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 چکیده

حردو  و اسرتکمال  یر از ح یالنفس، تکون جوهر نفس و تعلق آن به بدن عنصررعلم ۀمسائل حوز یناز مهمتر یکی

 ۀیفراسرت کره  ل یتعلرق، رو  بارار ینا ۀشوند. واسطیم یهسودو یواجد تفاعل ،نفس و بدن ،است که به موجب آن

و دوام  یراتح ۀآثرار، مسر ل یرنا یناز مهمترر یکری. یرردگیآن صورت م یقز طرو تأثر نفس و بدن ا یرنفس است و تأث

از سرن   یشود. بدن عنصریبه بدن افاضه م یرو  باار یصورت بالعرض از جدول وجودبدن است که به یتموجود

چرون رو   یناسرت، بنرابرا یرفناپر مررده  ذاترا   الیی  و متجدد است و هر جسم سر الی  بوده و در جوهر، س یعتطب ۀنش 

 یراوصر،، آ یرنوابسته به ثبات آن  واهد برود. برا ا یزبدن ن یواسطه در ثبوت است، بقا ،نفس به بدن تعلقدر  یباار

 یفیتوصر -یلریتحل یحاضرر پووهشر ۀنمود؟ مقال ینتضم یرا با حفظ ثبات در رو  باار یبدن عنصر یتوان بقایم

در صرورت اعتردال و ثبرات رو   یردنمایهرد و اثبرات مردیپاس  مر پرسش ینبه ا یاست که از منظر حکمت اسالم

 شود.یو بقا م یاتواجد ح ،بالعرض ۀواسط ینوجود ا یمنبه  ،است یرکه بال ات مرده و فناپ  یزی، چیباار

 .یحکمت اسالم ،، اعتدال، بقای، رو  بااریبدن عنصر واژگان کلیدی:
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 یاز منظر حکمت اسالم یبه رو  باار یبدن عنصر یبقا یاثبات وابستگ

 مقدمه

زمان از دو ساحت متاال، و متفاوت نفرس و بردن بر روردار ممتد از فرش تا فوق عرش است که هم ییقتحق ،انسان

د تجرر   یمنرزه بروده و دارا یعرتطب ینه و مشرابدن است که از اکوان ماد  جوهر و حاد  به حدو   ۀاست. نفس از مقول

و  یعرتاز عرالم طب یدر مقابل، بدن عنصرر( 020: 0131ی،زاده آملرن)حساست.  ید عقالنو فوق تجر   یو عقالن یبرز 

متص، اسرت و بره  یرهو غ یتو کم یفیتنفس انسان است که به اوصاف جسم همچون شکل و صورت و ک ۀنازل ۀتبمر

که نفرس  ی رو  متجسد و مجسم است. نفس از آن ح ،یقتدر حق یگوهر جسمان ینمسلمان ا یحکما ی مشا یرتعب

 یش،باشد و بدن با همره اعضراو و ارواته وجود داش تواندیانسان بدون بدن نم یاز عوالم وجود یامرتبه یچ، در هاست

نفرس و بردن  روازاینعقل مستفاد و مافوق آن است.  ۀتا مرتب یوالنیابزار وآالت ارتقاو و استکمال نفس ناطقه از عقل ه

از اسرت عبرارت  ی. تعلق در اصرطال  فلسرفدارندتعلق  یکدیگرمتناسب با احکام و ااتضائات آن نش ه به  ،در هر نش ه

 (905: 0، 0131 ی،)سجاد. شودیم یازمندن «متعلق به»به  «متعلق»که به سبب آن  یودو ش یانو ارتباط م یوابستگ

کند که مراتب شدت و ضع، وجرود یم یتحکا یمسلمان از وجود رابط یحکما یدیتوح ۀیشتعلق در اند ۀمس ل

و اهرداف  یرتموجودات به سرمت غا یو حرکت اشتداد یرورتص در مس له ین. ایدنمایم یر ود تفس یحب   یررا در س

شناسراند و یتعلرق را مر ینطررف یگراهکره جا یر از آن ح یتموضوع ؛دارد یقیتو هم طر یتشان، هم موضوع لقت

همانند نقرش حرد وسر  و نسربت در حمرل موضرو  و  «متعلق به»و  «متعلق»از آن جهت که نقش تعلق در  یقیتطر

تعلرق  یرنا ۀنحرو (اسرت ینچن یهیکه فرض بد)تعلق دارند  یکدیگره حال اگر نفس و بدن ب ،است یکدیگرمحمول بر 

ابتردا پرسرش بایرد  یرنبه پاسر  ا یدناز رس یشپ  یست؟چ یکدیگرنفس و بدن به  تعلقۀ واسط ینچگونه بوده و همچن

   تشریح کنیم. یکدیگررا به  ویااسام تعلق دو ش

 . بیان اقسام تعلق دو شیء به یکدیگر 1

 ی،) سرجاد. دانردیشرش اسرم مبر  یودو ش یارتباط و وابستگ ۀرا به حسب اوت و ضع، و نحومالصدرا تعلق  حکیم

0135 :091) 
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 تعلق بر حسب ماهیت و معنی. 1-1

 برره وجررود یررتتعلقررات اسررت. ماننررد تعلررق ماه ترینیو اررو یدتریننررو  تعلررق، شررد یررناز نظررر مالصرردرا ا

 ( 119 :3، 0133ین،لهأالمت)صدر

 یء دیگرو حقیقت شیء به ذات شتعلق بر حسب ذات  .1-2

مالصدرا تعلق ممکن به واجرب  یراست و به تعب «ما منه الوجود» یا یضهتعلق در وااع تعلق معلول به علت مف ۀنحو ینا

 (059 :.) هماننو  است یناز ا

 یتبر حسب ذات و نوع یگرد یءبه ش یءش یکتعلق . 1-3

متعلرق هرم در  یعنریاسرت.  «متعلق به» یتبه ذات و نوع تینوع ی ذات و تشاص و هم از ح ی تعلق هم از ح ینا

اسرت. ماننرد تعلرق عررض بره معرروض و  «متعلرق بره» یتوابسته به ذات و نوع یو هم در وجود نوع یوجود شاص

 (129 :.)همانموضو   ود

 بهمتعلق یتو نوع یعتتعلق بر حسب وجود و تشخص در حدوث و بقا به طب. 1-4

 ین،المتأله) صردرم در بقرا وابسرته بره آن اسرت.ه است که هم در حدو  و هرصورت به ماد   تعلق همان تعلقۀ نحو ینا

0133 ،3: 129) 

 تعلق بر حسب وجود و تشخص به لحاظ حدوث نه بقا .1-5

باشد نره  «بهمتعلق»فق  در حدو  وابسته به  یواست که ش یتعلق است و آن زمان ۀنحو ینتعلق نفس به بدن از سن  ا

 )همان( بقا.

 یلتتعلق بر حسب استکمال و اکتساب فض .1-6

از مالصدرا، تعلق نفس بره بردن  پیش یاسالم ۀبوده و به اعتقاد جمهور فالسف تری،ضع ،تعلقات دیگرنو  تعلق از  ینا

دن که نفس به بر یازیاز بدن بوده و تنها ن یازنینفس چه در حدو  و چه در بقا ب ،یشانا ۀیدبه عق .اسم است یناز ا تنها
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 یاز منظر حکمت اسالم یبه رو  باار یبدن عنصر یبقا یاثبات وابستگ

جز تعلرق و تصررف در بردن  یابالفعل کردن آنها چاره یدر  ود دارد و برا القوهاست که ب یبه کماالت یافتندارد، دست 

 )همان( آن ندارد. یاوا یریکارگو ب یماد  

؛ اول ۀگانه تعلرق اررار داد. مرحلردو نو  از انوا  شرش یلتعلق را ذ ینا توانیدو مرحله به بدن تعلق دارد و م یط نفس

بردن را  مرحلره، یرنمسلمان به اعتبار ا یحدو  است که حکما ی تعلق نفس به بدن بر حسب وجود و تشاص از ح

نفس و ابل از  روج عقرل  یپس از بلوغ صور ؛دوم ۀمرحل (12: 5، 0133 ین،)صدر المترأله .دانندینفس م یعلت ماد  

ذاترش  یبه مقتضرا تعالی،حق یو صفات یضائل اسمائکماالت برتر و کسب ف یلتحص ینفس برا ،بالقوه ۀاز مرتب ینظر

 مرایراسر  حک ۀیدآن است. به عق یجسمان ی[ محتاج بدن و اوایته به فعل]از او   یتکامل یرس یندارد و در ا یرورتص

 :گویردیمبراره در این. مالصردرا آیردبره شرمار می یعریو طب یذات یامر ،مسلمان، تعلق نفس به بدن در هر دو مرحله

ر» رف ذات یالنفس ف فتص  ق ذات یلالنفس کما أن تکم یةو هو نحو موجود یالبدن تص  ة تعل  لها و هو نحرو  یالصورة للماد 

 (  01: 3، همان)«.وجودها

 یراتنفس و تعلق به آن را دارد تا در پرتو اشرااات آن از ح یاستدعا یند،گو یعتبدن که آن را طب ۀمدبر ۀاو   یطرف از

ت صور ،ی ح ینمسلمان از ا یر وردار باشد. حکماالدوام بیعل یتو موجود و معتقدنرد  داننردیبدن م ینفس را عل 

 .باشدمینفس  ۀیلبه وس یزبدن ن یو شاص ینیتحقق ع وآن بوده  ینفس و اوا ۀواسطبدن به یتکه اوام و تمام

و تأثر متقابل است کره  یرتأث یعالاه، مستلزم نوع یندر طرف یو وابستگ یازن یجادا افزون بر یکدیگربه  یودو ش تعلق

 .کننردیحاصل م یکدیگراست که موجودات از  یفیتیکو ابول اثر  ،. تأثرکنندیم یرمتفکران مسلمان از آن به تفاعل تعب

 یرزن یرتأثر نام دارد. ترأث ،کنندیحاصل م یکدیگرک از موجودات در اثر فعل در یکه هر  یانفعاالت  اص ،یگرد بیانبه 

 :0، 0131ی،) سرجاد. شودی( حاصل میرندهگن از سن  فعل است که از مؤثر)اثرکننده( در متأثر)اثرشتن و آاثر گ ا یعنی

، 0133 ین،المتألهو صردر 030 :)همرانشود یم یمتقس یو ابداع یو تأثر به دو نو  تجدد یرتأث یدر حکمت اسالم( 031

 ینطررف یمحل ابول اثرر داشرتن بررا یتر و مؤثر و اابلمتأث یرتغا ؛دارد یآن، دو شرط مهم، ضرورت عقل یو برا (30 :2

کره  نحرویبه  شود،یآنها م یانم یهدو سو یو تأثر یردو شرط بوده و موجب تأث ین. تعلق و تفاعل نفس و بدن حائز ایرتأث

 یگررد یثریو از ح مؤثر یثینفس و بدن از ح یگر،کند. به عبارت دیمتفاوت م یثیتاز نفس و بدن را واجد دو حیک هر 
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دو  یرنا( 022: 0153، ی) گرودرز بروجررد .اسرت یو هرم ابرداع یهم تجردد یکدیگرو تأثر آنها بر  یرو تأث هستند متأثر

افترد و یاز نفس و بدن است که به صرورت همزمران اتفراق نمر متفاوت یوجود ۀدر وااع دو ظهور در دو مرتب ،یثیتح

مسرلمان همچرون  یاز حکمرا یچره بر راگر به محال بینجامد؛تا  یدآینم یشپ نیزمح ور اتحاد فاعل و اابل  روازاین

مفهروم  هد نره برندانیاتصاف م یبرشمرده و ابول را در مورد آنها به معنا یزجا ،مالصدرا، اتحاد فاعل و اابل را در بسائ 

  (1: 0151 ینا،سابن). ه باشدکه محتاج ماد   یانفصال تجدد

است که پاس  مسرتدل بره  یفلسف یقدا هایپرسشاز  یپاره ا کند،یپووهش را مشاص م ینا یآنچه سمت و سو

 تفاعرل ۀل ه بدون وسوسه و دغدغه از ابول مسک یمطلوب ۀیجنت ناستینسازد. یاز مسائل مرتب  را روشن م یاریآنها بس

تفاعرل بره  ینطرفشود، موضو  انعکاس آثار و انتقال صفات یحاصل م یکدیگرو تأثر متقابل آنها با  یرنفس و بدن و تأث

کره  ینفس و بدن به  اطر تعلق و تفراعل از اساس، و مبرهن است. یلاص یاصل ،یاست که در حکمت اسالم یکدیگر

 ینبنرا برر برراه .کنندیمنتقل م یکدیگر ود را به   هاییگیوو صفات و آثار و و یرندپ یم یررنگ و تأث یکدیگردارند، از 

]بردن بره نفرس[  یبره عرال یاز دان یشتر] نفس به بدن [ به مراتب ب یبه دان یاز عال انتقال یننقل و عقل، شدت ا یقانیا

 (003 : 0153، یگودرز بروجررد)، متأثر است یات ود از جمله ُ لق یفیاتچه نفس از بدن در ابض و بس  کاگر .است

 یو عقلر ی،شرر ۀسرب ااعردمقهور احکام و آثار نفرس بروده و ح ،نفس، بدن یذات و علو   ی، به جهت برتراز آن یشترب

 یرزیکوشد تا با عشق و شوق غریبدن م( 223 :0، 0135 ینانی،)د «1منه یما هو أعل یلکل سافل اوه امکان الوصول ال»

  ود بروز و ظهور دهد.  یآثار نفس را در وعا یشترین ود ، ب یاعال ۀببه مافوق و مرت

الردوام آن اسرت کره بردن یعلر یرتبقرا و موجود ۀل مسر،  یانسان ۀآثار و صفات بارز نفس ناطق یناز مهمتر یکی

 هرویتی یعرت،به عرالم طب به لحاظ اتصاف یکند. بدن عنصر یصفات و آثار نفس دنبال م دیگراز  یشترآن را ب یعنصر

رتجدد و تغ ۀجنب یدارد و دارا یظلمان ذاتا    پرسرش یرنا حرال (01 :0131 ی،آملر ۀزادحسرن). است که بقا و ثبات ندارد ی 

اسرت در  یهیباشد؟ بد یدائم یاتتواند واجد بقا و حیم یبدن عنصر یاآ یی،و ااتضا یتشأن ینکه با چن شودمیر  مط

و طرراوت و  یراییپو یوجرود نفرس دارا یمنبه  یزن ی، بدن عنصرنفس به بدن و استمرار تفاعل آنهاصورت تداوم تعلق 

تعلرق را  ینتواند ایم یزقا بودن نفس  واهد داشت. اما چه چالبةیکمال را بالعرض از روحان یناست و ا یاتتداوم در ح
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 گردد؟ یبدن عنصر یو بقا یدائم یاتتداوم باشد و موجب ح

 گانههای سه. نفس ناطقه انسانی و بدن2

 ۀو مرحلر یصرعود ۀمرتبر ینحال اولر ینموجودات است که در ع یعصورت جم ینزول یرس ۀمرحل ینآ ر ،انسان ۀنطف
 یرکبالفعرل کره اکنرون  یجسمان ۀاو   ینا (215: 0، 0130ی،آمل ۀزادحسن)آید. به شمار می یزن ینسانکماالت ا یعروج

( 030: همران)رحم مادر  یعنی وند دا یسازانسان ۀنو کار ا یاله ینکه در ارار مک یبالقوه است، هنگام یمفارق عقل

از ( 191: 0 ،0139 ی، راسران یلری)عقاحالره  شش یملکوت و متفرد به جبروت است و با ط یرتحت تدب گردد،یم یممق
 یتکرامل یرسرگراه کره آن، یتدر نها (22: 0، 0131، یآملر ۀزادحسن). یردگیو مقام م یابدیانتقال م یگربه طور د یطور

ابرول  ۀرسد، آمادیم یستگیمراتب اعتدال و شا یکترینبه نزد یتو فعل یتتمام یو استحاالتش به سو ینجن ۀاد  تکون م
متعال  وندکه  دا شود. همچنانیم یانسان ۀاعال و اشرف موسوم به نفس ناطق یاکمل و جوهر یضیافضل و ف یتصور

ن   َوَلَقد  » :یدفرمایدر ارآن م ِ
َنا اْل  َناهُ  .َساَن ِمن  ُساَلَلٍة ِمن  ِطیٍن َ َلق  َفة  ِفي َارَراٍر َمِکریٍن  ُثمَّ َجَعل  َفرَة َعلَ  .ُنط  َنرا الْنط  َقرة  ُثرمَّ َ َلق 

َش  ا ُثمَّ َأن  م  ِعَظاَم َلح  َنا ال  ا َفَکَسو  َغَة ِعَظام  ُمض  َنا  ال  َغة  َفَاَلق  َعَلَقَة ُمض  َنا ال  َناهُ َفَاَلق  َاراِلِقیَن  أ  َسرُن ال  رُه َأح  ََ اللَّ ا آَ َر َفَتَبراَر ق   «2َ ل 
 (00، 01، 02/مؤمنون)

 :یدگویم «مبداو و معاد» ی،شرۀ مالصدرا در رسال یمحک 

ینشدند و امتزاج آنها بهه نزد یهتصف هنگام که عناصر کاملا  آن و د   اه کمهار و صهرا   یدمراته  اعتهدار   ه یکتهر

 ۀیهر دا یمفراتهر نههاد و از نه یاند، گام برداشت و د  آن  اه قدمنموده یط یوانیو ح یاز آنچه نفوس نبات یشا تکمار ب

شهود بهه یمه یضیقبور ف ۀیستشا ،الصو حضرت واه   جانوقت از  یننمود، د  ا یط یشترب یقوس صعود مقدا  

فرمهان  یعمط یآو د و همگید  م یش ا د  ا تخدام خو  یوانینفس ح یو قوا ینفس نبات ینام نفس ناطقه که تمام قوا

 (01: 2، 0931 ین،المتأله)صد   .او خواهند شد

 . نفرسیردگیتعلق م یعیا به بدن طببق یلو در استکمال و تحص 3شودیبه حدو  بدن حاد  م یانسان ۀناطق نفس
از عرالم جسرم  یو با اشرتداد وجرود یابدیو تجدد امثال اوت م یبدن، به حرکت جوهر یبا استادام و تصرف در اوا

 یرداارتقراو پ یبلکه به فوق تجرد عقالن یعقالن تجردبه  یگردد و از تجرد برز یم یعترود و مسان  ماوراو طبیفراتر م
را بره  آنالبقا، ةیالحدو  به مقصد روحانةینفس از مبداو جسمان یصعود یرس (203: 0، 0130، یآمل ۀادز)حسن.یابدمی
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 ائات اص و متناسب برا احکرام و ااتضر یبدن یکند که در هر مرتبه دارا یم یاگانهسه یواجد مراتب وجود یطور کل
ص با بدن طب ف و یعی،آن مرتبه است. مرتبه حدو  و تشا  بقرا برا بردن  ۀو مرتبر یاسرتکمال برا بردن اصرل مرتبه تصرر 

 ۀارار دارند و تفاوت آنها به نقص و کمال است و نفرس برا هرر کردام در مرتبر یکدیگرگانه در طول سه یها. بدنیقیحق
ت ود مع ومیها ی   (252: 9 ،0130 ؛همو،001 :0119،یآمل ۀزادحسن.)دارد ی 

 بدن طبیعی .2-1

کره از امترزاج ( 21: 0133 یحی،سرهل مسر)ابومرکب اسرت  یو آن جسم یابدیکون مت یعتطب ۀاز متن نش  یعیبدن طب

 ،یگوهر جسرمان ینا (23: 3، 0133 ین،المتأله)صدر .یردگیشکل م 4یعتطب ۀاستقسات و ارکان چهارگان یا یهعناصر اول

بردن  یراتح ینت. بنرابرااسر ییررواجد تجدد و تغ ،یعتعالم طب هب شو مرده دارد و به جهت اتصاف یظلمان ذاتا   یتیهو

 و تصرف نفس است. یرو بقا محتاج تدب یتبالعرض بوده و جهت موجود یعیطب

  یروح بخار یا یبدن اصل. 2-2

هفتگانه موسوم بره  یاتو امهات دانش طب به آن ا تصاص دارد، علم به کل یاتکل یبا  که تقر یفن از طب نظر ینناست

برر آن اسرت و  یمسلمان، اوام و تعرادل بردن از هرر جهرت مبتنر یحکما است که طبق نظرجمهور اطبا و یعیهامور طب

کره از امترزاج ارکران  یزمران (11 :0153 ی،)گودرز بروجرد. ستمزاج، ا الط، أعضا، اروا ، اوا و افعال ا شامل ارکان،

 ی،آملر ۀادزحسرن) شوندیا الط، اعضا متکون م ی،از غلظت و باش کث یرند،گیمزاج و سپس ا الط شکل م ،اربعه

 نی،اوصرو) یردآیمر پدید یو گرم موسوم به رو  باار ی،لط یا الط جسم ،یقو از لطافت و مواد را( 113: 2، 0131

( 21: 0، 0131 ی،دارد. )حسرن زاده آملر یاشرترا  اسرم ،نفرس ناطقره یبه معنرا یکه با رو  ادس( 013: 0ق، 0020

مسرلمان بره  یارار دارنرد. اطبرا یکدیگراست که در طول  یاررو  با یا یبدن اصل یدایشمعد پ ،یعیبدن طب ینبنابرا

 ی،)هررو انردکرده یمتقس یو نفسان یوانیح یعی،سه اسم طب بهرا  یرو  بااربدن،  ۀگانسه یو اوا یسهرئ یاعتبار اعضا

به دمراغ  الب است و از الب مطلقا   ،ست که چون منشاو و مولد رو ا موطن آن ینکه البته سان حق در ا( 050 :0133

 اروا اسرت و  یروانیرو  ح یعنری یراتگانره همران رو  حاروا  سره یناصل ا (99: 0133الدوله،)بهاو رودیو کبد م

  (915 :2، 0131ی،آمل ۀزادحسن)آن هستند. یهاها و شا هشعبه یو نفسان یعیطب
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 یاز منظر حکمت اسالم یبه رو  باار یبدن عنصر یبقا یاثبات وابستگ

 :  یدگو یم الحکمه ةخالصدر  ی راسان یلیعق حکیم

و از آن بخا   نمایدید  آن تصرف م یو حرا ت قلب  ودیبه بطن چپ قل  م یانیشر  یدخون ابتدا از کبد به وا طه و  

 یو حکم یو تعلق نفس و  وح شرع نامندیم یاتیح ۀو محل قو   یوانیکه آن  ا  وح ح شودیحاصل م یو گرم یفلط

بهه  یهوانیاز  وح ح یو مرک  و حامل آن ا هت. بعهد از آن قسهمت یممد و معاون و مقو ینا ت و ا یوانیبه  وح ح

و محهل و  یو آن  ا  وح نفسهان شهودیم یبه مزاج جوهر دمها  یهو شب یابدیو د  آنجا ا تحاله م  ودی)مغز( م دماغ

 کبهدی، یفیهتبه کبد  فته و بعد از ا تحاله بهه مهزاج و ک یوانیاز  وح ح یگرد ی. قسمتنامندیمبداء حس و حرکت م

 ( 09 :0، 0901 ی،خرا ان یلی) عق .گویندیم یعیکه آن  ا  وح طب گرددیو نمو م یذو مبداء تغذ محل

( کره در لطافرت و 131: 0139ی،) اردکران است یعیبدن طب یاوا ۀاعضاو و حامل همۀ اعدل امزج ،یباار رو 

 (0139:131 ی،) اردکان. و مشاکل جوهر سماو است (13: 2، 0151، ینصدرالمتأله) یبه جرم فلک یهصفا شب

 :  یدگویم مالصدرا

د   یبرخهو دا  نباشهد هرگهز بهه آ هان یهاد وح از لطافهت ز  یهناگر ا یراز  ؛بودن او ت یفلط ی وح بخا   یژگیاز و 

ا ت د  بدن  یمانند جرم فلک، د  بدن کوچک انسان یفو جسم لط ی وح بخا   ین. اکندیعص  نفوذ نم یمنفذها

بهه  هب   ی وح بخها   یهن. اندهسهت یند ملئکه  هماود  انسان به مان یکیو تحر  یاد اک یروهایو ن ینشبز گ آفر 

شباهت دا د و همان طو  که گفته شد به ماننهد فهاتر  یا بس ،از تضاد ا ت یو خال یطکه بس یکه دا د به افلک یاعتدال

 ا تقاءا ت و د  مرات  صعود و  یباطنۀ گانپنج یمتمرکز د  ابزا  و اعضا بدن، حامل قوا یف وح لط ینپس ا 1ا ت.

و  یهفا هت لط ید  قوس نهزور، جرمه یطو  که جرم فلک همان یعنید  مرات  نزور ا ت،  ینسان مانند جرم فلکا

 یهفا ت لط یجرم یز،ن یباطن ۀگانپنج یحامل قوا یطو   وح بخا   ینهم یه،عقور و نفوس کل یهآثا  از ناح ۀیرندپذ

 ( 01 :2، 0931ألهین،صد المت). یباطن یکیو تحر  یاد اک یآثا  و حامل قوا ۀیرندو پذ

: 0139ی،آملر ۀزادحسرن)نفرس  یاوال ۀیعر( و مط290: 3 نفس ) همران، ۀیفبه  ل یاز رو  باار یحکمت اسالم در

 یذاتر یرو  بارار یرا ی، تعلق نفس به بردن اصرلیعیسان بدان معناست که بر  الف بدن طب ینشود و ایم یرتعب( 119

 (        010: 0159 ی،)طالقان. است نه واسطه در عروض ثبوتواسطه در  یعیطب در تعلق نفس به بدن ی،جوهر لط ینبوده و ا
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             بدن حقیقی یا بدن مثالی .2-3  

و برارار باشد و چرون در فعرل و  یباا باید یبه حسب ذات مجردش، بعد از فساد و زوال بدن عنصر یانسان ۀنفس ناطق

تعلق داشته باشد که به نحو أعال و اشرف ارادر برر  یگرد یبه بدن یعیبدن طببعد از فساد  یداثر محتاج بدن است، پس با

 یانتقال نفرس از بردن ؛ زیراباشد یگرید یتواند بدن عنصرینم اهرا  بدن  ینا (33: 0133ی،) ابن ارچغا. فعل و اثر باشد

کره  یاما تناس  ملکوت ،محال استنقل و عقل باطل و  یقانیا ینبه براه یمستلزم تناس  بوده و تناس  ُملک یگربه بدن د

 یرا بررا یگرریبدن د انی،و ملکات نفس یبی ود، بر اساس ُصور غ یو اصل یعیطب یهابه موجب آن نفس در طول بدن

کره آن را  یمثرال یرا یقریبردن حق (011: 0139 ی،آملر ۀزادحسن)است. ممکنو  یزجا ،کندی ود انشاو م یحشر ا رو

 یتجرد مثرال یاست که دارا یجسمان یجوهر بدن عنصر یاملکوت  یند،گویم یزن 6یائیو جسد هورال یصورت برز 

همران  ینرهو بع (091: 0 ،0139یی،)هما اما شکل و مقدار و طول و عرض دارد ،ندارد هکه ماد   یمعن یناست، به ا یبرز 

آشتیانی، ). تفاوت داردا آن ب یاتبودن ح یکه فق  در نقص و کمال و ذات( 10: 0131داماد، یر)م است یویدن یعیبدن طب

و مناسرب برا اوصراف و ا رالق ( 009: 2، 0110 ین،)مجتهده ام نفس ناطقه و  پرتو آن است ظل   ،بدن ینا (051: 0130

 :0، 0130ی،آمل ۀزادحسن). ص آن است( و علم و عمل انسان مشِا 013: 0135ی،)سجاد یردگیشکل م یاانسان در دن

هرر  یامرتدر روز ا براسراس آنهراکه  یاتیروا یزتجسم اعمال و ن ینمتکلم یربه تعب یامال و مفهوم تمثل اع ینبنابرا (090

   (153: 0130یانی،) آشت. کنندیمداللت  یقیبر وجود بدن حق ،شودیصورت عمل و ُ لقش محشور م مبتنی برکس 

 . مفهوم اعتدال مزاج و سالمت روح بخاری   3

ترر سره ظهرور متفراوت بره ضرع، و یقدا یربلکه به تعب ند،هست یکدیگررتب بر نفس در طول هم و مت ۀگانسه یهابدن

مقرام ، یبحر  در حکمرت اسرالم محرلامرا آنچره  (009: 0131 ی،)سربزوار.باشرندمی یانسان ۀشدت از نفس ناطق

عرل تعلرق و تفا یرانارار گرفته و در جر یعیو بدن طب فسن میاناست که  یرو  باار یا یبدن اصل یتوساطت و برز 

 یاز منظرر حکمرت اسرالم یاواسطه یندهد. وجود چنیانتقال میک تفاعل را به هر  یننفس و بدن، صفات و آثار طرف

 یتحقرق وجرود ،واسرطه یرنا تا زمانی کهو ( 30: 5، 0133 ین،) صدرالمتأله. از استدالل و برهان است یازنیو ب یهیبد

و  یرتموجود ،یعی واهد بود. بدن طب باای یکدیگربه  ینال آثار طرفتعلق و تفاعل نفس و بدن و انتق ۀل داشته باشد، مس
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 یاز منظر حکمت اسالم یبه رو  باار یبدن عنصر یبقا یاثبات وابستگ

 یرشپر  ۀو واسرط یرردگیمر ،تجرد و بقاستااتضای ذاتش که  یانسان ۀاز نفس ناطق با واسطه ود را بالعرض و  یاتح

 ات بالر یاز آن جهت که جسم است و هر جسم یرو  باار یاست. از طرف یرو  باار ،ُعلیاأعال و کمال  یضف ینا

 (290: 2 ،0151ین،)صردرالمتأله .یرردگی ود را بدون واسطه از نفس م یتو موجود یاتمرده و بالعرض زنده است، ح

 .آیردبره شرمار می بیعریبردن ط یراتو ح یرتموجود یبرا یدعلت بع ،و نفس ناطقه یبعلت ار ،یرو  باار ینبنابرا

  (21: 0، 0131 ی،آمل ۀزاد)حسن

 ۀمحتراج افاضر یات،تداوم در ح یبرا یزبال ات مرده و بالعرض زنده است و  ود ن یااررو  ب بیان شدگونه که  آن

 یبره عنروان گروهر یعریمحتراج بردن طب یمهم به نوع ینا یلتحص یاست و برا یانسان ۀبقا از جانب نفس ناطق یضف

 یرعمط ،طررف یرک، از اائم به دو طررف اسرت ،یمانند وجود راب  فلسف ی. رو  باارباشدمیپرداز و مقدمه سازبستر

نفرس، برالعرض محتراج  یوضاتاز ف یمندبهره یبرا ،یگرنفس است و نفس بال ات به آن تعلق دارد و از طرف د یاوال

و  یتروان دو وجره َ لقرینفس ناطقه م ددارد که همانن یزمتما یثیتدو ح یجهت رو  باار یناست. از ا یبدن عنصر

را محفروف بره دو  یرو  بارار «ینکرل ممکرن محفروف برالوجوب» ی،شرر ۀآن اائل شد و حسب ااعد یرا برا یحق

وجروب سرابق  (020: 0،  0135 ینرانی،) د. وجوب سابق و وجوب الحق :دانست یوجوب و در آغوش دو ضرورت عقل

کند و آن را بره شررف ینسبت به وجود و عدم  ارج م یو تساو یامکان ذات ۀرا از بقع یرو  باار ،یعیبدن طب ۀیاز ناح

 یراتآن واجد ح یرتحت تدب یو وجوب الحق مربوط به تعلق و توجه نفس است که رو  باار 7سازدیوجود موجود م

دو طرف است که آنها را  ایدار ینظام هست یقحقا دیگرهمانند  یرو  باار ینگردد. بنابرایم یاربس یو کماالت روحان

 اول ۀیترا حاشر در اوس صعود و استکمال «امکان أ س» ی،شر ۀو حسب ااعد (00: همان) نامندیوجود م ۀیدو حاش

 ۀیشرود، حاشر یلتحصر یوباول نااص و مع ۀیاگر حاش یاو  یردگی)الحق( شکل نم دوم ۀینشود، حاش یل)سابق( تحص

 یاردر شدت و ضرع، رو  بار یعیسان بدان معناست که بدن طب ینوب  واهد بود. ایبه تبع آن نااص و مع یزدوم ن

اسرت. بردن مترترب  یعریبردن طب یمزاجر یفیرتگ ارد و کمال و نقص آن از هر جهرت برر کیم یروجود تأث ی از ح

مترترب برر ا رالط و مرزاج  یرو  بارار یرا یند و بدن اصلهست مواد آن یو عناصر ماد   یعیتجسم صور طب ،یعنصر

بردن  یرر،مترتب برر دو بردن ا  یکات نفسانو مل یبیبر صور غ یهبا تک یتو در نها یردگیشکل م یبدن عنصر ایاعض

ترر یستهشا یمزاج یفیاتدر طبع و اعتدال ک یعیبدن طب ادرهر  ین. بنابرایابدینفس تجسم م یحشر ا رو یبرا یقیحق
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  واهند بود.       ترتهیسبا یتو فعل یفیتنفس در ک یقیو حق یاصل یهاباشد، بدن

      . اعتدال روح بخاری و بقای بدن عنصری   5

قی َمن   ُکُل : »یدفرمایسبحان در ارآن م  دای ها فاٍن َو َیب  رراِم  َعَلی  ک  ِ
َجرالِل َو اْل  رَ  ُذو ال  رُه َربك ، (23و21 /)الررحمن 8«َوج 

تواند برالعرض یاست نم یکه بال ات فان یزیچ یامحکوم به فناست. اما آ یتعالاز ذات اادس حضرت واجب یرغ یزچ

. یسرتن یناسرت کره هرگرز چنر یرنالجمع است؟ پاس  اةبالعرض مانع یبال ات با بقا یفنا یاآ ؟باشدو ماندگار  یباا

 یمردع یرنا یرلو ماندگار باشرند. دل یباا ،توانند به همان مناطی، مندهست موجود یریگونه که به وجوب غ همان یاواش

علرت شروند و بره همران وجرود )یود مرکه به وجود واجب بال ات )علت محدثه( موج ستو ایابودن اش یربالغواجب

دو سراحت کره مرجحرات  رروج ممکنرات از  ینا میانو برازخ  ی مشروط بر آنکه وسا ،ندهست و ماندگار ی( باایهمبق

 یقریموحرد حق ینبرحرق ۀیردو اسباب در د ی عزل وسا ؛ زیراموجود باشند ،آنها است یامکان و استحقاق بقا یاستوا

ره أن » مشهور آمده است ی که در حد همچنان( 5: 0، 0130 ی،حسن زاده آمل) ،نارواست که نقض حکمت است أبی اللَّ

   (001: 0 یی،کربال) 9«هااألمور إال  بأسباب یجري

و بقرا را بره مرادون  رود از  یراتح یضاست و فر «یهالبر یدائم الفضل عل» ی،َمظهر اسم شر یانسان ۀنفس ناطق

حرال اگرر اعتردال و  اسرت. یرو  بارار ۀیمانرکر ۀافاضر ینا ۀسطو برزخ و وا کندیدم افاضه مبهدم یعیجمله بدن طب

 یالردوام براایعل یضف ینموجود و محفوظ باشد، ا ،است یعیبدن طب یمزاج یفیاتواسطه که مترتب بر ک ینسالمت ا

 ر  واهرد برود.و مانردگا یبرالعرض براا یوجود رو  باار ُیمن، به است یرپ که بال ات فنا یبدن یعنیو برارار است. 

 .شرودیمر یرآن با نفس است که از آن به ُعمر تعب تی  و مع ینیمرهون همنش یعیبدن طب یاتح (15: 0135اشراق،  ی )ش

 یو اعتدال مزاج عنصر یرو  باار یتبه فعل یت،و کم یفیتک ی از ح ینیهمنش ینمقدار ا (520: 1 ،0133 ی،ازد)

را کران » :یسردنویمر کتاب  الماب  در  یبن محمرد ازد هعبدالل (211: م0531 یسندگان،از نو یجمع) وابسته است و لم 

الموِجب للحیاة هو اعتدال المزاج، و افراط  روجه عن االعتردال هرو الموِجرب للمروت، کران الر ین أمرزجُتهم أکثرر 

منرع  (521: 1، 0133 ی،)ازد «أعمارا، و الر ین أمرزجتهم أارل  اعترداال أاصرر أعمرارا... أطول -ال َمحالةَ  -اعتداال هم

 یاست که موجب بقرا یمهم در اعتدال رو  باار یاردو عامل بس یل،عفونت ا الط و حفظ حرارت و رطوبت از تحل
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معتدل، داللت بر کثررت حررارت و  یرو  باار( 015: 9، 0130، یآمل ینالدشمس). شودیدر بستر زمان م یعیبدن طب

و  یآن برترر ۀمنفعلر یفاعله بردن برر اروا یشود که اوا یباع  م آن یزیدارد و حرارت غر یعیرطوبت الزم در بدن طب

 یرراللره تعبرا بره نار یرو  بارار یرو در حکمرت اسرالمیرنااز( 211: 0531 یسرندگان،از نو ی)جمع. غلبه داشته باشد

رمشهور از وجود مبار  ن یثیدر حد یمعن ینو نظر به ا( 119: 0139ی،آمل ۀزادحسن)کنند یم  ی تمر حضررتاعظرم  ی 

ررِر الَمحررروریَن ِبطرروِل الُعُمررر» نقررل اسررت کرره فرمررود مرتبررت و  011: 0، 0131 ی،شررهر یر ی)محمررد 10«َبشك

بردن  رارج  ۀکره از مردار اعتردال و محردود یدر صورت ینآفریاتحرارت ح ینا ینبنابرا (251: 12ق ،0011ی،مجلس

دوام و  ،یعرتطب ۀدر نش  یموجود است، بدن عنصر یارکه رو  با مانیو تا ز و برارار  واهد بود یدارپا یوستهنشود، پ

ارائم بره اروا   ،و اروابروده گانره سره یاروا یمباد ،بدن ۀیسرئ یمطلب آن است که اعضا ینا یلبقاو  واهد داشت. دل

از  که اوا را است یرو  باار ینو ا صورت ۀبدن به منزل یه است و اوا برااوا همانند ماد   یرو  برا ؛ زیراهستند یباار

 (  131 : 0، 0131 ی،آملۀ زادو حسن 051 :0133ی،)هرو. رساندیشان گرفته و به مقاصدشان ممعادن

. در مروت یمروت ا ترامر یگرریو د یعیموت طب یکیو موت در اصطال  اطبا دو گونه است، یزوال جسم عنصر

کره بره  دهردیدر مزاج بافرت رخ م و فساد ییرتغ ئیسالری ش یرو به تعب شودیماتل م یزیرطوبت و حرارت غر یعیطب

ماننرد  یهمچون امراض مهلک و اسباب  ارج یبه علل دا ل ی. در موت ا ترامشودیسبب آن بالضرورة موت وااع م

آنچه ادر مشرتر   (039 :ق0025 ی،آمل ۀزاد)حسن. یابدیتحقق م یبدن عنصر یاتل و غرق شدن و امثال آن زوال و فنا

 ۀآن در معاونت و حمل نفس ناطقر یتو اابل یستگیاز مدار اعتدال و عدم شا یو  باار روج ر ،موت است ودر هر د

صورت گرفتره  یهکه در طول فساد مزاج اعضاو و انحراف مزاج بن باشدیم یو وساطت آن در تعلق به بدن عنصر یانسان

و  یعریبره مروت طب ینکرها یرا از بدن مفارارت کنرد و یا ترام تبه مو یرو  باار یحکما وات یربه تعب روازایناست. 

 یضعکرس نقر )همان(. نهدیم یروبدن به بطالن و فساد و افتراق  ،دچار انحراف و فساد شود ،یعیها تالل در امور طب

بردن و در مردار اعتردال و سرالمت باشرد و از عوامرل  ۀدر محردود یاگر رو  بارار یعنی ،صادق است یزسان ن ینا

اعضراو و  یرتوحدت اوا و عاف ناگزیر،دور باشد،  ،شودیم یو ا ترام یعیبه موت طبکه منجر  ادانحراف و افتراق و فس

 همران یاز طرف است. یعتدر عالم طب یبقا و دوام بدن عنصر ۀامزجه و ا الط را به دنبال  واهد داشت که الزم یکین

و بردن ( 99 :0131 ی،آملر ۀزادن)حس است یرو  اله ،بدن یبرا یتشبه اعتبار ربوب یانسان ۀنفس ناطق بیان شد،گونه که 
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تناسرب طالرب و مطلروب در  ۀبه حکم ااعد ینآن است. بنابرا یتجسد و تجسم رو  و مظهر آن و مظهر کماالت و اوا

تعلرق و  ینشدت ا باشد،  تریستهو شا تریقدر سالمت و اعتدال وث یبدن از جمله رو  باار ۀیعیفلسفه، هرچه امور طب

. بره باشردیبردن م یعیو طب یدر احکام ماد   یانسان ۀنفس ناطق یملکوت یرتأث ،مهم ینا ۀو الزم بود  واهد یشتراتحاد ب

که از آن جمله حکم بقرا و دوام  شودیمجرد مۀ نفس ناطق یمقهور و مغلوب احکام نور ،یاحکام بدن عنصر یگرد بیان

 و واجد اعدل امزجره اسرت یمکتف سسان را در  صوص انسان کامل صاحب عصمت که حائز نف ینا است. یاتح

که فرمرود مرا اهرل  نمودرا ادرا   معصوم یکالم عرش ینکرد و ا بیانتوان یبه سهولت م(  100: 0131 ی،) طباطبائ

 یدر برهان بر دوام بدن عنصرر یآمل ۀزادمتأله عالمه حسن یمحک . شویممی مقتول یابلکه مسموم  یریممینم یتب

 :  یدگویانسان کامل م

 یعلم و عمل تو ع و اشتداد وجود یرفتنبه پذ یبلکه دو گوهر انسان  ازند و نفس انسان یستند،عمل َعَرض ن علم و

 هن  ملکهوت و عهالم  ازی نهو   ی... و چون  وح آنان بر اثر ا تقاء و اشتداد وجودگرددیم ینو ان یو گوهر  یابدمی

ر خود کند و  یعتشهرگاه طب گردد،یقد ت و  طوت م احکهام عقهور قاد هه و اوصهاف  یهد،بهر آن  اله  آ ا مسخ 

دائمه  یهنو   یطوجود مجردات قاهره و بسا یوعا وجودش، یکه وعا یتا به حد شودظاهر  یبر و یصقع  بوب ءا ما

  د یانسهان ینامکان دوام چنحاصل ا ت،  یقتحق ینکه از ا یاد د هیب ۀیجشود. نت یگردد و متخلق به اخلق  بوب

به  هب   هرعت   لبه کرده ا ت یو لوازم آن بر و یعتکه احکام طب یکه د  مقابل، انسان ا ت. چنان یعنصر  ۀنشئ

 (  02 :0901ی،زاده آمل)حسن خواهد داشت. یمرک ، عمر کوتاه یبدن عنصر  یلتحل

ود روشرن را به نرور  ر بدن ۀکه  ان داندیم یرا چون چراغ یَمَثل رو  باار ،سعبدت یمیبیکدر  یمحمد بن محمد غزال

 :  گویدیمرگ م یقتحق بارۀ. آنگاه درمیردیو بدن م شودیرو  باطل م گردد،سا ته است و اگر اعتدال مزاج  آن ماتل 

از  کنهدی ا چون قوت حس و حرکت، قبهور م یفلط یمعان -شر  ا ت که چنان–معتدر بود  ی وح تا مزاج و ینو ا

نباشهد قبهور  یستهشا یگر،د ی بب یابرودت  یاحرا ت  ۀشود، به  لب باطل یو ز. و چون آن مزاج ایانوا  ملئکه  ماو

بسهته ا هت، چهون باطهل شهد آن  یو معتهدر د  اعتهدار مهزاج و یفبخا  لط ینا یستگیشا ینآن آثا   ا... همچن

 و ماننهدیحهس و حرکهت قبهور نکنهد، اعضهاء از اثهر آن محهروم م یهاتنکند و چون قو   یستگیاعتدار، قبور شا
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 (01 :0، 0909 ی،) زال« بُمرد.. یندو د  اصطلح گو  شوندیو حرکت م حسیب

بر روردار  یاتو از ح باشدمیزنده  ،مند استرو  بهره یناز اعضاو بدن که از احاطه و تابش نور ا یپس هر عضو

بهرره یبر یراتمررده و از ح ،محروم و ارتباطش با آن اطع شود ،رو  ینا ۀاز بدن که از افاض یاست و هر عضو و موضع

 (31 :2، 0151 ین،المتأله)صدر .است

 حافظ( یوان) دیدآ یکرد گفتم که مرو                   گفتا چه کنم  انه فرو م یلاصد رح جان
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 گیرینتیجه

 ،ن ونفس و بدن را در مطلق ش ۀالنفس است که ُحسن رابطعلم ۀدر حوز یعقل یاتاز ضرور یکی یمزاج عنصر اعتدال

در طرول آن،  یبردن ا ررو یرو تردب ی، سالمت و اعتدال رو  باار یعیبالعرض بدن طب یو بقا یاتهد. حدیم یجهنت

و مبار  اسرت.  یموناتفاق م ینا ۀیجنت ینالوجود بال ات، مهمترتا اتحاد با واجب یانسان ۀاستکمال و ارتقاو نفس ناطق

 :  انسان دارد یپرداز برایندهساز و آونسه کاربرد اکن یدر حکمت اسالم اعتدال مزاج یلبر اصل اص یدتأک

 ،یعریبدن طب ۀفاعل یشود که به موجب آن اوایبدن م یزیرطوبت و حرارت غر یلمانع عفونت ا الط و تحل .0

نفرس  یرا به صورت بالعرض از سو یو ماندگار یاتح ی شرا یعیو بدن طب گرددیآن غالب م  ۀمنفعل یبر اوا

 ؛دارا  واهد شد

شروند و یم یلو تعد یههستند، تسو یباار ۀگانمغز[ که محل تکون اروا  سه، کبد ،] الب بدن ۀیسرئ یاعضا .2

آنکره  افرزون برر ی. اعتردال رو  بارارگررددیمتکرون م یعیمعتدل در بدن طب ِی ، رو  باارمهم یندر پرتو ا

و  یبر بردن اصرل نحو استعالو تصرفات نفس را به یاتتجل ۀینسازد، زمیرا فراهم م یعیبدن طب یموجبات بقا

 ؛شودیابض و بس  م یُحسن و ُابح دارا ی انسان بر اساس آن از ح یاتکند و  لقیم یجادا یعیبدن طب

 یعرینفس در طول بردن طب یحشر ا رو یو ملکات نفس است و برا یبی، ُصور غکه همان اعمال یقیبدن حق .1

 احسن  واهد بود.  یو صورت ویکن ی تیاعتدال بوده و واجد ه مسیر، بر یردگیشکل م یو بدن اصل

انسران از  یرورتدر اوس صعود و استکمال اسرت کره صر «امکان ا س»ۀ ، ُمفاد ااعدسه کاربرد ینا یطول ترت ب

ا رس  ،فر  بر وجود ممکرن یتحقق هر ممکن اشرف یتکامل یرس ینو در ا یردگینقص به کمال بر اساس آن صورت م

مزاج است و سعادت نفرس بردون کمرال و  عتدالا یانسان ۀنفس ناطق یبرا یهر کمال و سعادت ۀالزم یعنی ، واهد بود

اسرت و  یرارفاعرل باال ت ،( انسرانیممکن ناواهد بود. به حکمت بالغه حضرت حق )جل و اعل یعیصحت بدن طب

ورش بره مراترب ظهر ۀ ود را در هم ۀکند و نفس ناطق یرگانه را تدبسه یها، تکون بدناعتدال مزاج یلتواند با تحصیم

 ۀیاز دست ندهرد و سررما ،و تصرف اوست یارها و آنچه امروز در ا تفرصت ینکهمشروط بر ا ،دکمال و سعادت برسان

ُتُم »شمارد. عمرش را مغتنم  ولی َو َلَقد  َعِلم 
ُ َأَة األ  ش  ُرون النَّ    (12/)وااعه« َفَلو  ال َتَ کَّ
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 هانوشتپی
 

موجرودات عرالم  ۀبه مافوق که کمال برتر و باالتر است، در هم یزیعشق و شوق غراست که  ینا یفلسف یقوث ۀااعد ینمفاد ا. 1
 ،یگررد یو در بر ر یهیبرد ،از موجرودات یکمال در بر ر یبه سو یزیشوق و اشتداد غر یننهفته شده است. ا یبه حکمت اله

 .شودیو استقراو اثبات م برهانکش، و  ۀیلهم به وس یمحسوس است، در بر 
ما آدمی را از گل  الص آفریدیم. آن گاه او را نطفه گردانیده و در جای استوار )صلب و رحم( ارار دادیرم. آن گراه نطفره را و همانا ». 2

ها گوشت پوشانیدیم )و پیکری کامل کردیم( پرس علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استاوان سا تیم و سپس بر استاوان
 «آفرین بر )ادرت کامل(  دای که بهترین آفرینندگان است. ،د(  لقتی دیگرش انشا نمودیماز آن )به دمیدن رو  پاَ مجر

الحدو  و التصررف؟ ةیبه شکل روحان یاالحدو  است ةیتکون جوهر نفس به نحو جسمان یااز امهات مسائل نفس آن است که آ. 3
 مطر  شده است. یآراو در کتب حکم دیگراز  یشتراست اما نظر سه م هب ب یارباره بسینآراو و ااوال در ا

 شود. یدانند و آن با حدو  بدن حاد  م یدو  و البقا مالحةیاست که نفس را روحان ینمشائ یفهم هب ارسطو و طا اول؛
 .شود یدانند و آن به حدو  بدن حاد  م یالبقا مةیالحدو  و روحانةیاست که نفس را جسمان یو ینمکتب مالصدرا و تابع دوم؛
   است. یمنسوب به جناب افالطون است که اائل به ِاَدم نفس ناطقه انسان یرأ ؛سوم

( کره در اصرطال  حکمرا 019 :ق0010سرینا، ابن) اصرل و اسراس اسرت یرولیه، هماد   یه،عنصر، ما یارکان جمع رکن به معنا. 4
 یگرربردن انسران و د ینناسرت وکره اجرزا ی سرو ب یکسان یمسلمان عبارت است از اجسام یغالب اطبا یرُاسُطُقس نام دارد و به تقر

هنوع یهاو به اجسام با صورت دهندیم یلرا تشک داتموجو ارکران  یرنبره ا یهو اجسام مرکب پس از تجز شوندینم یهگوناگون تجز ی 
و دو  ینسرنگ ،کره دو عنصرر داننردیممنحصرر  یحکما ارکان را در چهار عنصر وجرود (259 :0131 ینا،)ابن س. گردندیمنقسم م
 یرناز ا یرک. هرر باشرندیآتش و هروا م دربردارندۀآب و  را  و عناصر سبرک  دربردارندۀ ین. عناصر سنگستسبک ا ،یگرعنصر د

ت فاعله  رود بره . او  شوندیم یتیعناصر حامل دو اوت فاعله و منفعله است که به سبب آن هر واحد از ارکان، ماصوص به  صوص
ارکران در  یرن. بنرابر اآیردیم یردپد یبرودت و سرد ،از جامعه و یحرارت و گرم ،که از مفراه شودیم یمدو اسم مفراه و جامعه  تقس

 ( 00و 01: 0153،  ی. )گودرز بروجردگیرندی ود شکل م یعیطب هاییوگیچهار عنصر با و
 (119: 3، 0000زبیدی، ) و نه گرم است.که نه سرد  یانآب فرو نشسته از جوش و غل یا یدهفاتر آب آرم .5
حکمة االشااا  الدین سهروردی صاحب پهلوی ایرانی است که شی  شهاب ۀاز مواری  ادیم حکما و فالسف« هورالیا»اصطال  . 6

 ویوهبرهمترأ ر حکمرای  از هرای بعرد رسرانیده اسرت.را به دورهکار برده، و آن میرا  هآن اصطال  را زنده نگاه داشته و در مؤلفاتش ب
سبزواری در فصل معجرزات و کرامرات  حاجی.اندبه کار بردههای فلسفی  ود را پ یرفته و در نوشتهوی آن اصطال  صدرا و اتبا  مال

 گوید:می حکمتۀ منظوم
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اییل فالبنطاسیا و ورة من هورالیا  یقوی الت  وت و الص   الص 
 اهراذ ذا یحاکی عالم القو  نال فی غایة حسن باهر اد

 یعریفاعرل طب ،یتکرون رو  بارار یآن و بررا یقیاست نه علت حق یرو  باار یعلت اعداد ،ییعاست که بدن طب ینمنظور ا .7
 (11: 0151سینا، ابن) .عطا کننده حرکت استا ،یعیوجود و فاعل طب ۀعطا کنندا ،ی. فاعل الهیاست نه فاعل اله

 «او دارای صفات جالل و جمال است. ماند، چونتنها ذات پروردگارت باای می .شودزمین است نابود می ۀهر چه بر گرد». 8
 «آنها ی اسباب و وسا یقمتعال ابا دارد امورات عالم امر و  لق را انجام دهد، مگر از طر ی دا» .9

 «گرم مزاجان را به درازی عمر، موده بده.» .10
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