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چکیده

یکی از مهمترین مسائل حوزۀ علمالنفس ،تکون جوهر نفس و تعلق آن به بدن عنصرری از حیر حردو و اسرتکمال
است که به موجب آن ،نفس و بدن ،واجد تفاعلی دوسو یه میشوند .واسطۀ این تعلرق ،رو باراری اسرت کره لیفرۀ
نفس است و تأثیر و تأثر نفس و بدن از طریق آن صورت میگیررد .یکری از مهمتررین ایرن آثرار ،مسر لۀ حیرات و دوام
موجودیت بدن است که بهصورت بالعرض از جدول وجودی رو بااری به بدن افاضه میشود .بدن عنصری از سرن
نش ۀ طبیعت بوده و در جوهر ،سیال و متجدد است و هر جسم سریالی ذاترا مررده فناپر یر اسرت ،بنرابراین چرون رو
بااری در تعلق نفس به بدن ،واسطه در ثبوت است ،بقای بدن نیز وابسته به ثبات آن واهد برود .برا ایرن وصر ،،آیرا
میتوان بقای بدن عنصری را با حفظ ثبات در رو بااری تضمین نمود؟ مقالۀ حاضرر پووهشری تحلیلری -توصریفی
است که از منظر حکمت اسالمی به این پرسش پاس مریدهرد و اثبرات مرینمایرد در صرورت اعتردال و ثبرات رو
بااری ،چیزی که بال ات مرده و فناپ یر است ،به یمن وجود این واسطۀ بالعرض ،واجد حیات و بقا میشود.
واژگان کلیدی :بدن عنصری ،رو بااری ،اعتدال ،بقا ،حکمت اسالمی.
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مقدمه

انسان ،حقیقتی ممتد از فرش تا فوق عرش است که همزمان از دو ساحت متاال ،و متفاوت نفرس و بردن بر روردار
است .نفس از مقولۀ جوهر و حاد به حدو بدن است که از اکوان ماده و مشراین طبیعرت منرزه بروده و دارای تجررد
برز ی و عقالنی و فوق تجرد عقالنی است( .حسنزاده آملری )020 :0131،در مقابل ،بدن عنصرری از عرالم طبیعرت و
مرتبۀ نازلۀ نفس انسان است که به اوصاف جسم همچون شکل و صورت و کیفیت و کمیت و غیره متص ،اسرت و بره
تعبیر مشای حکمای مسلمان این گوهر جسمانی در حقیقت ،رو متجسد و مجسم است .نفس از آن حی که نفرس
است ،در هیچ مرتبهای از عوالم وجودی انسان بدون بدن نمیتواند وجود داشته باشد و بدن با همره اعضراو و اروایش،
ابزار وآالت ارتقاو و استکمال نفس ناطقه از عقل هیوالنی تا مرتبۀ عقل مستفاد و مافوق آن است .ازاینرو نفرس و بردن
در هر نش ه ،متناسب با احکام و ااتضائات آن نش ه به یکدیگر تعلق دارند .تعلق در اصرطال فلسرفی عبرارت اسرت از
وابستگی و ارتباط میان دو شیو که به سبب آن «متعلق» به «متعلق به» نیازمند میشود( .سجادی)905 :0 ،0131 ،

مس لۀ تعلق در اندیشۀ توحیدی حکمای مسلمان از وجود رابطی حکایت میکند که مراتب شدت و ضع ،وجرود
را در سیر حبی ود تفسیر مینماید .این مس له در صیرورت و حرکت اشتدادی موجودات به سرمت غایرت و اهرداف
لقتشان ،هم موضوعیت و هم طریقیت دارد؛ موضوعیت از آن حیر کره جایگراه طررفین تعلرق را مریشناسراند و
طریقیت از آن جهت که نقش تعلق در «متعلق» و «متعلق به» همانند نقرش حرد وسر و نسربت در حمرل موضرو و
محمول بر یکدیگر است ،حال اگر نفس و بدن به یکدیگر تعلق دارند (که فرض بدیهی چنین اسرت) نحروۀ ایرن تعلرق
چگونه بوده و همچنین واسطۀ تعلق نفس و بدن به یکدیگر چیست؟ پیش از رسیدن به پاسر ایرن پرسرش بایرد ابتردا
ااسام تعلق دو شیو را به یکدیگر تشریح کنیم.
 .1بیان اقسام تعلق دو شیء به یکدیگر

حکیم مالصدرا تعلق را به حسب اوت و ضع ،و نحوۀ ارتباط و وابستگی دو شیو بر شرش اسرم میدانرد ( .سرجادی،
)091 :0135
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 .1-1تعلق بر حسب ماهیت و معنی

از نظررر مالصرردرا ایررن نررو تعلررق ،شرردیدترین و اررویترین تعلقررات اسررت .ماننررد تعلررق ماهیررت برره وجررود
(صدرالمتألهین)119 :3 ،0133،
 .2-1تعلق بر حسب ذات و حقیقت شیء به ذات شیء دیگر

این نحوۀ تعلق در وااع تعلق معلول به علت مفیضه یا «ما منه الوجود» است و به تعبیر مالصدرا تعلق ممکن به واجرب
از این نو است (.همان)059 :
 .3-1تعلق یک شیء به شیء دیگر بر حسب ذات و نوعیت

این تعلق هم از حی ذات و تشاص و هم از حی نوعیت به ذات و نوعیت «متعلق به» اسرت .یعنری متعلرق هرم در
وجود شاصی و هم در وجود نوعی وابسته به ذات و نوعیت «متعلرق بره» اسرت .ماننرد تعلرق عررض بره معرروض و
موضو

ود(.همان)129 :

 .4-1تعلق بر حسب وجود و تشخص در حدوث و بقا به طبیعت و نوعیت متعلقبه

این نحوۀ تعلق همان تعلق صورت به ماده است که هم در حدو و هرم در بقرا وابسرته بره آن اسرت (.صردرالمتألهین،
)129 :3 ،0133
 .5-1تعلق بر حسب وجود و تشخص به لحاظ حدوث نه بقا

تعلق نفس به بدن از سن این نحوۀ تعلق است و آن زمانی است که شیو فق در حدو وابسته به «متعلقبه» باشد نره
بقا( .همان)
 .6-1تعلق بر حسب استکمال و اکتساب فضیلت

این نو تعلق از دیگر تعلقات ،ضعی،تر بوده و به اعتقاد جمهور فالسفۀ اسالمی پیش از مالصدرا ،تعلق نفس بره بردن
تنها از این اسم است .به عقیدۀ ایشان ،نفس چه در حدو و چه در بقا بینیاز از بدن بوده و تنها نیازی که نفس به بردن
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دارد ،دست یافتن به کماالتی است که بالقوه در ود دارد و برای بالفعل کردن آنها چارهای جز تعلرق و تصررف در بردن
مادی و بکارگیری اوای آن ندارد( .همان)

نفس طی دو مرحله به بدن تعلق دارد و میتوان این تعلق را ذیل دو نو از انوا شرشگانه تعلرق اررار داد .مرحلرۀ اول؛
تعلق نفس به بدن بر حسب وجود و تشاص از حی حدو است که حکمای مسلمان به اعتبار ایرن مرحلره ،بردن را
علت مادی نفس میدانند( .صدر المترألهین )12 :5 ،0133 ،مرحلۀ دوم؛ پس از بلوغ صوری نفس و ابل از روج عقرل
نظری از مرتبۀ بالقوه ،نفس برای تحصیل کماالت برتر و کسب فضائل اسمائی و صفاتی حقتعالی ،به مقتضرای ذاترش
صیرورت دارد و در این سیر تکاملی [از اوه به فعلیت] محتاج بدن و اوای جسمانی آن است .به عقیدۀ راسر حکمرای
مسلمان ،تعلق نفس به بدن در هر دو مرحله ،امری ذاتی و طبیعری بره شرمار میآیرد .مالصردرا در اینبراره میگویرد:
«تصرف النفس فی البدن تصرف ذاتی و هو نحو موجودیة النفس کما أن تکمیل الصورة للمادة تعلق ذاتی لها و هو نحرو
وجودها»(.همان)01 :3 ،

از طرفی اوۀ مدبرۀ بدن که آن را طبیعت گو یند ،استدعای نفس و تعلق به آن را دارد تا در پرتو اشرااات آن از حیرات
و موجودیت علیالدوام بر وردار باشد .حکمای مسلمان از این حی  ،نفس را علت صوری بدن میداننرد و معتقدنرد
که اوام و تمامیت بدن بهواسطۀ نفس و اوای آن بوده و تحقق عینی و شاصی بدن نیز به وسیلۀ نفس میباشد.
تعلق دو شیو به یکدیگر افزون بر ایجاد نیاز و وابستگی در طرفین عالاه ،مستلزم نوعی تأثیر و تأثر متقابل است کره
متفکران مسلمان از آن به تفاعل تعبیر میکنند .تأثر ،ابول اثر و کیفیتی است که موجودات از یکدیگر حاصل میکننرد.
به بیان دیگر ،انفعاالت اصی که هر یک از موجودات در اثر فعل در یکدیگر حاصل میکنند ،تأثر نام دارد .ترأثیر نیرز
یعنی اثر گ اشتن و آن از سن فعل است که از مؤثر(اثرکننده) در متأثر(اثرگیرنده) حاصل میشود ( .سرجادی:0 ،0131،
 )031در حکمت اسالمی تأثیر و تأثر به دو نو تجددی و ابداعی تقسیم میشود (همران 030 :و صردرالمتألهین،0133 ،

 )30 :2و برای آن ،دو شرط مهم ،ضرورت عقلی دارد؛ تغایر متأثر و مؤثر و اابلیت محل ابول اثرر داشرتن بررای طررفین
تأثیر .تعلق و تفاعل نفس و بدن حائز این دو شرط بوده و موجب تأثیر و تأثری دو سو یه میان آنها میشود ،به نحروی کره
هر یک از نفس و بدن را واجد دو حیثیت متفاوت میکند .به عبارت دیگر ،نفس و بدن از حیثی مؤثر و از حیثری دیگرر
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متأثر هستند و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر هم تجرددی و هرم ابرداعی اسرت ( .گرودرز بروجرردی  )022 :0153،ایرن دو
حیثیت ،در وااع دو ظهور در دو مرتبۀ وجودی متفاوت از نفس و بدن است که به صرورت همزمران اتفراق نمریافترد و
ازاینرو مح ور اتحاد فاعل و اابل نیز پیش نمیآید تا به محال بینجامد؛ اگرچره بر ری از حکمرای مسرلمان همچرون
مالصدرا ،اتحاد فاعل و اابل را در بسائ  ،جایز برشمرده و ابول را در مورد آنها به معنای اتصاف میدانند نره بره مفهروم
انفصال تجددی که محتاج ماده باشد( .ابنسینا)1 :0151 ،

آنچه سمت و سوی این پووهش را مشاص میکند ،پاره ای از پرسشهای دایق فلسفی است که پاس مسرتدل بره
آنها بسیاری از مسائل مرتب را روشن میسازد .ناستین نتیجۀ مطلوبی که بدون وسوسه و دغدغه از ابول مس لۀ تفاعرل
نفس و بدن و تأثیر و تأثر متقابل آنها با یکدیگر حاصل میشود ،موضو انعکاس آثار و انتقال صفات طرفین تفاعرل بره
یکدیگر است که در حکمت اسالمی ،اصلی اصیل و مبرهن است .از اساس ،نفس و بدن به اطر تعلق و تفراعلی کره
دارند ،از یکدیگر رنگ و تأثیر میپ یرند و صفات و آثار و و یوگیهای ود را به یکدیگر منتقل میکنند .بنرا برر برراهین
ایقانی نقل و عقل ،شدت این انتقال از عالی به دانی [ نفس به بدن ] به مراتب بیشتر از دانی بره عرالی [بردن بره نفرس]
ُ
است .اگرچه نفس از بدن در ابض و بس کیفیات ود از جمله لقیات متأثر است( ،گودرز بروجرردی )003 :0153،
بیشتر از آن ،به جهت برتری و علو ذاتی نفس ،بدن ،مقهور احکام و آثار نفرس بروده و حسرب ااعردۀ شرری ،و عقلری
«لکل سافل اوه امکان الوصول الی ما هو أعلی منه( »1دینانی )223 :0 ،0135 ،بدن میکوشد تا با عشق و شوق غریرزی
به مافوق و مرتبۀ اعالی ود  ،بیشترین آثار نفس را در وعای ود بروز و ظهور دهد.
یکی از مهمترین آثار و صفات بارز نفس ناطقۀ انسانی  ،مسر لۀ بقرا و موجودیرت علریالردوام آن اسرت کره بردن
عنصری آن را بیشتر از دیگر صفات و آثار نفس دنبال می کند .بدن عنصری به لحاظ اتصاف به عرالم طبیعرت ،هرویتی
ذاتا ظلمانی دارد و دارای جنبۀ تجدد و تغیر است که بقا و ثبات ندارد( .حسرنزادۀ آملری )01 :0131 ،حرال ایرن پرسرش
مطر میشود که با چنین شأنیت و ااتضایی ،آیا بدن عنصری میتواند واجد بقا و حیات دائمی باشد؟ بدیهی اسرت در
صورت تداوم تعلق نفس به بدن و استمرار تفاعل آنها ،بدن عنصری نیز به یمن وجرود نفرس دارای پو یرایی و طرراوت و
تداوم در حیات است و این کمال را بالعرض از روحانیةالبقا بودن نفس واهد داشت .اما چه چیز میتواند این تعلرق را
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تداوم باشد و موجب حیات دائمی و بقای بدن عنصری گردد؟
 .2نفس ناطقه انسانی و بدنهای سهگانه

نطفۀ انسان ،آ رین مرحلۀ سیر نزولی صورت جمیع موجودات است که در عین حال اولرین مرتبرۀ صرعودی و مرحلرۀ
عروجی کماالت انسانی نیز به شمار میآید( .حسنزادۀ آملی )215 :0 ،0130،این اوۀ جسمانی بالفعرل کره اکنرون یرک
مفارق عقلی بالقوه است ،هنگامی که در ارار مکین الهی و کار انۀ انسانسازی داوند یعنی رحم مادر (همران)030 :

مقیم میگردد ،تحت تدبیر ملکوت و متفرد به جبروت است و با طی شش احالره (عقیلری راسرانی )191 :0 ،0139 ،از
طوری به طور دیگر انتقال مییابد و مقام میگیرد( .حسنزادۀ آملری  )22 :0 ،0131،در نهایت ،آنگراه کره سریر تکراملی
تکون مادۀ جنین و استحاالتش به سوی تمامیت و فعلیت به نزدیکترین مراتب اعتدال و شایستگی میرسد ،آمادۀ ابرول
صورتی افضل و فیضی اکمل و جوهری اعال و اشرف موسوم به نفس ناطقۀ انسانی میشود .همچنان که داوند متعال
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رال ِقین »
فالقنا العلقة مضغة فالقنا المضغة ِعظاما فکسونا ال ِعظام لحما ثم أنشأناه لقا آ ر فتبرارَ اللره أحسرن الا ِ
(مؤمنون)00، 01، 02/
حکیم مالصدرا در رسالۀ شری« ،مبداو و معاد» میگو ید:
ا
آن هنگام که عناصر کامل تصفیه شدند و امتزاج آنها بهه نزدیکتهرین مراته اعتهدار هید و د اه کمهار و صهرا
ا تکمار بیش از آنچه نفوس نباتی و حیوانی طی نمودهاند ،گام برداشت و د آن اه قدمی فراتهر نههاد و از نهیم دایهرۀ
قوس صعود مقدا ی بیشتر طی نمود ،د این وقت از جان حضرت واه الصو  ،شایستۀ قبور فیضی مهیشهود بهه
نام نفس ناطقه که تمام قوای نفس نباتی و قوای نفس حیوانی ا د ا تخدام خو یش د میآو د و همگی مطیع فرمهان
او خواهند شد( .صد المتألهین)01 :2 ،0931 ،

نفس ناطقۀ انسانی به حدو بدن حاد میشود 3و در استکمال و تحصیل بقا به بدن طبیعی تعلق میگیرد .نفرس
با استادام و تصرف در اوای بدن ،به حرکت جوهری و تجدد امثال اوت مییابد و با اشرتداد وجرودی از عرالم جسرم
فراتر میرود و مسان ماوراو طبیعت میگردد و از تجرد برز ی به تجرد عقالنی بلکه به فوق تجرد عقالنی ارتقراو پیردا
مییابد(.حسنزادۀ آملی  )203 :0 ،0130،سیر صعودی نفس از مبداو جسمانیةالحدو به مقصد روحانیةالبقا ،آن را بره
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طور کلی واجد مراتب وجودی سهگانهای می کند که در هر مرتبه دارای بدنی اص و متناسب برا احکرام و ااتضرائات
آن مرتبه است .مرتبه حدو و تشاص با بدن طبیعی ،مرتبه تصررف و اسرتکمال برا بردن اصرلی و مرتبرۀ بقرا برا بردن
حقیقی .بدنهای سهگانه در طول یکدیگر ارار دارند و تفاوت آنها به نقص و کمال است و نفرس برا هرر کردام در مرتبرۀ
ود معیت ایومیه دارد(.حسنزادۀ آملی001 :0119،؛همو)252 :9 ،0130 ،
 .1-2بدن طبیعی

بدن طبیعی از متن نش ۀ طبیعت تکون مییابد و آن جسمی مرکب اسرت (ابوسرهل مسریحی )21 :0133 ،کره از امترزاج
عناصر اولیه یا استقسات و ارکان چهارگانۀ طبیعت 4شکل میگیرد( .صدرالمتألهین )23 :3 ،0133 ،این گوهر جسرمانی،
هو یتی ذاتا ظلمانی و مرده دارد و به جهت اتصافش به عالم طبیعت ،واجد تجدد و تغییرر اسرت .بنرابراین حیرات بردن
طبیعی بالعرض بوده و جهت موجودیت و بقا محتاج تدبیر و تصرف نفس است.
 .2-2بدن اصلی یا روح بخاری

ناستین فن از طب نظری که تقریبا کلیات و امهات دانش طب به آن ا تصاص دارد ،علم به کلیات هفتگانه موسوم بره
امور طبیعیه است که طبق نظرجمهور اطبا و حکمای مسلمان ،اوام و تعرادل بردن از هرر جهرت مبتنری برر آن اسرت و
شامل ارکان ،مزاج ،ا الط ،أعضا ،اروا  ،اوا و افعال است( .گودرز بروجردی )11 :0153 ،زمرانی کره از امترزاج ارکران
اربعه ،مزاج و سپس ا الط شکل میگیرند ،از غلظت و باش کثی ،ا الط ،اعضا متکون میشوند (حسرنزادۀ آملری،
 )113 :2 ،0131و از لطافت و مواد رایق ،ا الط جسمی لطی ،و گرم موسوم به رو بااری پدید مریآیرد (اوصرونی،

0020ق )013 :0 ،که با رو ادسی به معنرای نفرس ناطقره ،اشرترا اسرمی دارد( .حسرن زاده آملری)21 :0 ،0131 ،
بنابراین بدن طبیعی ،معد پیدایش بدن اصلی یا رو بااری است که در طول یکدیگر ارار دارنرد .اطبرای مسرلمان بره
اعتبار اعضای رئیسه و اوای سهگانۀ بدن ،رو بااری را به سه اسم طبیعی ،حیوانی و نفسانی تقسیم کردهانرد (هرروی،

 )050 :0133که البته سان حق در این موطن آن است که چون منشاو و مولد رو  ،مطلقا الب است و از الب به دمراغ
و کبد میرود (بهاوالدوله )99 :0133،اصل این اروا سرهگانره همران رو حیرات یعنری رو حیروانی اسرت و اروا
طبیعی و نفسانی شعبهها و شا ههای آن هستند(.حسنزادۀ آملی)915 :2 ،0131،
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حکیم عقیلی راسانی در خالصة الحکمه می گو ید:
خون ابتدا از کبد به وا طه و ید شر یانی به بطن چپ قل می ود و حرا ت قلبی د آن تصرف مینماید و از آن بخا
لطیف و گرمی حاصل میشود که آن ا وح حیوانی و محل قوۀ حیاتی مینامند و تعلق نفس و وح شرعی و حکمی
به وح حیوانی ا ت و این ممد و معاون و مقوی و مرک و حامل آن ا هت .بعهد از آن قسهمتی از وح حیهوانی بهه
دماغ (مغز) می ود و د آنجا ا تحاله مییابد و شبیه به مزاج جوهر دمها ی میشهود و آن ا وح نفسهانی و محهل و
مبداء حس و حرکت مینامند .قسمتی دیگر از وح حیوانی به کبد فته و بعد از ا تحاله بهه مهزاج و کیفیهت کبهدی،
محل و مبداء تغذیذ و نمو میگردد که آن ا وح طبیعی میگویند ( .عقیلی خرا انی)09 :0 ،0901 ،

رو بااری ،اعدل امزجۀ اعضاو و حامل همۀ اوای بدن طبیعی است ( اردکرانی )131 :0139،کره در لطافرت و
صفا شبیه به جرم فلکی (صدرالمتألهین  )13 :2 ،0151،و مشاکل جوهر سماو است ( .اردکانی)0139:131 ،

مالصدرا میگو ید:
از ویژگی وح بخا ی لطیف بودن او ت؛ ز یرا اگر ایهن وح از لطافهت ز یهاد برخهو دا نباشهد هرگهز بهه آ هانی د
منفذهای عص نفوذ نمیکند .این وح بخا ی و جسم لطیف د بدن کوچک انسان ،مانند جرم فلکی ا ت د بدن
بز گ آفر ینش و نیروهای اد اکی و تحر یکی د انسان به مانند ملئکه هماوی هسهتند .ایهن وح بخها ی بهه هب
اعتدالی که دا د به افلکی که بسیط و خالی از تضاد ا ت ،بسیا شباهت دا د و همان طو که گفته شد به ماننهد فهاتر
ا ت 1.پس این وح لطیف متمرکز د ابزا و اعضا بدن ،حامل قوای پنجگانۀ باطنی ا ت و د مرات صعود و ا تقاء
انسان مانند جرم فلکی د مرات نزور ا ت ،یعنی همان طو که جرم فلکی د قوس نهزور ،جرمهی ا هت لطیهف و
پذیرندۀ آثا از ناحیه عقور و نفوس کلیه ،همین طو وح بخا ی حامل قوای پنجگانۀ باطنی نیز ،جرمی ا ت لطیهف
و پذیرندۀ آثا و حامل قوای اد اکی و تحر یکی باطنی( .صد المتألهین)01 :2 ،0931،

در حکمت اسالمی از رو بااری به لیفۀ نفس ( همران )290 :3 ،و مطیعرۀ اوالی نفرس (حسرنزادۀ آملری:0139،

 )119تعبیر میشود و این سان بدان معناست که بر الف بدن طبیعی ،تعلق نفس به بردن اصرلی یرا رو باراری ذاتری
بوده و این جوهر لطی ،در تعلق نفس به بدن طبیعی واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض( .طالقانی)010 :0159 ،
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 .3-2بدن حقیقی یا بدن مثالی

نفس ناطقۀ انسانی به حسب ذات مجردش ،بعد از فساد و زوال بدن عنصری باید باای و برارار باشد و چرون در فعرل و
اثر محتاج بدن است ،پس باید بعد از فساد بدن طبیعی به بدنی دیگر تعلق داشته باشد که به نحو أعال و اشرف ارادر برر
فعل و اثر باشد ( .ابن ارچغای )33 :0133،این بدن اهرا نمیتواند بدن عنصری دیگری باشد؛ زیرا انتقال نفرس از بردنی
به بدن دیگر مستلزم تناس بوده و تناس ُملکی به براهین ایقانی نقل و عقل باطل و محال است ،اما تناس ملکوتی کره
به موجب آن نفس در طول بدنهای طبیعی و اصلی ود ،بر اساس ُصور غیبی و ملکات نفسانی ،بدن دیگرری را بررای

حشر ا روی ود انشاو میکند ،جایز و ممکن است(.حسنزادۀ آملری )011 :0139 ،بردن حقیقری یرا مثرالی کره آن را
صورت برز ی و جسد هورالیائی 6نیز میگو یند ،ملکوت یا جوهر بدن عنصری جسمانی است که دارای تجرد مثرالی
برز ی است ،به این معنی که ماده ندارد ،اما شکل و مقدار و طول و عرض دارد (همایی )091 :0 ،0139،و بعینره همران
بدن طبیعی دنیوی است (میرداماد )10 :0131 ،که فق در نقص و کمال و ذاتی بودن حیات با آن تفاوت دارد( .آشتیانی،

 )051 :0130این بدن ،ظل نفس ناطقه و پرتو آن است (مجتهده امین )009 :2 ،0110 ،و مناسرب برا اوصراف و ا رالق
مشاص آن است( .حسنزادۀ آملی:0 ،0130،
انسان در دنیا شکل میگیرد (سجادی )013 :0135،و علم و عمل انسان ِ

 )090بنابراین مفهوم تمثل اعمال و یا به تعبیر متکلمین تجسم اعمال و نیز روایاتی که براسراس آنهرا در روز ایامرت هرر
ُ
کس مبتنی بر صورت عمل و لقش محشور میشود ،بر وجود بدن حقیقی داللت میکنند ( .آشتیانی)153 :0130،
 .3مفهوم اعتدال مزاج و سالمت روح بخاری

بدنهای سهگانۀ نفس در طول هم و مترتب بر یکدیگر هستند ،بلکه به تعبیر دایقترر سره ظهرور متفراوت بره ضرع ،و
شدت از نفس ناطقۀ انسانی میباشرند(.سربزواری )009 :0131 ،امرا آنچره محرل بحر در حکمرت اسرالمی ،مقرام
وساطت و برز یت بدن اصلی یا رو بااری است که میان نفس و بدن طبیعی ارار گرفته و در جریران تعلرق و تفاعرل
نفس و بدن ،صفات و آثار طرفین تفاعل را به هر یک انتقال میدهد .وجود چنین واسطهای از منظرر حکمرت اسرالمی
بدیهی و بینیاز از استدالل و برهان است ( .صدرالمتألهین )30 :5 ،0133 ،و تا زمانی که ایرن واسرطه ،تحقرق وجرودی
داشته باشد ،مس لۀ تعلق و تفاعل نفس و بدن و انتقال آثار طرفین به یکدیگر باای واهد بود .بدن طبیعی ،موجودیرت و
020
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حیات ود را بالعرض و با واسطه از نفس ناطقۀ انسانی که ااتضای ذاتش تجرد و بقاست ،مریگیررد و واسرطۀ پر یرش
ُ
این فیض أعال و کمال علیا ،رو بااری است .از طرفی رو بااری از آن جهت که جسم است و هر جسمی بالر ات
مرده و بالعرض زنده است ،حیات و موجودیت ود را بدون واسطه از نفس میگیررد( .صردرالمتألهین)290 :2 ،0151،

بنابراین رو بااری ،علت اریب و نفس ناطقه ،علت بعید برای موجودیرت و حیرات بردن طبیعری بره شرمار میآیرد.
(حسنزادۀ آملی)21 :0 ،0131 ،

آن گونه که بیان شد رو بااری بال ات مرده و بالعرض زنده است و ود نیز برای تداوم در حیات ،محتراج افاضرۀ
فیض بقا از جانب نفس ناطقۀ انسانی است و برای تحصیل این مهم به نوعی محتراج بردن طبیعری بره عنروان گروهری
بسترساز و مقدمهپرداز میباشد .رو بااری مانند وجود راب فلسفی ،اائم به دو طررف اسرت ،از یرک طررف ،مطیرع
اوالی نفس است و نفس بال ات به آن تعلق دارد و از طرف دیگر ،برای بهرهمندی از فیوضات نفرس ،برالعرض محتراج
َ
بدن عنصری است .از این جهت رو بااری دو حیثیت متمایز دارد که همانند نفس ناطقه میتروان دو وجره لقری و
حقی را برای آن اائل شد و حسب ااعدۀ شرری« ،کرل ممکرن محفروف برالوجوبین» رو باراری را محفروف بره دو
وجوب و در آغوش دو ضرورت عقلی دانست :وجوب سابق و وجوب الحق ( .دینرانی )020 :0 ،0135 ،وجروب سرابق
از ناحیۀ بدن طبیعی ،رو بااری را از بقعۀ امکان ذاتی و تساوی نسبت به وجود و عدم ارج میکند و آن را بره شررف
وجود موجود میسازد 7و وجوب الحق مربوط به تعلق و توجه نفس است که رو بااری تحت تدبیر آن واجد حیرات
و کماالت روحانی بسیار میگردد .بنابراین رو بااری همانند دیگر حقایق نظام هستی دارای دو طرف است که آنها را
دو حاشیۀ وجود مینامند (همان )00 :و حسب ااعدۀ شری« ،امکان أ س» در اوس صعود و استکمال ترا حاشریۀ اول
(سابق) تحصیل نشود ،حاشیۀ دوم (الحق) شکل نمیگیرد و یا اگر حاشیۀ اول نااص و معیوب تحصریل شرود ،حاشریۀ
دوم نیز به تبع آن نااص و معیوب واهد بود .این سان بدان معناست که بدن طبیعی در شدت و ضرع ،رو باراری
از حی وجود تأثیر میگ ارد و کمال و نقص آن از هر جهرت برر کیفیرت مزاجری بردن طبیعری مترترب اسرت .بردن
عنصری ،تجسم صور طبیعی و عناصر مادی مواد آن هستند و بدن اصلی یرا رو باراری مترترب برر ا رالط و مرزاج
اعضای بدن عنصری شکل میگیرد و در نهایت با تکیه بر صور غیبی و ملکات نفسانی مترتب برر دو بردن ا یرر ،بردن
حقیقی برای حشر ا روی نفس تجسم مییابد .بنابراین هر ادر بدن طبیعی در طبع و اعتدال کیفیات مزاجی شایستهترر
022
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باشد ،بدنهای اصلی و حقیقی نفس در کیفیت و فعلیت بایستهتر واهند بود.
 .5اعتدال روح بخاری و بقای بدن عنصری

ُُ َ ََ
َ َ َ َُك َ ُ َ
رالل َو ِاْلکرر ِام»( 8الررحمن21 /و،)23
فان و یبقی وجره ربر ذو الج ِ
دای سبحان در ارآن میفرماید« :کل من علیها ٍ
چیز غیر از ذات اادس حضرت واجبتعالی محکوم به فناست .اما آیا چیزی که بال ات فانی است نمیتواند برالعرض
باای و ماندگار باشد؟ آیا فنای بال ات با بقای بالعرض مانعةالجمع است؟ پاس ایرن اسرت کره هرگرز چنرین نیسرت.
اشیاو همان گونه که به وجوب غیری موجود هستند ،میتوانند به همان مناط ،باای و ماندگار باشرند .دلیرل ایرن مردعی
واجببالغیر بودن اشیاو است که به وجود واجب بال ات (علت محدثه) موجود مریشروند و بره همران وجرود (علرت
مبقیه) باای و ماندگار هستند ،مشروط بر آنکه وسای و برازخ میان این دو سراحت کره مرجحرات رروج ممکنرات از
استوای امکان و استحقاق بقای آنها است ،موجود باشند؛ زیرا عزل وسای و اسباب در دیردۀ حرقبرین موحرد حقیقری
َّ
نارواست که نقض حکمت است( ،حسن زاده آملی )5 :0 ،0130 ،همچنان که در حدی مشهور آمده است «أبی اللره أن
یجري األمور إال بأسبابها»( 9کربالیی)001 :0 ،

نفس ناطقۀ انسانی َمظهر اسم شری« ،دائم الفضل علی البریه» است و فریض حیرات و بقرا را بره مرادون رود از
جمله بدن طبیعی دمبهدم افاضه میکند و برزخ و واسطۀ این افاضرۀ کریمانرۀ رو باراری اسرت .حرال اگرر اعتردال و
سالمت این واسطه که مترتب بر کیفیات مزاجی بدن طبیعی است ،موجود و محفوظ باشد ،این فیض علیالردوام براای
و برارار است .یعنی بدنی که بال ات فناپ یر است ،به ُیمن وجود رو بااری برالعرض براای و مانردگار واهرد برود.
ُ
(شی اشراق )15 :0135 ،حیات بدن طبیعی مرهون همنشینی و معیت آن با نفس است که از آن به عمر تعبیر مریشرود.
(ازدی )520 :1 ،0133 ،مقدار این همنشینی از حی کیفیت و کمیت ،به فعلیت رو بااری و اعتدال مزاج عنصری
وابسته است (جمعی از نو یسندگان0531 ،م )211 :عبدالله بن محمرد ازدی در کتاب الماب مرینو یسرد« :و لمرا کران
ُ
أمرزجتهم أکثرر
الموجرب للمروت ،کران الر ین
الموجب للحیاة هو اعتدال المزاج ،و افراط روجه عن االعتردال هرو
ِ
ِ
َ َ
اعتداال هم -ال محالة -أطول أعمارا ،و الر ین أمرزجتهم أارل اعترداال أاصرر أعمرارا( »...ازدی )521 :1 ،0133 ،منرع
عفونت ا الط و حفظ حرارت و رطوبت از تحلیل ،دو عامل بسیار مهم در اعتدال رو بااری است که موجب بقرای
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بدن طبیعی در بستر زمان میشود( .شمسالدین آملی  )015 :9 ،0130،رو بااری معتدل ،داللت بر کثررت حررارت و
رطوبت الزم در بدن طبیعی دارد و حرارت غریزی آن باع می شود که اوای فاعله بردن برر اروای منفعلرۀ آن برترری و
غلبه داشته باشد( .جمعی از نو یسرندگان )211 :0531 ،ازایرنرو در حکمرت اسرالمی رو باراری را بره ناراللره تعبیرر
میکنند (حسنزادۀ آملی )119 :0139،و نظر به این معنی در حدیثی مشهور از وجود مبار نیر اعظرم حضررت تمری
حرررورین بطررول ُ
َ
مرتبررت نقررل اسررت کرره فرمررود « َب كشررر َ
الع ُمررر»( 10محمرردی ری شررهری 011 :0 ،0131 ،و
الم
ِ ِ
ِ
مجلسی0011،ق  )251 :12،بنابراین این حرارت حیاتآفرین در صورتی کره از مردار اعتردال و محردودۀ بردن رارج
نشود ،پیوسته پایدار و برارار واهد بود و تا زمانی که رو بااری موجود است ،بدن عنصری در نش ۀ طبیعرت ،دوام و
بقاو واهد داشت .دلیل این مطلب آن است که اعضای رئیسۀ بدن ،مبادی اروای سرهگانره بروده و اروا ،ارائم بره اروا
بااری هستند؛ زیرا رو برای اوا همانند ماده است و اوا برای بدن به منزلۀ صورت و این رو بااری است که اوا را از
معادنشان گرفته و به مقاصدشان میرساند( .هروی 051 :0133،و حسنزادۀ آملی)131 :0 ،0131 ،

زوال جسم عنصری و موت در اصطال اطبا دو گونه است،یکی موت طبیعی و دیگرری مروت ا ترامری .در مروت
طبیعی رطوبت و حرارت غریزی ماتل میشود و به تعبیر شی الرئیس تغییر و فساد در مزاج بافرت رخ میدهرد کره بره
سبب آن بالضرورة موت وااع میشود .در موت ا ترامی به علل دا لی همچون امراض مهلک و اسباب ارجی ماننرد
اتل و غرق شدن و امثال آن زوال و فنای بدن عنصری تحقق مییابد( .حسنزادۀ آملی0025 ،ق )039 :آنچه ادر مشرتر
در هر دو موت است ،روج رو بااری از مدار اعتدال و عدم شایستگی و اابلیت آن در معاونت و حمل نفس ناطقرۀ
انسانی و وساطت آن در تعلق به بدن عنصری میباشد که در طول فساد مزاج اعضاو و انحراف مزاج بنیه صورت گرفتره
است .ازاینرو به تعبیر حکما واتی رو بااری به موت ا ترامی از بدن مفارارت کنرد و یرا اینکره بره مروت طبیعری و
ا تالل در امور طبیعیه ،دچار انحراف و فساد شود ،بدن به بطالن و فساد و افتراق روی مینهد( .همان) عکرس نقریض
این سان نیز صادق است ،یعنی اگر رو باراری در محردودۀ بردن و در مردار اعتردال و سرالمت باشرد و از عوامرل
انحراف و افتراق و فساد که منجر به موت طبیعی و ا ترامی میشود ،دور باشد ،ناگزیر ،وحدت اوا و عافیرت اعضراو و
نیکی امزجه و ا الط را به دنبال واهد داشت که الزمۀ بقا و دوام بدن عنصری در عالم طبیعت است .از طرفی همران
گونه که بیان شد ،نفس ناطقۀ انسانی به اعتبار ربوبیتش برای بدن ،رو الهی است (حسنزادۀ آملری )99 :0131 ،و بردن
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تجسد و تجسم رو و مظهر آن و مظهر کماالت و اوای آن است .بنابراین به حکم ااعدۀ تناسرب طالرب و مطلروب در
فلسفه ،هرچه امور طبیعیۀ بدن از جمله رو بااری در سالمت و اعتدال وثیقتر و شایستهتر باشد ،شدت این تعلرق و
اتحاد بیشتر واهد بود و الزمۀ این مهم ،تأثیر ملکوتی نفس ناطقۀ انسانی در احکام مادی و طبیعی بردن میباشرد .بره
بیان دیگر احکام بدن عنصری ،مقهور و مغلوب احکام نوری نفس ناطقۀ مجرد میشود که از آن جمله حکم بقرا و دوام
حیات است .این سان را در صوص انسان کامل صاحب عصمت که حائز نفس مکتفی و واجد اعدل امزجره اسرت
( طباطبائی ) 100 :0131 ،به سهولت میتوان بیان کرد و این کالم عرشی معصوم
بیت

را ادرا نمود که فرمرود مرا اهرل

نمیمیریم بلکه مسموم یا مقتول میشویم .حکیم متأله عالمه حسنزادۀ آملی در برهان بر دوام بدن عنصرری

انسان کامل میگو ید:
َ
علم و عمل ع َرض نیستند ،بلکه دو گوهر انسان ازند و نفس انسانی به پذیرفتن علم و عمل تو ع و اشتداد وجودی
مییابد و گوهری نو انی میگردد ...و چون وح آنان بر اثر ا تقاء و اشتداد وجودی نهو ی از هن ملکهوت و عهالم
قد ت و طوت میگردد ،هرگاه طبیعتش ا مسخر خود کند و بهر آن اله آیهد ،احکهام عقهور قاد هه و اوصهاف
ا ماء صقع بوبی بر وی ظاهر شود تا به حدی که وعای وجودش ،وعای وجود مجردات قاهره و بسایط نو یه دائمه
گردد و متخلق به اخلق بوبی شود .نتیجۀ بید د های که از این تحقیق حاصل ا ت ،امکان دوام چنین انسهانی د
نشئۀ عنصری ا ت .چنان که د مقابل ،انسانی که احکام طبیعت و لوازم آن بر وی لبه کرده ا ت به هب

هرعت

تحلیل بدن عنصری مرک  ،عمر کوتاهی خواهد داشت( .حسنزاده آملی)02 :0901،

َ
محمد بن محمد غزالی در کیمیبی سعبدتَ ،مثل رو بااری را چون چراغی میداند که انۀ بدن را به نرور رود روشرن
سا ته است و اگر اعتدال مزاج آن ماتل گردد ،رو باطل میشود و بدن میمیرد .آنگاه دربارۀ حقیقت مرگ میگوید:
و این وح تا مزاج وی معتدر بود –چنان که شر ا ت -معانی لطیف ا چون قوت حس و حرکت ،قبهور میکنهد از
انوا ملئکه ماوی .و چون آن مزاج از وی باطل شود ،به لبۀ حرا ت یا برودت یا ببی دیگر ،شایسته نباشهد قبهور
آن آثا ا ...همچنین شایستگی این بخا لطیف و معتهدر د اعتهدار مهزاج وی بسهته ا هت ،چهون باطهل شهد آن
اعتدار ،قبور شایستگی نکند و چون قوتهای حهس و حرکهت قبهور نکنهد ،اعضهاء از اثهر آن محهروم میماننهد و
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بیحس و حرکت میشوند و د اصطلح گو یند ُبمرد ( »..زالی)01 :0 ،0909 ،

پس هر عضوی از اعضاو بدن که از احاطه و تابش نور این رو بهرهمند است ،زنده میباشد و از حیات بر روردار
است و هر عضو و موضعی از بدن که از افاضۀ این رو  ،محروم و ارتباطش با آن اطع شود ،مررده و از حیرات بریبهرره
است( .صدرالمتألهین)31 :2 ،0151 ،

جان اصد رحیل کرد گفتم که مرو
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نتیجهگیری

ُ
اعتدال مزاج عنصری یکی از ضروریات عقلی در حوزۀ علمالنفس است که حسن رابطۀ نفس و بدن را در مطلق ش ون،
نتیجه میدهد .حیات و بقای بالعرض بدن طبیعی  ،سالمت و اعتدال رو بااری و تردبیر بردن ا رروی در طرول آن،
استکمال و ارتقاو نفس ناطقۀ انسانی تا اتحاد با واجبالوجود بال ات ،مهمترین نتیجۀ این اتفاق میمون و مبار اسرت.
تأکید بر اصل اصیل اعتدال مزاج در حکمت اسالمی سه کاربرد اکنونساز و آیندهپرداز برای انسان دارد:
 .0مانع عفونت ا الط و تحلیل رطوبت و حرارت غریزی بدن میشود که به موجب آن اوای فاعلۀ بدن طبیعری،
بر اوای منفعلۀ آن غالب میگردد و بدن طبیعی شرای حیات و ماندگاری را به صورت بالعرض از سوی نفرس
دارا واهد شد؛
 .2اعضای رئیسۀ بدن [ الب ،کبد ،مغز] که محل تکون اروا سهگانۀ بااری هستند ،تسو یه و تعدیل میشروند و
در پرتو این مهم ،رو باار ِی معتدل در بدن طبیعی متکرون میگرردد .اعتردال رو باراری افرزون برر آنکره

موجبات بقای بدن طبیعی را فراهم میسازد ،زمینۀ تجلیات و تصرفات نفس را بهنحو استعال بر بردن اصرلی و
ُ
ُ
بدن طبیعی ایجاد میکند و لقیات انسان بر اساس آن از حی حسن و ابح دارای ابض و بس میشود؛
 .1بدن حقیقی که همان اعمالُ ،صور غیبی و ملکات نفس است و برای حشر ا روی نفس در طول بردن طبیعری
و بدن اصلی شکل میگیرد ،بر مسیر اعتدال بوده و واجد هی تی نیکو و صورتی احسن واهد بود.

ترتب طولی این سه کاربردُ ،مفاد ااعدۀ «امکان ا س» در اوس صعود و استکمال اسرت کره صریرورت انسران از
نقص به کمال بر اساس آن صورت میگیرد و در این سیر تکاملی تحقق هر ممکن اشرفی فر بر وجود ممکرن ،ا رس
واهد بود ،یعنی الزمۀ هر کمال و سعادتی برای نفس ناطقۀ انسانی اعتدال مزاج است و سعادت نفرس بردون کمرال و
صحت بدن طبیعی ممکن ناواهد بود .به حکمت بالغه حضرت حق (جل و اعلی) انسران ،فاعرل باال تیرار اسرت و
میتواند با تحصیل اعتدال مزاج ،تکون بدنهای سهگانه را تدبیر کند و نفس ناطقۀ ود را در همۀ مراترب ظهرورش بره
کمال و سعادت برساند ،مشروط بر اینکه فرصتها و آنچه امروز در ا تیار و تصرف اوست ،از دست ندهرد و سررمایۀ
َ ُ َ َ َ َ َّ
ََ َ
عمرش را مغتنم شماردَ « .و لقد ع ِلم ُت ُم َّالنشأ َة األولی فلو ال ت ک ُرون» (وااعه)12/
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پینوشتها

 .1مفاد این ااعدۀ وثیق فلسفی این است که عشق و شوق غریزی به مافوق که کمال برتر و باالتر است ،در همۀ موجرودات عرالم
به حکمت الهی نهفته شده است .این شوق و اشتداد غریزی به سوی کمال در بر ری از موجرودات ،بردیهی و در بر ری دیگرر،
محسوس است ،در بر ی هم به وسیلۀ کش ،و برهان و استقراو اثبات میشود.
« .2و همانا 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
علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استاوان سا تیم و سپس بر استاوانها گوشت پوشانیدیم (و پیکری کامل کردیم) پرس
از آن (به دمیدن رو پاَ مجرد) لقتی دیگرش انشا نمودیم ،آفرین بر (ادرت کامل) دای که بهترین آفرینندگان است».
 .3از امهات مسائل نفس آن است که آیا تکون جوهر نفس به نحو جسمانیةالحدو است یا به شکل روحانیةالحدو و التصررف؟
آراو و ااوال در اینباره بسیار است اما نظر سه م هب بیشتر از دیگر آراو در کتب حکمی مطر شده است.
اول؛ م هب ارسطو و طایفه مشائین است که نفس را روحانیةالحدو و البقا می دانند و آن با حدو بدن حاد می شود.

دوم؛ مکتب مالصدرا و تابعین وی است که نفس را جسمانیةالحدو و روحانیةالبقا می دانند و آن به حدو بدن حاد می شود.

َ
سوم؛ رأی منسوب به جناب افالطون است که اائل به ِادم نفس ناطقه انسانی است.

 .4ارکان جمع رکن به معنای عنصر ،مایه ،ماده ،هیرولی اصرل و اسراس اسرت (ابنسرینا0010 ،ق )019 :کره در اصرطال حکمرا
ُ ُُ
اسطقس نام دارد و به تقریر غالب اطبای مسلمان عبارت است از اجسامی یکسان و بسری کره اجرزاو ناسرتین بردن انسران و دیگرر
موجودات را تشکیل میدهند و به اجسام با صورتهای نوعیه گوناگون تجزیه نمیشوند و اجسام مرکب پس از تجزیه بره ایرن ارکران
منقسم میگردند( .ابن سینا )259 :0131 ،حکما ارکان را در چهار عنصر وجرودی منحصرر میداننرد کره دو عنصرر ،سرنگین و دو
عنصر دیگر ،سبک است .عناصر سنگین دربردارندۀ آب و را و عناصر سبرک دربردارندۀ آتش و هروا میباشرند .هرر یرک از ایرن
عناصر حامل دو اوت فاعله و منفعله است که به سبب آن هر واحد از ارکان ،ماصوص به صوصیتی میشوند .اوت فاعله رود بره
دو اسم مفراه و جامعه تقسیم میشود که از مفراه ،حرارت و گرمی و از جامعه ،برودت و سردی پدیرد میآیرد .بنرابر ایرن ارکران در
چهار عنصر با و یوگیهای طبیعی ود شکل میگیرند( .گودرز بروجردی  01 :0153 ،و) 00
 .5فاتر آب آرمیده یا آب فرو نشسته از جوش و غلیان که نه سرد و نه گرم است( .زبیدی)119 :3 ،0000 ،
 .6اصطال «هورالیا» از مواری ادیم حکما و فالسفۀ پهلوی ایرانی است که شی شهابالدین سهروردی صاحب حکمة االشااا
آن اصطال را زنده نگاه داشته و در مؤلفاتش بهکار برده ،و آن میرا را به دورههرای بعرد رسرانیده اسرت .از حکمرای مترأ ر برهویوه
مالصدرا و اتبا وی آن اصطال را پ یرفته و در نوشتههای فلسفی ود به کار بردهاند.حاجی سبزواری در فصل معجرزات و کرامرات
منظومۀ حکمت میگوید:
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و یقوی التاییل فالبنطاسیا
اد نال فی غایة حسن باهر

الصوت و الصورة من هورالیا
اذ ذا یحاکی عالم القواهر

 .7منظور این است که بدن طبیعی ،علت اعدادی رو بااری است نه علت حقیقی آن و بررای تکرون رو باراری ،فاعرل طبیعری
است نه فاعل الهی .فاعل الهی ،اعطا کنندۀ وجود و فاعل طبیعی ،اعطا کننده حرکت است( .ابنسینا)11 :0151 ،
« .8هر چه بر گردۀ زمین است نابود میشود .تنها ذات پروردگارت باای میماند ،چون او دارای صفات جالل و جمال است».
 « .9دای متعال ابا دارد امورات عالم امر و لق را انجام دهد ،مگر از طریق اسباب و وسای آنها»
« .10گرم مزاجان را به درازی عمر ،موده بده».
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منابع و مآخذ
 .1ارآن کریم
 .2آشتیانی ،سید جاللالدین ( ،)0130شاح با زادالمسبفا ،چاپ سوم ،ام :دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1ابن منظور ،محمد بن مکرم (0000ق) ،لسبن العا ،چاپ سوم ،بیروت :دارالفکر.
 .0ابن سینا ،حسین بن عبدالله ( ،)0131قبنون در طب ،ترجمۀ علیرضا مسعودی ،کاشان :مرسل.
 .9ابن سینا ،حسین بن عبدالله ( ،)0151صنع و ابداع ،شر احمد بهشتی ،چاپ سوم ،تهران :دانشگاه تهران.
 .1ابن سینا ،حسین بن عبداللره (0010ق) ،ما مللاابت ابا ساینب الطبیاه(دفع المضابر الکيیاة ا اابادان
اإلنسبنیة) ،دمشق :معهد الترا العلمي العربي.
 .3ابو سهل مسیحی  ،عیسی بن یحیی ( ،)0133تشایح بدن االنسبن ،تهران :دانشگاه علوم پزشکی ایران .
 .3ازدی ،عبدالله بن محمد ( ،)0133کتب المب  ،تهران :دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 .5اردکانی ،احمد بن محمد ( ،)0139ماآة االکوان ،تهران :میرا مکتوب.
 .01امین ،سیده نصرت (بانو مجتهده اصفهانی) ( ،)0110مخزن العافبن در تاسیا قاآن ،تهران :نهضت زنان مسلمان.
 .00ابن ارچغای ان ،علیقلی ( ،)0133احیب حکمت (مشتمل با طبیعیابت) ،تهرران :احیراو کتراب دفترر نشرر
میرا مکتوب.
 .02مناری  ،محمد عبدالرئوف (0555م) ،الکواکب الدریة فى تااجم السبدة الصوفیة ،بیروت :دارالصادر.
 .01بهاو الدوله ،بهاو الدین بن میر اوام الدین ( ،)0133الصة التجارب ،تهران :دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 .00تهرانی  ،سید محمدحسین0003( ،ق) ،امبم شنبسى ،چاپ دوم ،مشهد :عالمه طباطبایی.
 .09جمعی از نو یسندگان 0531( ،م) ،ارسطو طبلیس فى الناس ،بیروت :دارالقلم.
 .01حسنزادۀ آملی ،حسن ( ،)0131دروس معرفت نفس ،چاپ دوم ،ام :ال ،الم میم.
 .03حسنزادۀ آملی ،حسن ( ،)0130هزار و یک کيمه،چاپ سوم  ،ام :بوستان کتاب .
 .03حسنزادۀ آملی ،حسن (0025ق) ،ساح العیون فى شاح العیون ،چاپ سوم ،ام :مؤسسۀ بوستان کتاب.
 .05حسنزادۀ آملی ،حسن ( ،)0131یون مسبئل ناس ،ترجمۀ ابراهیم احمدیان و مصطفی بابایی ،ام :نشر بکا.
 .21حسنزادۀ آملی ،حسن ( ،)0139ممدالهمم فى شاح فصوص الحکم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .20حسنزادۀ آملی ،حسن ( ،)0151طب و طبیب و تشایح ،ام :ال ،الم میم.
 .22حسنزادۀ آملی ،حسن ( ،)0151نهج الوالیه ،ام :ال ،الم میم.
 .21حسنزادۀ آملی ،حسن ( ،)0119هزار و یک نکته ،چاپ هشتم  ،تهران :مرکز نشر فرهنگی رجاو .
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 .20حسنزادۀ آملی ،حسن ( ،)0131مآثا آثبر ،تدو ین داوود صمدی آملی ،ام :ال ،الم میم.
 .29حافظ شیرازی  ،شمس الدین محمد ( ،)0133دیوان اشعبر ،تهران :فرهنگ الم.
 .21دامادمیر ،محمدباار ( ،)0131جذوات و مواقیت ،تهران :میرا مکتوب.
 .23دینانی ،غالمحسین ( ،)0135قوا د کيى فيساى در فيساۀ اسالمى ،چاپ پرنجم ،تهرران :پووهشرگاه علروم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .23زبیدی  ،محمد بن محمد (0000ق) ،تبج العاوس م جواها القبموس ،بیروت :دارالفکر.
 .25سبزواری ،مالهادی ( ،)0131اساار الحکم ،ام :مطبوعات دینی.
 .11سجادی سید جعفر ( ،)0131فاهنگ معبرف اسالمى ،تهران :دانشگاه تهران.
 .10سجادی سید جعفر ( ،)0135فاهنگ اصطالحبت فيساى مالصدرا  ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .12شی اشراق ( ،)0135هیبکل النور ،تهران :نشر نقطه.
 .11شمسالدین آملی ،محمود بن محمود ( ،)0130نابئس الانون فى اائس العیون ،تهران :اسالمیه.
 .10صدر المتألهین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( ،)0133الحکمه المتعبلیه ،فى االسابر العقيیه االربعاه ،تهرران:
دارالمعارف السالمیه.
 .19صدر المتألهین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( ،)0151رسبلۀ مبدا و معبد ،چاپ دوم  ،ام :دانشگاه ام.
 .11طباطبائی ،سید علی ( ،)0131انسبن کبمل ،چاپ دوم  ،ام :مطبوعات دینی .
 .13طالقانی ،سید علی ( ،)0159مسئيۀ ناس و بدن ،ام :مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.
 .13عقیلی راسانی ،حسین بن محمد ( ،)0139خالصة الحکمه ،ام :نشر اسماعیلیان.
 .15غزالی ،محمد بن محمد ( ،)0131کیمیبی سعبدت  ،چاپ یازدهم  ،تهران :شرکت نشر علمی و فرهنگی.
 .01اوصونی ،مدین بن عبدالرحمن (0020ق) ،قبموس ااطبب و نبموس االبب  ،دمشق :مجمع اللغه العربیه.
 .00کربالیی ،جواد [بیتا] ،االنوار السبطعه فى شاح الزیبره الجبمعه ،ام :دارالحدی .
 .02گودرز بروجردی  ،حسینعلی ( ،)0153تأثیا طبع و مازاج باا خيقیابت ،تهرران :دانشرگاه افسرری و تربیرت
پاسداری امام حسین

.

 .01محمدی ری شهری ،محمد ( ،)0131دانشنبمۀ احبدیث پزشکى ،ترجمۀ حسن صابری ،چاپ هشتم  ،ام :دارالحدی .
 .00مجلسی  ،محمد باار (0011ق) ،بحبر االنوار الجبمعه ،چاپ دوم ،بیروت :دار احیاو الترا العربی.
 .09همایی  ،جالل الدین ( ،)0139مولوینبمه،چاپ دهم ،تهران :هما.
 .01هروی ،محمد بن یوس ،)0133( ،بحا الجواها(معجم الطب الطبیعى) ،ام :جاللالدین.
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