن) همثال) هم ورود دارد .ب بور کل) او همیتقد است
عالم همثال برای ارتااط عالم ارواح و همجردات با عالم باییت و همادی هفریده شده است.
بدن همثال) شکل و شمایل بدن عنمری را دارد ،اهما ثقل و ررم و همادۀ دنیای) را نزدارد.
ا نظر فیض نفس ابتدا بدن همثال) و ب تاع هن بدن همادی را تدبیر هم)کند و پس ا همرگ نیز
نفس با بدن همثال) ب حیات بر ا) اود اداهم هم)دهد (کاشان)1427 ،ق 150 :و . 495
اگرچ وی قائل ب نوع) وحدت رمی) بیط نفس و بدن است ،نقزش بزدن در اهمزوری
همثل اندیش  ،اراده ،احساسات و عوابف و فیل و انفیاالت و حت) اهمور وابست ب بدن همثل
کنترل روارح و اعضا را بسیار ضییف و کمرن

همیرف) هم) کند و نقش اصل) را ب نفزس

هم)دهد .ا ایطرو گوی) دوگانگ) بیط نفس و بدن ورود ندارد و نفس است ک در سرتاسر
بدن رریان دارد و رأس همۀ فیالیتها و ادراکات است و چنانک اشزاره شزد ،ایزط نفزس
است ک هم)بیند و هم)شنود و راه هم)رود و  ، ...پس ارتااط نفس با بدن بسیار عمیس است و
ب نحوی همتحدند و ب بور کل) او بر ایط باور است ک شخمیت هر فردی ب نفس اوست
(کاشان)1427 ،ق. 350 :
وی با اشاره ب دالیل عقل) و نقل) و تجرب) ب اثاات تجرد نفس پردااتز اسزت .هیزۀ
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 169سورۀ هماارکۀ هل عمران را دلیل) برای ادعای اود دانست و هم)گوید ایط هی ب روشن)
تجرد و بقای نفس را بیان هم)کند  ،چون بدن در ااک است و ایط رو ی اوردن همربوط ب
بدن رسمان) نیست (کاشان)40 :1 ،1316 ،
وی با اشاره ب گنجایش و ظرفیتهای ب)پایان نفس و همحدودیت همورودات رسمان)
و همادی ،دلیل) تجرب) بر تجرد نفس اقاهم هم)کند و هم)گوید هرچ فط و هنر و صنیت و
ااالق و همینویت و ...در نفس ریخت شود ،پر نم)شود و ایط دلیل) بر هملکزوت) و قدسز)
بودن نفس است (کاشان). 155 :1362 ،
ادراک همیقوالت و همتخیالت دلیل فلسف) دیگری بر تجرد نفس است ،چون نفس نابق
یا فاعل ایط ادراکات است یا قابل هنها .در هر دو صورت اهمکزان نزدارد همورزود همزادی و
رسمان) فاعل یا قابل ادراکات یرهمادی و یررسمان) باشد .پس نفس نابق همجرد است.
عدم فلت ا اود دلیل دیگری است برای اثازات تجزرد نفزس ،فزیض در ایزط بزاره
هم)گوید :هر همورودی ک همواره برای اود حاضر است ،قطیاً همجرد است.
در همورد نحوۀ پیدایش نفس ،فیض کاشان) ب نظریۀ ااص همالصدرا یین) رسزمانیت
الحدوث و روحانی الاقا قائل است (قل) اده. 13 :1390 ،
 .4 .3نفسشناسی عالمه مجلسی

عالهم همجلس) همیان) همختلف) برای نفس بیان کرده است ،ولز) در نهایزت نفزس را همزان
«ذات الش)» هم)دانند (همجلس)1404 ،ق 58 :و . 92
روح در اندیشۀ عالهم همجلس) همان نفس) است ک ب بدن تیلس گرفت است و حیات
انسان ب واسط ۀ هن است کز در القزت بیزب و بزاهر اسزت (همجلسز)1404 ،ق 63 :در
تیریف روح چنیط هم)گوید  :روح حقیقت) است لطیف ،ربان) و روحان) ،عالم و همدرک ک
ب بدن رسمان) تیلس گرفت است و عقول االیس ا درک و شناات هن همتحیر هماندهانزد (
همجلس)1404 ،ق 67 :و . 36
در اندیشزۀ او روح همزان نفززس انسزان) اسزت ،اگززر در همزواردی بزیط نفززس و روح
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تفاوت ها ی) قائل شده است ،همنظورش تفزاوت بزیط روح حیزوان) و نفزس انسزان) اسزت
(همجلس)1404 ،ق 58 :و . 105
فهمیدن نظر نهای) عالهم همجلس) دربارۀ تجرد یا عدم تجزرد نفزس در ظزاهر همشزکل
ب نظر هم)رسد .گاهاً عاارات) دارند ک هم) تواند هر کدام ا نظریات را تقویت کند .برای فهم
دقیستر و نهای) عالهم همجلس) باید تمام اقوال را کنار هم گذاشت و ا تحلیل هنها ب کشف
نظر ایشان رسید.
عالهم همجلس) در ایط اموص بسیار همحتابان صحات کردهاند و هم)گویند دلیل عقل)
کاف) ن بر تجرد نفس و ن بر همادی بودن نفس اقاهم نشده اسزت ،اهمزا ظزاهر هیزات را بزا
تجسیم نفس سا گارتر دانست  ،هرچند بالفاصل هم)گویند ظاهر هیات قابل تأویل است و
برا) هیات اشاره ب تجرد نفس دارد (همجلس)1404 ،ق. 104 :
ا بیط نظرهای همطرحشده در اموص حقیقت نفس دو نظر را اقرب هم)داننزد و بزیط
ایط دو نظر همرددند ک هیا نفس رسم لطیف نوران) است ک داال بدن شزده اسزت و در
قیاهمت ب ذاتش یا با بدن همثال) ورود اواهد داشت یا همجرد است ک پس ا همرگ و قطع
تیلس ا بدن دنیوی ب بدن همثال) تیلس هم)گیرد (همجلس)1404 ،ق. 104 :
چنانک کاهمالً همشهود است ،در هر دو صورت عالهم همجلس) تجرد همثال) را هم)پذیرد و در
بح

همیاد بحاراالنوار ن تنها تجرد نفس را ناقض اصل دیط نم)دانند ک ایط قول را کمک)

برای اثاات بهتر همیاد و پاسخ ب شاهات در ایط باب هم)دانند (همجلس)1404 ،ق 7 :و . 52
او قائل است ارواح در همیط دنیا نیز بدن همثال) دارند و روایات صحی و همیتازری در
ایط همین ذکر هم)کنند  .همچنیط برای ارواح قزوی چنزدیط بزدن همثزال) عنزوان همز)کننزد
(همجلس)1404 ،ق. 354- 355 ،54 :
عاارا ت و نظر عالهم همجلس) در ایط همورد ب هیچ عنوان با رسمان) دانستط نفس قابل
رمع نیست ،در ایط بیانات نفس ب گون ای فراهمکان) توصیف شده است ک همز) توانزد در
بدن همثال) در همکانهای دیگری نیز حاضر باشد.
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دلیل دیگری ک هم) توان برای ایط ادعا بیان کرد ایط اسزت کز او همیتقزد اسزت هالت
ادراک ارسام قادر ب شنااتط و درک نفس نیست .ایط همطلب را در قالب حدیث) ا صزال
ب سیید ذکر هم)کنند:
صال بط سیید گوید« :ادهمت اهمام هادی (ع رسیدم و عرض کردم :قربانزت ،در هزر
اهمری درصدد ااهموش کردن نور شما و کوتاه) در حس شما بودند ،تا هنجا ک شزما را در
ایط سرای شت و بدناهم) ک سرای گدایان ناهمند همنززل دادنزد ،فرهمزود :پسزر سزیید؟ تزو
همچنیط فکر هم)کنز) ؟ سزپس بزا دسزتش اشزاره کزرد و فرهمزود :بنگزر ،همزط نگزاه کزردم،
بوستان های) دیدم سرور بخش و بوستانهای) با همیوههای تا هرس ،کز در هنهزا داترانز)
نیکو و اوشاوی بود همانند همروارید در صدف و پسربچگان و همر ان و ههزوان و نهرهزای
روشان ک چشمم ایره شد و دیدهام ا کار افتاد ،هنگاه فرهمود :هما هر کجا باشیم اینها برای
هما همهیاست ،هما در سرای گدایان نیستیم» (همجلس)1404 ،ق 50 :و . 132
عالهم همجلس) در توضی اینک صال بط سیید چگون ایط باغها را دید چندیط ورز
بیان کرده است ک االصۀ هن ایط است ک ارواح القتهای همتفاوت دارند ک برا) قادر
ب درک و دیدن بیض) ا حقایس هستند و اصالً بیید نم)دانند ک در وادیالسالم باغهای)
باشد ک همردم عادی هنها را نم)بینند (همجلس)1404 ،ق 50 :و : 135
باس ایط توضیحات او همیتقد است ک نفس و روح صفت) دارد کز ا رزنس صزفات
همورودات همادی نیست و روح پس ا ردای) ا بدن وارد عالم) هم)شود ک ااصیت همادی
نداشت و تزاحم) با همورودات همادی ندارد ،درحال)ک همهمتریط ویژگ) هماده و رسم تزاحم است.
پس هم) توان نتیج گرفت عالهم همجلس) قول ب تجرد نفس را پذیرفت و ایط قول را در
حل شاهات بر خ و همیاد همفید دانست است .اگر گاه) تجرد را رد کرده است ،همنظور تجرد
تام عقل) است .اهما او همیتقد است نفس انسان باید همیش همراه بزدن) باشزد کز چنانکز
اشاره شد ،اااار و احادی

فراوان) بر ورود بدن همثال) ورود دارد .پزس همز) تزوان گفزت

ایشان قائل ب تجرد همثال) و بر ا) نفس است.
دلیل دیگری ک هم) توان بر ایط ادعا ذکر کرد ایط است ک در بحاراالنوار دالیل افرادی
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را ک قائل ب عدم تجرد نفس هستند ،همورد انتقاد قرار داده است ،برای همثال استدالل برا)
را ک هم)گویند همقمود ا همط همان بدن است ک هم تمف ب ایستادن و نشستط و رفتط و ....
هم)شود و تمام اینها ااصیت رسم است ،ذکر کرده و چنیط پاسخ هم)دهد  ،همقمود ا کلمۀ
همط نفس است ،اهما ب دلیل شدت ارتااط و اتمال نفس و بدن گاه) ا لفظ همزط ،بزدن نیزز
اراده هم)شود (ر.ک :همجلس)1404 ،ق 58 :و . 70
چنانک همالحظ هم)شود عالهم همجلس) ب ارتااط و اتمال شدیدی بیط نفس و بدن در
دنیا قائل است .همطلب همهم دیگری ک در بیان ب ایط اشکاالت ذکر کرده است ،ایزط نکتزۀ
همهم است ک نسات نفس همجرد با تمام بدنها را یکسان نم)دانند  ،بلک همیتقدند هر نفزس
تنها با ی

بدن ا لحا همزا و اعتدال سا گار است و ا حی

استیداد ازاص هن بزدن،

نفس ب هن تیلس افاض هم)شود (همجلس)1404 ،ق. 71 :
در نهایت هم) توان نتیج گرفت ک عالهم همجلس) ادلۀ عقل) تجرد نفزس را همزردود و
ناکاف) دانست است ،چون تمرکز اصل) ایشان بر ادلۀ نقل) است ،باید گفت اکثر ادلۀ نقل)
ا نظر ایشان ظهور در تجرد نفس دارد .بیانات و توضیحات ایشان کاهمالً بر تجزرد همثزال)
داللت دارد و اگر گاه) ا تجسم نفس سخط گفت است ،ب علت همراه) نفزس بزا بزدن
همثال) است یا ا ایط حی

ک همیاد رسمان) همورد تردید قرار نگیرد .بنابرایط نفس ا نظزر

عالهم همجلس) تجرد همثال) و بر ا) دارد.
 .4تحلیل جنسیتمندی نفس در نفسشناسی متكلمان مدرسۀ کالمی اصفهان
چنانک اشاره شد اگرچ همسئل ۀ رنسیت و نفس همورد عنایت و د د ز همتکلمزان همدرسزۀ
کالهم) اصفهان ناوده است و نفیاً و اثااتاً در ایط همورد در هثار باق)همانده ا هنها همطلا) دیده
نم)شود ،هم)توان با تحلیل و بررس) هماان) نفسشناس) هنها پاسخ) برای ایط همهم پیدا کرد.
در اداهم با بررس) هری

ا هماان) همهم نفسشناس) ب تأثیر هنهزا در پاسزخ بز پرسزش

اصل) ایط همقال اواهیم پرداات.
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 .1 .4حدوث نفس

باس بیان تمام همتکلمان اهماهمی نفس حادث است .چگونگ) حدوث نفزس و همیززان ارتازاط
حدوثش با بدن همادی ،در بح

رنسیتهمندی یا عدم رنسیتهمندی نفس همؤثر اواهد بود.

اگر بدن ب همثابۀ همین ا ی برای حدوث نفس بوده باشد و نوع) علیت برای حدوث نفزس
داشت باشد ،قول ب رنسیتهمندی نفس تقویت هم)شود.
سؤال همهم) ک دربارۀ حدوث نفس و تیلس ی
هم)هید  ،ایط است ک همخمص تیلس ی
ساب هم)شود ی

نفس ب ی

نفس ازاص بز بزدن) ازاص پزیش

نفس ااص ب بدن ااص چیست؟ چز عزاهمل)

بدن ااص) تیلس بگیرد و ب بقیۀ بدنها تیلس نگیرد؟

باس هماان) نفس شناس) فلسفۀ همشا (ک برا) همتکلمان همدرسزۀ کالهمز) اصزفهان هماننزد
همیرداهماد تحت تأثیر ایط هماان) هستند  ،هنگاهم)ک در بدن ،استیداد ااص) ب ورود هم)هید،
نفس ب وسیل ۀ عقل فیال بر بدن افاض هم)شود ؛ یین) حدوث نفس بستری کاهمالً رسزمان)
دارد (ابطسینا. 108 :1363 ،
ایط تأثیر بدن در حدوث نفس در عاارات همیرداهماد بسیار دقیس بیان شده است .او همیتقد
است ترکیب عناصر اربی و فیل و انفیاالت هنها ساب ایجاد تیادل هم)شود ک بدن قابلیت
پذیرش نفس ناات) را ب دست هم)هورد ،با افززایش اعتزدال رسزم قابلیزت پزذیرش نفزس
حیوان) و سپس ب حدی هم)رسد ک نفس نابقۀ انسان) حادث هم)شود و شایستگ) پذیرش
فیلیتهای دیگر را پیدا هم)کند .او ب صراحت ب حدوث نفس توسط بدن اشاره کرده است
و هم)گوید تا رسم ب حدی ا اعتدال نرسد نفس حادث نم)شود .پس هم) توان گفت علت
حدوث نفس ،استکمال رسم است .اگرچ نفس حقیقت) ورای عالم هماده دارد.
عالهم همجلس) نیز نسات نفس همجرد با تمام بدنها را یکسان نمز)دانزد ،بلکز همیتقزد
است هر نفس تنها با ی

ب دن ا لحا همزا و اعتدال سا گار اسزت و ا حیز

اسزتیداد

ااص هن بدن ،نفس ب هن افاض هم)شود .هم) توان نتیج گرفت باس ایط توضیحات عالهم
همجلس) ،نفس هم) تواند ا حی

رنسیت رهتهمند باشد.

باس هماان)ای ک بیان شد ،تفاوت در بدنها و کارکرد ااص هر کدام ساب تیلس نفس)
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ااص ب بدن) ااص هم)شود .پس نفس با تور ب گزرایشهزا و حزاالت و کارکردهزای
ااص هر بدن حادث هم)شود و ب هن بدن تیلس هم)گیرد.
ایط ارتااط در نگاه حکمت همتیالی ک حدوث نفس کاهمالً رسمان) اسزت ،پررنز تزر
هم)شود .بدن) ک ا ابتدا رنسیتهمند است ،همینۀ شکلگیری و حدوث نفس را فراهم هم)کند
و باس حرکت روهری اشتدادی نفس ا همرتاۀ رسمان) ب همرتاۀ تجرد حرکت هم)کند.
باس هماان) همالصدرا همیط بدن عنمری و همادی ،همین سا پیدایش نفزس اسزت ،پزس
تجردی ک در سیر ایط حرکت حاصل هم)شود (اعم ا تجرد همثال) و عقل)  ،اهمکان اتماف
ب اموصیات و ویژگ)های بدن همادی را دارد و هم) توان نتیج گرفت نفس) ک در بستر
بدن) با ویژگ)های نان ایجاد هم)شود و حرکت ب سمت تجرد اود را ه ا هم)کنزد ،بزا
نفس) ک ا بستر ی

بدن همردان ایجاد هم)شود ،تفاوتها ی) اواهد داشت .همیط تفاوتها

ساب برو ااتالفها ی) در تمایالت و احساسات و عوابف اواهد شد و نفس ا حیز
تذکیر و تأنی

رهتهمند اواهد بود .رسمانیتالحدوث دانستط نفزس قطیزاً همینز ای را

فراهم هم)کند ک نفس ا حی

رنسیت) رهتهمند باشد.

فیض کاشان) نیز همانند همالصدرا قائل ب رسمانیتالحدوث بودن نفس است و هم)توان
باس هماان) او گفت نفس برای حدوث و تیلس ب ی

بدن ااص نم) توانزد رهزتگیزری

رنسیت) نداشت باشد.
 .2 .4هویت حقیقی انسان در عوالم مختلف

بح

ا چیست) و هویت انسان ا همسائل بسیار همهم) کالهم) اسزت کز بیشزتر همتکلمزان

همتقدم در بح

تکلیف و چیست) همکلف ب هن پرداات اند .نوع هموارهۀ همتکلمان قائزل بز

تجرد نفس با ایط پرسش ،در همسئل ۀ اصل) ایط نوشتار تأثیرگذار اواهد بود.
اگر هویت انسان در س عالم ورودی یین) در عالم دنیا ،بر خ و قیاهمت را فقط قائم ب
نفس همجرد بدانیم ،شاید بح

ا رنسیتپذیر ی نفس در ایط عوالم چندان قوی نااشد .اهما

درصورت)ک قائل شدیم رسم و نفس همراه هم در ارتااب) بسیار شدید و نزدی
هویت انسان را هم)سا ند ،قول ب رنسیتپذیری نفس تقویت اواهد شد.

ب هزم
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همالصدرا براساس هماان) حکمت همتیالی  ،تیریف همتفاوت) ا بدن ارائ داده است ک باس
هن نفس و روح بخاری و بدن ب نوع) ی

حقیقت هستند ک با هم اتمال ورودی دارند؛ ا

نظر همالصدرا بدن رسم) لطیف است ک نفس ابتدا در هن تمرف هم)کند و بید ب تدبیر بدن
اصل) هم)پردا د (همالصدرا . 308 :1354 ،او بدن را همرحلۀ نا لۀ نفس هم)داند ،بدن و نفزس
اتحاد ورودی دارند و ااتالف در قوای بدن و حاالت و اعضا و روارح ب نفس هم سرایت
اواهد کرد .شایان ذکر است ک تفاوت در قوای بدن) و اعضا و روارح و حاالت روح) -
روان) ریش در تفاوت ارواح دارد ،یرا باس هماان) صدرا شیئیت ش)ء ب فمل اایری است
ک ب هن هملحس شده است و فمل اایر باید تمام همراحل پایین) را در اود داشت باشد تزا
بتواند تدبیر بدن را بکند و روح ب تدبیر بدن هم)پردا د (ر.ک :یزدانپناه. 163 :1391 ،
فیض کاشان) ب صراحت بیان هم)کند در عالم دنیا نفس و بدن ب نوع) ب اتحاد هم)رسند
و حت) نقش نفس در ادراکات و حاالت و گرایشهای انسان را بسیار پررنز تزر ا بزدن
لحا هم)کند .باس هماان) نفسشناس) او ک بیان شد ،هم) توان نتیج گرفت ک با تور بز
اتحاد و اتمال شدیدی ک نفس و بدن در دنیا دارند ،نفس نمز) توانزد ا حیز

رنسزیت)

رهت همند نااشزد .همچنزیط اعتقزاد بز بزدن همثزال) بزا توضزیحات) کز بیزان شزد ،اهمکزان
رنسیتپذیر ی نفس در عالم پس ا همرگ را نیز فراهم اواهد کرد.
عالهم همجلس) نیز قائل ب اتمال و ارتااط شدیدی بیط نفس و بدن بوده است کز در
دنیا ب حدی است ک هما واژۀ همط را برای هر دو ب کار هم)بریم .پس حقیقت و هویت انسان
در دنیا اتحاد نفس و بدن با هم اواهد بود ک چندان ا هم تفکی پذیر نیستند .همچنیط
او همیتقد ب بدن همثال) است ک اهمکان رهتهمند ی نفس ا حی

رنسیت) را در عوالم بیزد

ا ایط دنیا را فراهم هم)کند.
ا همجموع توضیحات و تحلیلها ی) ک در اموص هویت و حقیقت انسان بیان شد،
هم) توان نظریۀ الب همتکلمان همدرسۀ کالهم) اصفهان را ب نفع ایط دیدگاه دانست ک هویت
و حقیقت انسان در دنیا همجموع نفس و بدن است کز ارتازاط و اتمزال شزدیدی بزا هزم
اواهند داشت و نفس ا حی

رنسیت) رهتهمند اواهد بود.
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 .3 .4رابطۀ نفس و بدن در دنیا

چگونگ) ارتااط و همیزان اتمال نفس و بدن در دنیا ا همسائل همهم دیگزری اسزت کز بزر
همسئل ۀ اصل) ایط نوشتار تأثیرگذار است و ایط همسئل همورد عنایت و ت ور همتکلمان همدرسۀ
کالهم) اصفهان بوده است.
همیرداهماد ب صراحت بیان هم)کرد نفس تا همان)ک در ارتااط با بدن است و ب بدن تیلس
دارد ،در تمام تزاحم ها و ویژگ)های بزدن همزادی شزری

اسزت ،بز)شز

ا همهزمتزریط

ویژگ)ها ی بدن همادی رنسیت است .باس ایط بیانات رناب همیرداهماد ،نفزس همز) توانزد ا
حی

رنسیت رهت همند باشد و ارتااط با بدن حداقل ساب رنسیتهمندی نفزس در عزالم

دنیا اواهد بود .تیلس نفس ب بدن ا نظر همیرداهماد تیلس بایی) است و ایط حقیقت همجرد
برای استکمال و ادراک و تحری

کاهمالً نیا همند رسم و بدن همادی است و نتیجۀ ایط تیلس

همحیط بودن نفس بر تمام احساسات و ادراکات است .ا دیگر همسائل) ک ب حزل همسزئلۀ
اصل) ایط نوشتار کم

هم)کند  ،ایط است ک همدرک واقی) در انسان کیست؟ ب)ش

نان

و همردان در درک و فهم برا) همسائل و احساسات و گرایشها تفاوتها ی) دارند .با تور
ب هماان) نفسشناس) ک ا همیرداهماد بیان شد ،هماده و بدن عنمری نم) تواند ب تنهای) همدرک
حقیق) باشد و چون نفس کاهمالً همحیط بر ادراکات و احساسات و تحریکات است ،بنابرایط
تفاوت در ادراکات ،احساسات ،گرایشها و  ...هم) تواند دلیل) بر ااتالف نفزوس و ارواح
باشد و هما هم) توانیم ااتالف های رنسیت) را ب حاق ورود نان و همردان سرایت دهیم ،یرا
باس هماان)ای ک ا حکیم استرهبادی بیان شد ،هم)توان نتیج گرفت ک بدن بز تازع نفزس
ادراک و احساس دارد.
اتمال و تیلس نفس ب بدن هنقدر شدید است ک نفس نیز ا بدن همتزأثر اواهزد شزد.
ب بور کل) هم) توان گفت نفس) ک ب بدن ی

ن تیلس گرفت است و ب تدبیر احساسات

و تمایالت و ادراکات نان هم)پردا د  ،همتفاوت ا نفس) است ک ب ی

بدن همردان تیلزس

گرفت است و تدبیر بدن همردان هم)کند.
در نظام فلسف) حکمت همتیالی  ،نفس و روح بخزاری و بزدن بزا هزم اتحزاد و اتمزال
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ورودی شدیدی دارند .ا نظر صدرا بدن همرت اۀ نا لۀ نفس است ک تمام ااتالفها در بدن
و حاالت و احساسات و ادراکات و ...ب بدن نیز سرایت اواهد کرد.
فیض کاشان) ک در نفس شناس) پیرو همالصدراست ،تیریف نفس و بزدن در حکمزت
همتیالی را هم)پذیرد و عاارات) دارد ک ب نوع) نتیجۀ ایط هماان) را ب بور کاهمل نشان هم)دهد.
او همیتقد است تمام پدیدههای درون) و ذهن) انسان همستند بز نفزس اسزت ،همثزل علزم و
اندیش  ،هر و ،اراده و شوق و . ...ا نظر فیض ب بور همثل و همساهمحتاً گفت هم)شود ک همط
با چشم دیدم یا با بان گفتم یا با گوش شنیدم؛ یرا حقیقت انسان یر ا بدن و اعضزای
همادی اوست و همۀ اعضا ابزار نفس انسان هستند ک حقیقت انسان را تشکیل هم)دهد .باس
ایط توضیحات تفاوتهای ادراک) و احساس) و ...همستقیماً در نفس حضور دارند.
اگرچ او قائل ب اتحاد نفس و بزدن اسزت ،همیتقزد اسزت نقزش بزدن در ادراکزات و
احساسات و حت) افیال بسیار ضییف است و گوی) دوگانگ) بیط نفس و بدن ورود ندارد و
ایط نفس است ک در رایرای و سرتاسر بدن حاضزر اسزت و رأس همزۀ فیالیزتهزا و
ادراکات است .ب بور کل) ا نظر فیض کاشان) شخمیت هر فردی ب نفس اوست ،ب)ش
ا همهمتریط عناصری ک در ساات شدن شخمیت هر فردی همؤثر است ،رنسیت اوسزت.
رنسیتهمندی نفس ا روشطتریط و همهمتریط هماان) نفسشناس) فیض کاشان) است.
عالهم همجلس) قائل ب ارتااط و اتمال شدید نفس و بدن در دنیاست .عالهم همجلسز)
در رد نظریۀ قائالن ب همادیانگاری نفس هم)گوید :همنظور ا همط ،نفس است ،اهما چون نفس
و بدن در دنیا ارتااط و اتمال شدیدی دارند ،گاه) نفس برای بدن هم استفاده همز)شزود.
ایط اتمال شدید همورب تأثیرپذیری نفس ا برا) ویژگ)های بدن همادی اواهد شد کز
رنسیت یک) ا ایط ویژگ)ها هم) تواند باشد.
 .5نتیجه
باس هماان) نفس شناس) همتکلمان) ک بررس) شد ،بدن نقزش همهزم و اساسز) در چگزونگ)
حدوث و تیلس نفس دارد .ایط تزأثیر در همازان) حکمزت صزدرای) پررنز تزر ا همااحز
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نفس شناس ) همیرداهماد و عالهم همجلس) است ،اهما ب هر حال حدوث نفس ا نظر تمام ایزط
حکما ساب رهتهمندی نفس ا حی

رنسیت) اواهد شد.

در همنظوهمۀ نفسشناس ) ایط همتکلمان ،نفس و بدن ارتااط و اتمزال بسزیار شزدیدی بزا
یکدیگر دارند ک ب شدت ا هم تأثیر و تأثر هم)پذیرند و باس هماان) همیرداهماد نفزس کزاهمالً
همحیط بر بدن است .در هماان) حکمت همتیالی نیز نفزس و بزدن دو همرتاز ا یز

حقیقزت

هستند .ایط هماان) ساب هم)شود ک هما نتوانیم نفس انسان) را ا اال) ویژگ)های رنسیت)
بدانیم.
ا نظر ایط همتکلمزان همزدرک اصزل) و فرهمانزده اصزل) تمزام ادراکزات و احساسزات و
تمایالت انسان نفس اوست ،پس در نتیج هم) توانیم ااتالف در ادراکات و احساسات و...
نانگ) و همردانگ) را ب حاق ورود هنها یین) نفس سرایت دهیم.
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کتابنامه
ز قرهن کریم
 .1ابط سینا ،حسیط ابط عاداهلل ( . 1363همادأ و همیزاد ،بز اهتمزام عازداهلل نزوری ،تهزران:
همؤسسۀ همطالیات اسالهم) دانشگاه هم

گیل و دانشگاه تهران.

 .2ابطفارس ،ابوالحسط (1404ق  .همیجم همقاییس اللزۀ  ،تحقیس عادالسالم همحمد هارون،
قم :دفتر تالیزات اسالهم).
 .3تان  ،ر هماری ( . 1387درههمدی راهمع بر نظری های فمنیست)  ،تررمۀ همنیزژه عراقز)،
تهران :ن).
 .4رگر ،هلیسون ( . 1387چهزار تلقز) ا فمینیسزم  ،تررمزۀ اهمالیز) ،تهزران :انتشزارات
بیطالملل) هدی.
 .5کاشان) ،همحمد بط شاه همرتض) ( . 1362اصول المیارف ،چ دوم ،راللالدیط هشزتیان)،
قم :ب)نا.
1427( ______ .6ق  .الحقایس ف) همحاسط القزرهن  ،تحقیزس الحزا همحسزط عقیزس ،چ
چهارم ،همؤسسۀ دارالکتاب االسالهم).
 . 1316( ______ .7تفسیر الماف) ،تهران :چاپ سنگ).
 .8فریدهمط ،ریط ( . 1383فمینیسم ،تررمۀ ف همهارر ،تهران :هشیان.
 .9قل) اه ،احد (« . 1390اعتقادات شیی در کالم فیض» ،فملناهمۀ هفت هسمان ،ش .53
 . 10همالصدرا ،صدرالدیط ( . 1386الحکمت المتیالی ف) االسفار الیقلیز االربیز  ،هممزح
حسط اده ههمل) ،تهران :و ارت فرهن

و ارشاد اسالهم).

 . 1391( _______ . 11عرشی  ،تهران :همول).
 . 1366( _______ . 12تفسیر القرهن الکریم ،قم :بیدار.
 . 1354( ______ . 13المادأ و المیاد ،تمحی سید رمالالدیط هشتیان) ،تهران :انجمزط
حکمت و فلسفۀ ایران.
 . 14همجلس) ،همحمدباقر (1404ق  .بحاراالنوار ،بیروت :وفا.
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. سپهر: تهران،فارس) همییط

 فرهن. 1353(  همحمد، همییط. 15

، چ دوم، بز کوشزش همهزدی همحقزس، القاسزات. 1367(  همحمدباقر،) همیرداهماد الحسین. 16
. دانشگاه تهران:تهران
: تهزران،) ب کوشش عل) اورز، الجذوات و المواقیت. 1380( ____________ . 17
.همیراث همکتوب
: قزم،) در رنسزیت و نفزس هزادی صزادق، رنسیت و نفس. 1391(  یداهلل، یزدانپناه. 18
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