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 ترایییفتذهن تفثییرمفورد توجفه افرار ترففت   یاست که با آغاز تفکر فلسفف یاز جمله مسائل ارتباط نفس و بدن ۀنحو

 یلدغدغه تبد یکبه  یسمدوآل مسئلۀمختلف از جمله اخالق و فرهنگ، موجب شده است که حل  یهابر حوزه یدکارت
 یکفردیدر رو یفدترا و هاکفه صفدر شفودیمشخص م یلیتحل-یفیو با روش توص یقیتطب یسۀمقاله با مقا ینشود  در ا

اتفر  یلسفو دو ف یفنمورد غفلت ارار ترفته است  ا یشان،که از نظر ا یموضوع انگارند،یموجود م یکمشابه، انسان را 
اسفت و انسفان بفه لحفا   یو انتزاعف یعقلف ینفس از بدن امر یزهستند که تما باور ینچه با اصطالحات متفاوت، بر ا

و در امتفداد آن اسفت و اترچفه  شودیارد  صدرا معتقد است نفس از بدن حادث مخاص خود را د هاییژتیو یوجود
که دو موجود مسفتقل وجفود داشفته  یستامر به آن معنا ن ینداراست، ا یزخاص خود را به عنوان امر مجرد ن هاییژتیو

جسفم، بفه اعتبفار عقفل  موجود به نفس و ینا دتعد روازاین  یستن یشترموجود ب یک یاز نظر وجودشناخت ، بلکهباشد
 ی  در نظفر ویکتاسفتخفود  یسفتۀز ۀمعتقد است انسان در تجرب یزن یدتر  هایستندن یوجود یوجوه، امور یناست و ا

 یزتمفا یو دیفدتاه  در است یو نه امر وجود یفرع بر آن  و محصول انتزاع عقل یسته،ز ۀاز تجرب یگریهرتونه برداشت د
خاص انسان به عنفوان  یعنوان، هست ینو تحت ا ترددانسان در فلسفه غالب  یسموجه سابژکتو شودیم موجب یدکارت
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 نفس و بدن یسمبه دوآل یدترصدرا و ها یکردرو

 مسئلهطرح 

نففس و بفدن منفوط  مسئلۀبه حل  یممستق یرغ یاو  یمانسان امروز به صورت مستق یو اخالا یاز مسائل فرهنگ بسیاری
ارتبفاط نففس  یامروز بحث چگفونگ ۀجامع یاخالا یژهو به و یتیتسست هو هاییشهاز ر یکی رسدیاست  به نظر م

و « است»و  «یدبا»نسبت  ی،اطالق احکام اخالا یا بیتمانند نس یمسائل اخالا رایب توانیم یبا بدن است  تنها زمان
    دنیاببه نفس و بدن پاسخ  مربوط هایپرسشاز آن  یشکه پ یافت یمانند آن پاسخ مناسب

  پروتفاتوراس شودیم یافت یاسمانند پروتاتوراس و ترت یانیسوفسطائ یهانفس و بدن در آموزه لۀمسئ هایمایهُبن
 یزهفایچ یفاسآنهفا وجفود دارنفد و مق ینکفهموجفود بفر ا یزهفایچ یاسمق یزهاست،چ ۀهم یاسانسان مق: »تویدمی

   (064: 0331)تمپرتس، «  رندآنها وجود ندا ینکهناموجود، بر ا

نفسفه  یف ینبه ع یادیتوجه ز پروتاتوراسکه  رسدیبه نظر م  در ارتباط است ییشناسا ۀیبودِن انسان با نظر مقیاس  
اتفر وجفود داشفته  یفاً وجفود نفداردث یان یزیاواًل چ معتقد بود یزن یاس  ترته استکردیبه انسان توجه م یشترو ب هنداشت

 (001: 0331)کاپلستون،   یستانتقال نشناخِت حاصل، اابل د،شناخت باشیالثَا اتر اابل یستثن شناختباشد، اابل

 یانم ی،و یافراط ترایییتینو یدتاهنهاد  در د یاناست که افالطون در فلسفه بن یالهئمس ،نفس و بدن میان شکا 
از بفدن موجفود  یشپف کفه سفتبفه جهفان باال متعلف  یموجود ،که نفس یاتونهبه ،فاصله برارار است یتنها ،دو ینا

  کندیبدن را ترک م یو پس از چند صباح باشدمی

)افالطفون، تفن آزاد باشفد  یفدکفه از ا اسفتینففس، هنگام یحالت برا ینبهتر داردیابراز م یدونفا ۀسالردر  افالطون

چفه در  یکفه بسفن نظفرات و (Aristotle, 2014:1496) کنفدیعقل فعال را طرح م ۀیدارسطو ا ی،پس از و (061 :0341
  از جملفه انجامفدینففس و بفدن م یحصفر یزبه تما یناابن سویژه نزد هو ب یارون وسط ۀو چه در دور یاسالم یسنت فلسف

 ،که بر اساس آن اتفر انسفان( 111و  01ق: 0010 ینا،)ابن ساست « انسان معل  در فضا» ،کندیم بیان یناکه ابن س هاییایده
است  بعفدها دکفارت بفا  یزرو از بدن متماینازاست و ا یخودآتاه یداراهم باز  ،نداشته باشد یزبا بدن خود ن یاطارتب یچه

در  یو (010: 0331)کاپلسفتون،   پنفداردیم ی جفدارا جفوهر یفکو هفر  کنفدیرا برجسفته م یزتمفا ینمشابه، ا یاستدالل
)کرسفون،  کنفدیم یسفر معرفف در پفِس ، وااف  شکل یصنوبر ۀا در غددارد محل ارتباط آنها ر یزابتکه با ملکه ال یمکاتبات

 (10: 0341 ی،)مجتهد  شود یدههرچه کمتر کاو یدرابطه با ینکه ا کندیم یاننه بیوسامث یتث اما در نها(01: 0363
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بفه از مونادهفا تیفری بهرهبفا  یبنیفتس  الشفودیتونفاتون م یهافلسفه یریتشکل موجبمسئله پس از دکارت  این
بفه ذهفن  ی  بارکلکندیجوهر مطرح م یکنفس و بدن را به عنوان دو حالت از  ینوزاو اسپ رسدیاصالت ذهن اصالت م

 :0340 ،اسفترولث ین)پفاپگ نماید یم یکهر دو مورد تشک رد  یزن یومو ه کندیکه ماده را انکار م ییتا جا دهدیاصالت م

 یزیکیایبفات متفاف ی،سفنت دکفارت ۀو در ادام یو عقل یتجرب ۀهر دو نحلبه عنوان وارث  یزکانت ن (331و  316و  314
 یکفالدامن زدند و مواض  راد یزتما ینبه ا ینو ۀو حلق یمنطق هاییتویستکنت، پوز اتوست نفس را ناممکن دانست 

دو  یفنا میفان یارتبفاط یفافتن یاره در پفوهمف یلفیتحل یلسفوفاناتخاذ کردند  و ف یتجربیرو غ یرفیزیکیدر برابر امور غ
    اندیدهکوش

 دوآلیسم دکارتی. 1

تویفد میدر تثمفل دوم  ی  وکنفدیم یفانب مالتأت دوم و ششم کتفا   تثملنفس و بدن را  در  ینو تبا یدوتانگ دکارت
و سفلب آن از نففس باشفد می یفکتفکاابفلیرغ ،است که از انسفان یصفت ینو ا اندیشدیاست که م یزیانسان فقن چ

در همفان  یدمتواف شود، شفا یکسره    هرتاه تفکر یقینیاست  یامر ینمن هستم، من وجود دارم، ا»ت: اس ممکنیرغ
 (00و  01: 0331)دکارت، «  متواف شود یوجودم هم به کل یا یوات هست

دو از  یفنا یزتمفا ۀبفدن نشفان پذیرِی یمکه  بساطت روح در برابفر تقسف کندیم یحتصر یزمل ششم نثدر ت دکارت
 تفوانمینم کنم،یلحا  مف اندیشدیکه م یزیعنوان چخودم را فقن به یعنینفسم  یوااعًا وات یراز   »است:  یکدیگر

)دکفارت: «  موضوع کفاماًل بفه عکفس اسفت د،ممت یا یجسمان ءیادهم    اما در مورد اش یصدر خود تشخ ییاجزا

 (014و  013: 0331

دو جفوهر  یفنو اتحفاد ا یونددر مغز را به عنوان عامل پ یبرصنو ۀغد ،«انفعاالت نفس» ۀدر رسال ینهمچن دکارت
 کنفدیبدن اجرا م یاجزا ردیگاز  یشدر بدن وجود دارد که نفس اعمال خود را در آن ب یجزء خاص: »    کندیم یمعرف

: 0331: )دکفارت«  ارار دارد ییمجرا یطور معل  در باالمغز به یانیاست که در بخش م یکوچک یاربس ۀغد، آن جزء و 

 (001و  013

نففس و  یجفوهر یندکارت مسلم است، اعتقفاد بفه تبفا دیدتاهاما آنچه در  یفتاد،مقبول ن «یصنوبر ۀغد» ۀینظر اترچه
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 نفس و بدن یسمبه دوآل یدترصدرا و ها یکردرو

 :  یممواجه هست یکدیگرسخن آن است که ما با دو موجود منحاز اما مرتبن با  یناۀ یجنت  بدن در عالم واا  و وجود است

و  یست از آن ممکتن ن تریدمتحد کرده است  کتش شتد یکدیگربا  یدبدن را چنان شدخدا نفس و  یماگر فرض کن یحت

 توانتدیشدت با هم متحد کرده باشتد، نمهر چش خدا آنها را بش، ینبا وجود ا ،آورده اس  یدآنها پد یاز هر دو یبیترک

آنهتا را از  یاکند  یکتفک بتواند کش خدا  یباشد و امور  یکدیگرداشتن آنها از جدا نگش یاکردن آنها  یکفاقد قدرت تفک

 (092و  092)همان: . ندر هستیکدیگاز  یزمتما هم جدا نگش دارد، واقعا  

 یناز بف یبفرا یلسفو دو ف ینا یافتره یلاند  تحلرا انتخا  کرده یگریموض  د یدترکه صدرا و ها رسدینظر م به
  باشدز اهدا  این تحقی  میا انسان یوجودشناخت یضاحا ی نفس و بدن از طر میانبردن شکا  

 نفس و بدن از دیدگاه صدرا. 2

 یقفتن اسفت کفه حقیا یو یینظر نها تر،ی دانفد  به عبارت دایمراتفب مف یقفت واحفد دارایوجفود را حق مالصفدرا
 یمراتفب مختلفف یجهفان دارا ،یو دیفدتاه  در باشفدمیمراتب  یمشکک و دارا ،واحد اسفت و مظفاهر وجود ،وجود

 زیفرااز مراتب باشدث  یکه عار نیست یماد یو موجود ذومراتب است یوجود یزجهان ن یندر ا یست و هر هستومندا
 یاسفت کفه آن موجفود دارا یفنا یازمندصدرا، ن ۀدر فلسف یاز هر موجود یآتاه شد و آتاه توانیم یاز هر موجود ماد

 یاسفت  از نظففر واائل تانفه صدرا به عوالم سه ،اساس ینا  بر با آن متحد تردد بتواندباشد تا عقل انسان  یوجود ذهن
صدرا بفه انسفان )چنفان کفه بفه  ،روینا  ازشودیم میجهفان خفارج بفه جهان محسوس، جهان مثال و جهان عقول تقس

 یدارا ،ابفدییانسان از همان ابتدا کفه وجفود م ین  بنابرانگردیموجود با ابعاد مختلف م یکجهان( به عنوان  یاءتمام اش
کشف  یبحث برا ۀکه ادام کندیم یداپ یگرد ییحدوث نفس از نظر صدرا معنا ۀلئمس ،یدد ینمراتب مختلف است  با ا

 «یفاتیح یکه فاعفل رفتارهفا یکجسم ارتان یکمال اول برا»که نفس را به عنوان  یانبرخال  مشائ صدرا معناست  ینا
و نففس  شفودیکفه نففس از آن انتفزاع م باشفدمیواحفد  یانسان موجود تمعتقد اس دانند،یم( 01: ق0010 ینا،سابن)

 (00: 4، 0341را،)مالصد  وجود للبدن است ینآن ع نفسهیهمانند صورت است که وجود ف

است  در نظر او نفس بفا  یو ماد یمعتقد است که نفس در زمان حدوث، جسمان یانبرخال  مشائ ینهمچن صدرا
 یاجسفام مفاد   یگفرتونه کفه دهمان ،یگرد بیانبه  (330 -331)همان:   ع ماده و صورت دارنداز نو یاتحاد یبترک ،بدن
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وجفود  ۀنحفو یفه،صفورت نوع ،از آنجا که نففس امعن ینصورت است  به ا یدارا یزهستند، انسان ن یهصورت نوع یدارا
ز ابتدا با بدن وجفود دارد  در )صورت( ا بدن ِی وجود مثالۀ ( و تمام بدن است، به عنوان نحو341-340و330)همان: 

 یبلکفه از ابتفدا ،در بدن حادث شفودطور کامل ، به یکباره و بههمان ابتدااز  یکه نفس انسان یستن تونه یننظر صدرا ا
صفورت  ۀ از مرحلفیفوانی و ح یبا عبور از نفوس نباتو به مرور  پذیردیبه خود م یو درجات متعدد راتبوجود خود، م

و بفه تکامفل  نمفوده یرا سفپر یأطوار مختلف وجود ی،و با حرکت جوهر کندیم یلمت نفس نبه س (ی)جماد صر 
در  یکفه آدمف دهفدیتونفه سفامان م یفنعلم در زمان خود ا یتنفس را با توجه به وضع ی  صدرا مراتب وجودرسدیم

 ،سفوم ۀدر مرتبف ،شفودیم در او بالفعفل یفوانینففس ح ،، و چفون زاده شفدارار دارد ینفس نبات ۀدر مرتب ین،جنۀ مرحل
 ،یالهفۀ بفا جذبف یفتو در نها شفودی( بالفعل میو در حدود چهل سالگ یمراحل معنو ی)با ط یصورِت انسان نفسان

 (036 -033: 4، 0340)همو،  رسدیم یتبه فعل یدر و یانسان ملکۀ مرتب

در  زیفرابفه روز شفودث  ی،علم کنون نفوس مختلف در انسان از نظر صدرا را با یتمراحل فعل یدکه با رسدینظر م به
در آن  یاسفت کفه و یامربوط به دوره یشترموض  ب ین  اکندیم یدااز زمان تولد حالت بالفعل پ یوانینفس ح ی،نظر و

 است  زیستهیم

و  41: 6، 0341)همفو، داند جسمانی می ،شیداینفس را در بدو پ ،یشینپ یشد صدرا برخال  حکما بیانچنان که 

ی است و بفه ست   نفس نباتی طب  نظر جمهور حکما، ماد  یل نیزی اایها و نفس نباتی تماآن میانن جهت یاز او ( 013
شفود  بفر ، بلکه با عدم آن، نابود مفیتردده است و از آن جدا نمیات نبات از آغاز تا انجام در ماد  یندارد  ح ید راهتجر  

اسفت کفه صفورت  یانر و ماده، لحظه یهاتامت یبترک ۀلحظتفت که  توانیو طب  نظر صدرا م یاساس علم پزشک
صفورت  یقفتدر حق ،اسفت یریت( مختص فرد در حال شفکلDNA) ی ان ایکه د ی  هنگامتیردیشکل م یجماد
 میفلبفدن  یفریتففرد بفه سفمت شفکل ی ان اید یریتکه شکل یااست  در لحظه تغییرموجود در حال  ینا یجماد

بفه تکامفل  یفوانینففس ح ۀ  سپس نوزاد در رحم مفادر تفا مرحلفشودیم یلتبد یفس نباتبه ن یصورت جماد کند،یم
به وجود آمفده اسفت   یگردو موجود د یباز ترک یموجود منحاز یریم،دو تامت را در نظر بگ یبترک ۀ  اتر لحظرسدیم
و  دارد  یفزن یوجفود مثفال یعنفیاسفت   یوجود ۀسه مرتب یصدرا دارا ۀیطب  نظر ،جا که موجود استموجود از آن ینا

 ۀمعنا که بفا ادامف ین  به اشودیم یناش یو عقل یوجود مثال ینو تحول در هم ییراو از تغ یحادث شدن نفس برارو ازاین
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بفالمره  یفزنففس ن شود،یم یلبه بدن تبد یمراحل یپس از ط ینکه جن یو زمان شودیم یلتبد سانبه بدن ان ینرشد، جن
انسفان  یبفرا ،آن یفرو غ یدنشن ی،تحرک اراد ی،  از آنجا که بر اساس علم پزشکترددمی یلتبد خودآتاه است یبه امر

 او یابت است    یبرا یزن یوانی، پس نفس حدر رحم مادر ایبات شده

دهفد  امفا در وانی، انسان را شفکل مفییصورت جسمانی با انضمام به جسم ح یکعنوان صدرا، نفس به دیدتاه در
کفه در امتنفاع  شودیت و ذات نفس محسو  میعی به نوعی مجرد، انقال  در ماهینفس از نوعی طبصورت تحول  ینا

ل موجفود یت و اشفتداد در وجفود، تبفدیاز ماه وجودك یدو اصل تفک کمکبا  یو (030: 3)همان،   ستیدی نیآن ترد
که به انقفال  ذات  یستن یتدر ماه به مجرد، حرکت یعیکه تحول نفس از طب کندیم یینتب تونه یند را ای به مجر  ماد  

کفرده و از  یداجی و متصل اشتداد پی  وجوِد جوهری نفس به صورت تدردهدیحرکت رخ م ،منجر شود، بلکه در وجود
-033)همفان :   شفودل یبه عقفل محفت تبفد تواندیم یزو در ادامه ن کندیم یلتی تجردی نیهو سوی به مادی تییهو

 (34 : 4ث 030

نففس بفه طفور مسفتمر  یدر وجود متحرک است  پس در حرکت جفوهر یجیمستلزم تحول تدر ،یجوهر حرکت
  دوبفاره اسفت یدایشفیمسفتمر و پ یخود را از دست دادن و فنا یاامر، مستلزم از خود به درآمدن  ینو ا شودیم یگرید

اجفزا بفه  یفنآن تصفور کفرد  ا یاجزائفی بفرا توانیاست که م یِت جوهرِی ممتدیوااع ،صدرا، نفس دیدتاهدر  نیبنابرا
تفر و از کامفل یای که هر جزء نسبت به جزء ابلفتونهبه ،شوندگری حادث مییکی پس از دیوسته و متصل، یصورت پ

اسفت کفه در مراحفل  عنصفری یهاآیار صفورت ینفس انسان ابتدا دارا ینبرخوردار است  بنابرا یبرتر وجودی ۀدرج
خودآتفاه  ی،نفس با حفظ خواص ابلف ،چهارم ۀ  در مرحلشودیم فزودها آنز بر ین ییاهو ت یآیار و خواص معدن یبعد

 ۀو نشفئ تفرددیکه نفس دارای نفوعی تجفرد مثفالی مف ینجاستکه درك حضوری از خود دارد و ا یمعن ینبه ا شودثیم
ل یمجرد مثالی تبفد ن با حرکت جوهری اشتدادی، جوهری جسمانی به جوهریشود  بنابراد نفس آغاز میتجر   ووانی یح

  دست یابدز یبه ساحت تجرد عقلی ن تواندیر مین سینفس در ا (113-111: 0343 یت،)عبود  شودمی

ادراک انسفان از نظفر صفدرا بفه  ۀشد، نحو یناز نظر صدرا تبب یحدوث نفس و حرکت جوهر ۀنحو ینکهاز ا پس
در خفالل حرکفت در  مسفئله یفن  ارسفدینظر مبه  یضرور یدکارت یسمبه دوآل یو یافتاز ره یلیعنوان بحث تکم

: 6، 0341)مالصفدرا،   دانفدجسمانی می ،شیداینفس را در بدو پ ،یشینپ یبرخال  حکما صدرا شودیم یینمجرد تب
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ی مفاد   ۀمادی است و سپس بفه مرحلف ،یدایشوانی معتقد است که تنها در بدو پینفس ح ۀدربار ینهمچن یو (41-013
در  یفوانیبفا نففس ح نسانیتفاوت نفس ا (043-031: 0333 یاضی،)ف  شودیجام مثالِی محت مو سران رسدیمثالی م

مثالی عقلی برسفد  ۀبه مرحل ی،ماد  ۀ رود و با عبور از مرحلفراتر  یزمحت ن یاز مثال تواندیم یاست که نفس انسان ینا

   (131: الفث0360)مالصدرا، 

ه و برهفان افو   ۀمحفدود یینتع  0افتث یل برای مشکل حرکت در نفس حتوان سه راه وجو در آیار صدرا میجست با
 اتحاد عقل و عاال و معقول   3 ثنفس یبرا یثاائل شدن ساحت ماد 1فعلث 

ا اتفر بحفث کمفاالت تونفاتون یا کمال واحد در کار باشد و یی کاربرد دارد که یه و فعل جااو   ۀصدرا ااعداز منظر 
نسبت بفه  ،همحسوس و او   ۀنسبت به نشئ ،تیاتر فعل ین  بنابراباشند متفاوت یهانشئه نه در وك نشئه ی، در مطرح است

 ۀنففس بفه لحفا  نشفئ یفتتونه اسفتث فعلنیز اینفس ن آمد وجود نخواهد به  یمعقول در نظر ترفته شود، مشکل ۀنشئ
 بفا وجفودِ نففس  نابراینب  باشدمیمعقول و صورت عقلی، بالقوه  ۀولی به لحا  نشئ ،ه استیمحسوس و صورت جسم

ن اساس، واوع حرکفت جفوهری در یو بر ا ه و صورتی در کار باشدآنکه ماد  دون است، به ت و او  یبساطتش، مجم  فعل
 (113-111: 0343 یت،)عبود مشکلی ندارد آن 

، جسفم وی اسفت جهان ماد   یندر ا اشیزندت ۀاست که نفس در تمام دور ینا ییصدرا ۀدوم بر اساس فلسف راهِ 
و  یمراحل مثال ۀی در هم، از ساحت ماد  دارد تعل به بدن که  زمانینفس تا  ،صدرا دیدتاهرو، در ینااوستث از ۀماد  
نفس تنهفا پفس از  است  حرکت جوهری و عرضی وجیهتاابل یزری آن نیپذوجه حرکت روازاینو  بردیبهره م یعقل

بفه موجفودی نفس )در این حالفت( ، و شده متواف ،مرگ(د خالص خود )به تجر   یدنو رس یرها کردن ساحت ماد  
 ییمحت جفدا به اعتقاد صدرا به (133و 131 :0343)همان،   ماندین حال باای میشود و تا ابد بر ال مییستا تبدیا

، 0341)مالصدرا،   نفس ناممکن خواهد شد ید برایبه صفت جد الا انفعید و ینفس از  بدن، استکمال به کمال جد

6: 031)  

کفه صفورِت معقفوِل بالفعفل، وجفود  کنفدیآغفاز مف ینجفاعقل و عاال و معقول اسفت  صفدرا از ا اتحادسوم،  راهِ 
وجفود  یفرِ است که وجفودش غ یامر ،معقوِل بالفعل یماتر فرض کن یراز ثاست یزچ یکو وجود لعاالش،  اشنفسهیف

از آن دو را، بفدون توجفه بفه  یفکوجفود هر تفوانمیگفاه باشند، آن یرها دو ذات موجود متغاکه آن یاعاال است، به تونه



 

 
 

 

 01 

 نفس و بدن یسمبه دوآل یدترصدرا و ها یکردرو

در خود باشد   یوجود یدارا یکاست که هر ینا یزدو چ یانم یمراتب دوتانگ ینکمتر  در واا ، در نظر ترفت یگرید
 یزیمعقول بودن چ توانیسو، نم یگرندارد  از د یگریکه بذاته معقول است، وجود د یوجود یناما معقول بالفعل جز ا

اسفت و  یرمعقفول، غدر حفد خفود یفزآن باشفد، آن چ یرمغا یامر ،پس اتر عاال کرد،تصور  عاال یکا مگر با وجود ر
کفه  یفزیصورت معقول از چ یراز ثباشد  یصورت عقل ینوجود ا یعنی ی،وجود عقل ینا توانستیوجودش نم ینبنابرا
 تعقل کند و چه نکند  اآن ر ونیراز ب ید از ماده است، همواره معقول بالفعل است، چه عاالمجر  

در   باشد که آن را تعقل کنفد ییگرعاال د یازمندآن که ن دونآن است، ب یتمعقول ینوجوِد معقوِل بالفعل ع بنابراین
در  یفنو ا آیدیمعقول بالفعل از عاال بالفعل الزم م ییوترنه جدا عاال بالفعل و معقول بالفعل است آن موجود، نتیجه،

 یگفریبالفعفل باشفد، د یکیکه اتر  ند، چنانهست و همسان ابربر یهست ۀو درج یدر هست یف،دو متضااست که  یحال
 (303-306: 3، ق0343، مالصدرا)  است ینچن یزن ییک ینبالقوه باشد، ا ییکبالفعل است و اتر آن  یزن

 یءشفبفرای وجفود  یکفه نفوع عفین حفالکفه در  آیفدیم یفدپد یمعتقد است در هر عمل شناخت، وجفود صدرا
وجفود را، کفه  ینکننده اکننده هم هست  نفس ادراکنفس ادراک یوجود برا ی، نوعاست شونده در ظر  ادراکادراک

فعفل و ۀ خود نفس در مرتب یقت،در حق ی،ادراک ۀاست  او   یدهآفر یشخو یادراک ۀفاعل ۀاو   ۀیلاست، به وس یشفعل خو
 (130-131:  0)همان،   است تثییر

اتحاد عاال و معقفول  ۀادراک و ااعد مسئلۀ  نفس انسان چنان که در شودینفس مطرح م ینندتیث آفربح ینجاا در
اسفتکمال و اشفتداد  موجبامر  ینا  دارد که در وجود با آن متحد است را یخل  صور معقول ییتوانا ،شودیمشخص م

 نمود  یمجرد تلقدر  رکتدر حکم ح توانیاستکمال و اشتداد را م ینو هم شودیم یو یوجود

پفس  ،شفودی)لنفسفه( م یوجفود نفسف یاست که نفس پفس از تجفرد دارا ینا شودیمطرح م ینجاکه در ا پرسشی
ن پرسفش، بفا اشفاره بفه یفپاسفخ بفه ا یبفرا صفدرا ؟اسفت یو هم وجود رابط یواحد، هم وجود نفس یچگونه موجود

 ینشفود، موجفود لئفتجرد محت)مرگ( نا ۀمرحلنفس تا هنگامی که به  کنداستدالل میمختلف وجود،  یهاساحت
منفد ت بهرهی  جسمان ۀن، هم از مرتبیوجود واحد بس ینای که همبه تونه ،ك داردین است که مراتب آن تشکیواحد و بس
مراتفب اسفت تی واحد و ذویوااع ،ن نفسیبنابرا (131: الفث0360، مالصدرا)  استتجرد مثالی و عقلی  اتبو هم از مر
 ۀکفی و دوری نسفبت بفه نشفئیکه مراتب نفس بفه لحفا  نزد کندیم یانسپس ب یژه دارد  ویاز آن حکمی و و هر مرتبه
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را نفوس به جهت شدت و ضعف و کمال و نقصفی کفه بفه لحفا  اشفتداد در یندث زهست عقلی و تجرد محت، متفاوت
قتی جمعی است که وحفدت یفس، حقن یقتحق یان،ب یگربه د (00-03:  4، 0341، همو)  ابند، تفاوت دارندیوجود می

ار در تجرد و تجسم، صفا و کدر یفی و دارای مراتب توناتون بسیمراتب مختلف آن همچون وحدت جهان، وحدتی تثل
 (031:  ث0360)همو،   بودن و نور و ظلمت است

 نفس و بدن از دیدگاه هایدگر . 3

در  یفدتر  هاکنفدیم یفتنففس و بفدن حکا مسفئلۀبه  دتری، از اهتمام هاو زمان یهستاز کتا   یشپ یدترهاۀ یاول آیار
 ینظر اساسف یدتجد یبرا را یطرح ،(0366-33) «ینارچهار سم»( و 0303«)فلسفه یفتعر یبه سو» یتفتارهادرس

 مذکور دارد   مسئلۀبا  یممستق یطرح کرد که ارتباط یو اجتماع یزیکیدر فهم از جهان ف

 زیسته  ۀتجرب. 3-1

و اتفر  باشفد یکسفانکه اتر ذهن با مغز  کندیرا مطرح م مسئله ینا« فلسفه یفتعر یبه سو» یفتارهاتدر درس هایدتر
خاص خود را بفه عنفوان  یفیتک ،یصورت آتاه ینباشد، در ا یزیکیف یایاز دن یبخش یاداشته  یظاهر ۀجنب یامر ذهن
، باشفد یفاناع یگفرد ینآبجکت در بف یا نینوع ع یکتر ذهن فقن است که  یبه آن معن ینا  دهدیاز دست م یامر ذهن

 یفدههفا فهمو بفا همفان روش یفینتع ،ینتوسفن همفان افوان یفراث زوجود داشته باشفند یبه عنوان آتاه توانندمین ءیااش
کفه  یی، رفتارهفامختلفف اسفت هاییتبا وضع «یزهاییچ» ،آنچه وجود خواهد داشت ۀصورت، هم ین  در ادنشویم

 یفدتر،وجود ندارد  به زبان ها یناوان ییبازشناسا یبرا اییآتاه یچه یراز ثمانند اانون تصور کردها را آن توانینم یحت
« وجفود دارنفد؟ «ءیااشف»اصفاًل  یفا]ارجفاع  داده شفوند، آ نباشد که موجودات به عنوان موجفودات بفه آن یزیاتر چ»

(Heidegger, 2008: 47-48) 

« مفن یبفرا»آنچه  یراز دهدثیبه ما م «یروان» یزیچ« وجود»»بودند دکارت و هوسرل که معتقد  یروانبه پ هایدتر
  بفا ]آن  یء]از هفر شف یستهز ۀارتباط تجرب»  ،یاننوع ب ینکه ا کندیانتقاد م ،«شودیارجاع داده م« من»وجود دارد، به 

ماننفد  یستهز ۀتجرب»که  کندیم یانب یو (Ibid: 54-55)«  فرد باشد ندتیاتر متعل  به ز یحت انگارد،یم یدهرا ناد یءش
خفود را مطفاب   یفز  نیءو آن ]شف فهمم،یمفبفا خفودم  بلکه من آن را در ارتبفاط تیرد،یدر مقابل من ارار نم یءش یک
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 یفکن مفایرامونپ یاءکه فهم ما از اش دهدیم یحتوض هایدتر (Heidegger, 2008: 60) « کندیم یانسرشت خودش ع
 یفک یفا  و ی]به مفا هفو هسفت یاز موجودات، هست یافته ینیتع ۀُکر یک»من هرتز   تاتفاق اس یکبلکه  ،یستروند ن

و  ءیابلکفه مفن اشف ،کفنم یلتبفد داریجهفان معنف یفککه سپس آن را بفه  کنمینم یافتدررا  «یذهن یا یزیکیموجود ف
هفا، بعفدًا انتفزاع فهفم آن یبفرا یگفرد یهفاروش ،رویناو از اندیختهدر هم آم یکه از ابل با معان بینمیرا م ییهاآبجکت

 تیفردیشفکل م یمحت، بلکه به عنوان موجودات ییجهان، نه به عنوان هستومندها یما از هستومندها ۀتجرب  شوندیم
 اند  تهارار ترف ،از ابل معنادار ِی شخص-یشاو پ یاجتماع ۀینزم یکدر  یادراک -یکل رفتار یککه به عنوان 

معرففت  یفک  »کنفدیآن را حفذ  م یکه وجه شخص آوردیما م یهاا بر سر تجربهبال ر ینعلم ا تویدمی هایدتر
 یناز بف یزنفدت ۀآنها را به عنوان تجرب یرعینیغ یتشخص ینکند و بنابرا یساز ینیرا ع یاتتجرب یدبا یات،بر تجرب یمبتن
در  یاسفت کفه تجربفه و زنفدت ییهفایتاز مواع یبستر یسته،ز ۀمتن تجرب» کندیم یاندر ادامه ب وی (Ibid:60)«  ببرد

 یاساسف یفتاهم مسفئله یفناست  ا یبا امر ماد   یارتباط ضرور ،یتجربه و زندت یاساس یژتی  وکنندینفوذ م یکدیگر
: کنفدیم یفتوصف یامر اجتمفاع یکرا به عنوان  یستهز ۀتجرب ینهمچن یدترها«  است یزندت-تجربه ،احساس  »دارد

مسفائل در  یفنا«  افرار دارد  یگفراند]بفا   یکه در متن زندت است یاجتماع یتماه یلزومًا دارا ،یخیتار-یامر عمل»
 مفوارد دیگفرو انتفزاع  یستهز ۀتجرب «محتویات»ۀ   مطالعشوندیم یآن اربان یدکارت یبه معنا یوذهن سابجکت یپا یشپ

بلکفه فقفن در  یسفت،نجا نآ یشههم یجهان نظر»حذ  شود  در نظر او  یستهزۀ که تجرب شودیم موجباز آن،  یعلم
 ۀتجربف یگر،د بیانبه  (Ibid: 156-58)  است یدسترساابل یسته،ز ۀانتزاع از تجرب یعنی ،«یعیمداوم جهان طب یواتذار

 (Ibid, 2001: 65-66)  ترددازب یستهز آبه تجرب یشههم یدرو تفکر بایناو از است یشاتئوریکیپ یستهز

که به جهفاِن  کندیم یفو آن را چنان توصکرده را طرح « پروا»، اصطالح طوارس یدارشناسانۀپد یرتفسدر کتا   وی
در   دهفدیادامفه م« پفروا»را با طرح اصطالح  یدکارت ۀهمچنان انتقاد از سوژ ی  ودهدیمعنا م ،(ین)بعدها دازا انسان
کفه در  یامفر ،تیفردیشکل م هاآنو توسن با افراد دیگر است که در ارتباط  یاصالتًا اجتماع یجهان پروا، جهان ینظر و

پروا، با آنهفا ارتبفاط  هاییوهاز ش یدر برخ کند،یم یزندت یگرشخص با افراد د  »ماندیبحث دکارت از انسان مغفول م
ت، بلکفه در یسفمعطفو  ن یپروا به سمت موضوعات انتزاع (Ibid: 72) « یابدیها مبا آن یپروا یایدارد و خود را در دن

ذهن مفا را  یدهما است که جهت «ی عال»و منب   یکیتئور-یشانفسه پیارار دارد  پروا ف  یارتباطات وااع یکانونۀ نقط
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  دهفدیانسفان را شفکل م یسفاختار زنفدت ،پفروا ینیم،بیم و زمان یهستطور که دوباره در کتا    همانکندیم یتهدا

(Ibid: 96-100) 

و  یهس تکه بعفدها و در کتفا   «یتباه»با جهان، پروا را با اصطالح  ارتباط انسان یینتب یبرا یگرد یاز سو هایدتر
خود و زمان خفود را  ی،و تباه یلنااص یزندت یدر نظر و (Ibid: 98) کندیمرتبن م ،نامدیم «یلظهور ناص»آن را  زمان

 دهفدیز دسفت مخفود، ا ی/مفاد  یاجتماع ۀینمطرح شده در زم یهاروزمره و در پس دنبال کردن خواسته یدر شتابزدت
(Ibid: 103-105) اسفت کفه  یدکفارت یزتمفا ۀیجفنت ،کنفدیپنجه نفرم موکه بشر با آن دست یسمیو نهل یپوچ یجهدر نت

  کندیاز تجربه منحل م یانتزاع یلتحل یکو آنها را تنها در  تیردیم یدهرا ناد یستهز ۀجهان، اجتماع و تجرب

 غیفره صاحب ارادهث فاعفل شناسفا و یوانح مندثیاتح یوانناط ث ح یوانح یزیکی،متاف یرانسان در تعاب ی،نظر و به
  بفه پفذیردینم ینرا به عنوان ذات دازا یکیچه ید،نما یرا نف یشئون انسان ینکه اآن  بدون یدتر،  اما هاشودیم یمعرف

 یفدتر  به اعتقاد هادهندیا نشان مراو  ینه هست وانسان  یتتام و ماه ِد  ح یتنهادر اما  یستند،کاذ  ن ،شئون یننظر او ا
ت سوبژکت : 0340 یمی،)عبفدالکر  شفودیمف یشفیدهجوهر مستقل از جهان اند یکۀ منزل بهیآدم ،یدکارت-یویستیدر سن 

شفکل  یدر ارتبفاط بفا و یفنکفه جهفان دازا کنفدیرا دنبال م مسئله ینا یستانس،بحث اتز یدنکش یشبا پ یو (11-10
  داده شده باشد یشکه از پ یستنمحت  یو امر تیردیم

 دازاین. 3-2

 ۀ  کلمفکنفدیم یفریتانسان بفا جهفان جهفت ۀرابط یینتب یبرا ،«یندازا»با انتخا  نام  و زمان یهستدر کتا   هایدتر
Dasein کند:  پرسش یاز هست تواندیداللت دارد که م یاآن هستنده ۀیژو ِی تنها بر هست یدترنزد ها 

نتو   یتناست ... و اگتر ا شتناختییهستت ین اصطالحی. دازایس ن« انسان»مترادف با  «نیدازا» تر،یقبش سخن دق

 .بتش کتار بترد یمناستب ۀگونتبتش تتوانیرا مت «یتندازا»شود، پس اصتطال   یاف از انسان  یرغ یگرید یدر جا یهست

 (12: 2711 ی،کوار )مک

وجفوِد »، (01 :0343ی،)جبفاراسوت و ملکوت در کشاکش ن «ینابینیوجود ب»نقل شده که  یمختلف یمعان یندازا برای
 است  هاآن ۀاز جمل «یجا هستآن» یا «یجا بودآن»، «حاضر وجود»(، 31-33: 0333)کوروز،  «یخاص انسان
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Dasein  از دو جزءSein و  یهست یبه معناDa شده است   یلتشکDa دارد   یمتختلفف یمعان یدر زبان آلمان
Da اسفت «آن وافت در» یمعنف هم به و« وات ینا در» یهم به معن ،«جاینا» یمعناهم به  ،«جاآن» یهم به معنا 
 ِی وجفود ِی مندخصلت مکان Da  نظر دارد معانی ینبه تمام ا یدترکه ها رسدیبه نظر م (30: الففث0346 یدتر،)ها
  سفازدیشفکار مفاسفت کفه مکفان را تشفوده و آ یوااع ی    موجودینانسان به عنوان دازا:» دهدیرا نشان م یندازا

 ایفنزمان که برابر بفا داز یوجود یبه معنا یشتردر بردارد که ب یزرا ن یزمان یمعنا Daالبته  (31-31: 0333)کفوروز، 
   اشاره دارد ،است

کفه از جهفات مختلفف  ینسفبت (Von Herrmann,1964: 30)« .نسبت است یک ،یندازا»تفت:  توانیم بنابراین
«  بفه ذات انسفان یهسفتفۀ اضفا» یفا «یبما هفو هسفت یهست یانسان به باز بودت ینسبت ذات»به آن اشاره کرد   توانیم
در نسفبت بفا  یفن،در نسفبت بفا دازا یهسفت ییاست  تو یاز فتوح هست یناش ،نسبت ینکه ا دهدنشان می«  Da»ینا

 (Op.cit)باشد  نیز می انسان  یبودتباز« Da»اما  ،است یشخو

 وجودی دازایناگزیستانس: ساختار .3-2-1

وجفود »به  یسیکه در زبان انگل existence ۀکلم (Macann, 1993: 71) است  نهفته او یستانسدر اتز یندازا سرشت
و  «یفرونب» یبفه معنفا exاست که از دو جفزء « ظهور» یا «یستادنا یرونب» یدر اصل به معنا شود،یاطالق م« داشتن

sistence ایینفهاز زم یسفتادنا یفرونب یفاظاهر شفدن  یتانس، به معنایساتزۀ لمساخته شده است  ک «یستادنا» یعنی 
از »و « وجفد» یبه معنا ecstasyچون  یگریبا کلمات د یستانس  اتزکندیم یرا عدم معرف ینهزم ینا یدتراست که ها

 یهسفت یفایپو یفیفتدارد که به درک ک ییو معنا یارابت لفظ ،جستانه )متواجد(/ برونecstaticو « جستن یرونخود ب
 (60: 0333 ی،کوار)مفک رودیخفود مف یاست، بفه مفاورا« متواجد» یا «یزوجد آم»انسان  ی  واتکندیانسان کمک م

 یفک یفناسفت  ا یهمانا هست ،ینهزم ینهمراه باشد  ا یگردای ینهزم« در»با ظهور  یدعدم، باۀ ینزم« از» یستادنا یرونب
 ترفت  یجهبودنش را نتجهاندر توانیم ین،انس دازاستیاز اتز یعنیاست  « بودن-جهان-در» یمعنا

 یگفرخفود و د یکفه کشفف حجفا  از هسفت کنفدیداللفت مف یآن موجود یبه هست یستانساتز یدتر،زبان ها در
 ث0346 یفدتر،)ها  اسفت یندازا یهست ۀخود مشخص ی،هست یافتو اندر شودیآن موجود ممکن م ی موجودات از طر

 (43الف: ص
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 ِی (، هسفتEcstasies) یدرشفدتاز خفود بفه  یفناز خفود فراتفر رود و در ا توانفدیدر ذات خفود مف ینزادا بنابراین
 ,Heidegger)   کنفدیم یداو ظهور پ آیدیبرون م یدتیاز خفا و پوش یشبرا یگر،موجودات د یااعم از خود  ،موجودات

 ، و فقفن آن، حامفل Da] جفاآن «ِی هست» ینا»ه: ک کندیم یدکثت «ییتراانسانۀ دربار یانامه»در  یدترها (256 ,1998
)کهفون، «  اسفت یهست یقِت در حق یشانهبرون خو ِی درون بودت یعنی(، Ex-sistence) یستیا-برون یادینخصلت بن

جهفان، -در-بفودن یعنفی یفندازا یگفرد یفادینبن هاییتاز خود است که وضع یندازا یفراروندت یندر ا (130: 0341
  شودیمطرح م یشدتو پرتا  فتادتیدرا

 جهان-در-بودن. 3-2-2

« جهفان»است کفه در  یموجود ،ین  دازاکندیم یاماز عدم فرا رفته و در جهان ا ،خود« از خود برون جستِن »در  دازاین
اجفزاء  یانارتباط م ،یوندپ ۀیربا خن ت یدترها (Heidegger, 1988: p.171)  است Bing-in-the-world یناست  دازا

  کندیرا مشخص م یکدیگرنسبت به  یبترک ینا

-In-theدر مفهفوم  یفدتر  هاکنفدیم یفانرا ب« جهفان»و « هستنده» ینا ینفکال یوندپ Bing-in-the-world عبارت

world جهان اشاره دارد  لفظ  یشناسبه ساختار هستIn از  یبترک یندر اworld آن است کفه  دهندۀنشانو  یجدا نشدن
 ی،بر نسفبت مکفان افزون Inۀ فهم خواهد بود  حر  اضاف ابلبا جهان، ا یندازا یممستق ۀضمن رابطصرفًا در  ،انسان یهست

 یفزیاستث به کفار چ یزیبا چ یندازا ییآشنا یانگرب« With»مانند « In  »کندیاشاره م« وجوِد با» یکو به « با» ییبر آشنا
دارد  پفس  یندازا رایخاص حضور جهان و بودن آن بۀ نحواشاره به « در جهان» یبترک (01: 0341)کاکلمانس،   آیدیدر م

 نهفیمیمف یفتجهان-یستانسفیالاتز-شفناختِی یکه بر مفهوم هسفت استینام»    دارد که همان  یحضور خاص ،«جهان»
 یفکبفه آن نزد توانیم ین،ساختار دازا یستانسیالاتز-یوجود یینتب ی تنها از طر یدتربه نظر ها (033: الفث0346 یدتر،)ها

جهفان  نویسدیم یدترها روینا  ازیستن یدناز به ظهور رس یرغ یزجهان ن ینکه خوِد ا کندیم ورظه یدر جهان ینشد  دازا
 (10: 0333 ی،)خاتم  کندیظهور م شود،یجهان م کهینضمن ا

 (Facticityدرافتادگی). 3-2-3

  اترچه کندیمطرح م را«یدرافتادت»مفهوم  ین،دازا یبه عنوان ساختار اساس« جهان-در-بودن» یفپس از توص هایدتر
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از امکفان  یشفاپیشنخسفت همفاره پۀ ، امفا او در وهلفاسفت شمارییب یهااست که تشوده به امکان یموجود یندازا
امفور  یبرخفۀ رو خفود را در احاطفیناو از( 010الفف، ث0346 یدتر،)هادرافتاده است  « جهان»تاده و در جدا اف یلشاص

است کفه خفود در انتخفا   بیندیم یو خانواده و مذهب خاص یند ،و فرهنگ یتاوم و مل ،زمان و مکان واا  از جمله
که ابفل از او بفوده اسفت و او در معرکفه وارد  بیندیم یخود را در جهان ینتفت که دازا توانیم  نداشته است یها نقشآن

 یسفت،او بفه کسفب ن یستانسرو اتزینا  و ازیدبجو یخود راه یلیبه امکان اص تواندیهر طور م یدشده است و خود با
را بفه دوش بکشفد  یستانساتز ینباِر ا یدبلکه همواره با فعل، وجود دارد و مالزم با فعل و متناسب با آن است و انسان با

مفدام به حالت  یداوست که بسته و مق یهست یتآن وضع ،یآدم یهست یدرافتادت (01: 0341 ی،)داور  یدو از عهده برآ
ها تکثر است، پرتفا  آن ۀمند که الزممناسباِت کران نهایتیدر ب یامر مقدر است که آدم ینا یدرافتادتانکشا  است  

  بینفدیخفود را پرتفا  شفده م یفندازا یفبترت یفنبفه ا (Guignon, 1993: 90)  آنکه علت آن را بداند دوناست ب شده
( Da« )آنجفا»خود را پرتا  شفده در  یهست Daseinاست    یندازا ییو هست یاصل هاییژتیاز و یکی 1یشدتپرتا 

 (Inwood, 1999: 218)  کندیم یافتاندر

 دستی و تودستیاشیاء پیش. 3-2-4

موجودات صفرفًا  ی  در نظر وکندیم یانتر برا واضح یو انتزاع علم یستهز ۀتفاوت تجرب و زمان یهستدر کتا   هایدتر
را  یاهمفواره اشف ینتوان تفت که دازا یجمله م ینا یحدر توض (Haugeland, 2013: 79)  نددار یهست یندر المرو دازا

را  یاءاشف ی،ابفزار یانگفار یفتبفا ماه یفنمعنا که دازا ینبه ا فهمدثیم «2ودستیت» یءخود به عنوان ش ۀیستز ۀدر تجرب
در  یسفع «یتودست»وجود  یفرو در توصینا  و ازدهدیم یجا   «" یابزاِر کار»به مثابه  یءبا فورمول "ش یدرون نظام

ابزار است تفا خفود را در  ِی هست ۀ  بر عهد«یستن» اابزار هرتز تنه یک»که:  کندیم یانب روازاینداردث  یءش تی  فهم ماه
 دهفدیکه به او امکفان م داخل کند یامکان دستکار یا یریپذعمل ،یسودمند ،یخدمات یهاابزارها شامل نقش یبترک

 یفدتردر جهان وجفود دارد کفه ها یجزئ یاءاز اش یزن یگریاما فهم د (000 : ث0346 یدتر،)ها  باشد که هست یارتا ابز

                                                 
1. Thrownness 

2. Readiness-to-hand 
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 یولف ،یفماکه در جهان که به آن برخورده یزیعنوان چبه یءش یکاست که با  یو آن هنگام نامدیم «1یدست یشپ»آن را 
حاضر بودن و موجفود  یثمعنا صرفًا از ح ینبه ا یءبه آن ش یندازا  توجه ایمیاوردهطور کامل، در جهان خود درنرا به آن

 ست  ا رو یشبودن در پ

 یااشف یتنها به وجفود تودسفت ینآن است  دازا یادو بن یدست یشمقدم بر وجود پ ی،معتقد است وجود تودست هایدتر
و  کنفدیالتففات مف یدستیشپ یءنوان شبه آن به ع یاید،به وجود ب یءدر کارکرد ش یکه اختالل یزمان تنهاو  التفات دارد

 یدر مقابفل و ی،کفارکرد و سفودمند یچهفدون که ب یابدیم ولیو حاضر با علم حص ی  و ح دستییِش را در ساحت پ آن
 شفودیانگاشته م یدهناد یدارهاپد 2یجهان-درون   یهستۀ از موجودات، نحو یدکارت یردر تفس ی،است  به نظر و یستادها

 :Dreyfus, 2002)  شفودیآن مف یگزیناسفت جفا «یدست یشپ»که همان وجود  یحداال یو هست یاطبامر تک یکو 

که سرشت بشر را به عنفوان فاعفل شناسفا  تیردیدکارت و اخال  او خرده م یوستیبه سنت سوبژکت یزتما ینبا ا یو (89
 یعنفی یفدعصفر جد یفلسففپرسفش  یسفنگ بنفا یکنفد کفه ویمف یفاندر انتقاد از دکفارت ب یدتر  هاکنندیم یمعرف

 یفثآن کفه از ح ینرا در عف« هستم»اما او » ،را معلوم کرد« نیشیداند» یرا کشف و حدود مرزها« هستم اندیشم،یم»
 (Heidegger,1988: 71)  بدون شرح تذاشت یبه کل ،است یههمپا «اندیشمیم»و سرآغاز بودن با  یسرچشمگ

پفژوهش مخالففت  یبفرا« سفوژه» یفا« مفن»افرار دادن هرتونفه  یمتعز ۀبا نقط ی،فراموش ینجبران ا یبرا هایدتر
و انسفان همفراه  یفاتروح، شفخص، ح ی،همچون سوژه، نفس، آتاه ینیرا با عناو یو معتقد است هرتاه هست کندیم

در  یفدترسفبب اسفت کفه ها ینو بفه همف ایمدههستندتان نشان دا یبه پرسش از هست یازن یرا ب شناسییهست یم،ساخت
 کند یحذر م ینعناو ین( از این)دازا یمکه خودمان باش یاهستنده یذارتنام

 

                                                 
1. Presence-at-hand 

2. intra-worldly 
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 گیرینتیجه

 یفت( در کلیهمفان یفن)ونه ایاند باعفث وجفود تشفابهاتوجفود داشفته مسئلۀبه به  یدترکه صدرا و ها یدیجد رویکرد

به خود توجفه آنفان  که خودو مانند آن شده است  یتهمچون اصالت وجود، تقدم وجود بر ماه یآنان در امور یفلسفه

  کندیخاص م یزبه انسان را ن

 ینقشف ،انسفان ی،سنت فکر ینارار دارد و در ا یعربابن ینالدیچون مح یعرفان و عارفان به نام تثییرتحت  صدرا

انسفان را در  یگفاهجا یادی، تا حدود ز«من عر  نفسه، فقد عر  ربه» یث  حدکندیم یفادر شناخت خداوند ا یاساس

 یاشفتداد  یففحفد وجفود در ط یدترینشفد یاالوجود جبو خدا نزد صدرا به عنوان وا کندیم یزشناخت خداوند متما

 ی  در نظر صدرا فقن انسان، و آن هم فقن برخفانجامدی  پس شناخت انسان به شناخت وجود مشودیوجود شناخته م

 صفرفاً  یفنکه دازا کندیم یحتذشت تصر یناز ا یشن که پچنا یزن یدتر  هادست یابندشناخت  ینبه ا توانندیاز آنان، م

 آن جستجو کند   ۀکه بتواند به شناخت وجود بپردازد و دربار شودیاطالق م یموجود رب

کفرد  صفدرا سفه  یسفهمقاآنهفا را  تفوانیکفه م تیرنددرنظر میانسان  یرا برا یمختلف یهاساحت ،یلسو دو ف هر

 ،یگفرد ی  از سفویو سفاحت عقلف یساحت نفسان ی،ت که عبارتند از ساحت ماد  انسان اائل اس یبرا یساحت وجود

  «یفندازا»و ساحت  «ینگیروز»: ساحت تیردیانسان در نظر م یستانساتز یرا برا یلو نااص یلدو ساحت اص یدترها

انسان در حالفت منطب  دانست  آنجا که  یدترها «ینگیروز»بر ساحت  توانیاز نظر صدرا را م یو نفسان یساحت ماد  

 یا( غافل است و یدتر)به نظر ها وجود ۀبحث دربار یژه)به زعم صدرا( و به و یخود ارار دارد و از مباحث عقالن یعیطب

 یکمتر انسفان ،یلسو هر دو ف دیدتاه  از ترددبه دنبال راه فراری میکه دارد  یهراس یلو به دل کندیم فلبه عمد تغا یحت

کفه از  یابنفدورود میمرحلفه  یفنبفه ا ی  تنهفا کسفانشفوندیوارد م ،اسفت یفنساحت دازا که همان یبه ساحت عقالن

همفت بگمارنفد کفه در نظفر هفر دو  یدرتذرند و به آن موضوع اصل یلنااص یو ظهورها یو مثال یوانیح هاییروزمرت

 همان وجود است   ،یلسو ف

را  یاهتمفام عملف یفندارد  صفدرا ا یازن یزن یعملبه اهتمام  یلسو هر دو ف دیدتاهشناخت وجود در  ،یگرد یسو از

ار  به وجود را ممکن سفازد   یر،و تفس یثبا توسل به ارآن، حد کوشدمیو  داندمی یو اخالا ینیناظر بر امور د یشترب
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  بفه شودبرشمرده میعمل  ۀخود در حوز یبلکه مسائل نظر ،یستن ینظر ائلکم ارزش بودن مس یامر به معنا ینالبته ا

جهفت و روش حرکفت ، علفومکسفب بفا  توانفدیم ینلهثصفدرالمت دیفدتاهاذعان کرد که انسفان در  توانیم ،یگرد یانب

در نظفر صفدرا  معلف یفری  فراتهفدایت کنفدکه خواهان آن اسفت،  یو آن را به سمت یردرا در دست بگ یشخو یجوهر

بفه محسوسفات در حفال انجفام علفم  یاره و در پاتحاد عقل و عاال و معقول همو ثبر وجود انسان دارد یممستق یتثییر

 ینقشف یرمسف یفندر ا کنفدیکفه کسفب م ییهفا یو شدن اسفت و آتفاه یرورتانسان در هر لحظه در حال صاست  

 یفکبفه وجفود نزد تفوانیکه م شناسدیم یتنها راه یدرا شا یندازا یاهتمام علم یزن یدترها آن سو،دارد  از  کنندهیینتع

بفه  ،فعفل اشفاره نفدارد یبفرا یخاصف ۀبفه حفوز ی   البته وشودیبا فعل انجام م ین،دازا یستانساتز یو دیدتاهشد  در 

 یفنبفه ا توانسفتینم زیست،یکه او م یاو عرفان در فرهنگ و زمانه یند ۀخصوص که با توجه به مواض  موجود دربار

کفه همفواره  نمایفدمی یح  اتر چه تصرکندیتوجه م به شعر یژهفلسفه و هنر و به و ۀبه حوز یشترب هایدترمسائل بپردازد  

بفه  یجفهدو نت تفوانیبحفث م یفن  از خالل ادخود را رام بزن ۀیندآ تواندیوجود دارد که م یندازا یبرا یامکانات مختلف

دوم  ثندارد و انسان همواره در حفال شفدن اسفت ییابت یتانسان ماه یلسو که در نظر هردو ف یننخست ادست آورد: 

 است  یسرکه ار  به وجود با تفکر معطو  به عمل مآن

و صفدرا در  یفدترتففت ها تفوانیم ،شفد یفاننفس و بدن ب یسمدر با  دوآل یلسو با توجه به آنچه از دو ف بنابراین

 نیفادر ابتفدا ب یلسفو   هر دو فنیندازندآنها  میان یشکاف کوشندمیاز همان ابتدا  مسئله ینا یینمشابه، هنگام تب یروش

از  یبه انتزاع وجفوه مختلفف یعقل یلهستنده وجود دارد که تحل یک ، بلکهیستیمن هکه ما با دو امر مختلف مواج کنندیم

    شودیآن منجر م

)ماننفد تمفام موجفودات  یامر وجفود یناما ا ،کنیمیرا درک م یامر واحد وجود یکمعتقد است ما همواره  صدرا

مرتبفه از  یفککفه  کندیانتزاع م ،موجود واحد ینمراتب را از ا یندارد و انسان ا و مراتب مختلف ی( وجود اشتدادیگرد

نففس انسفان بفه  یمتقسف یفزانسان به نفس و بفدن و ن یمتقس معتقد است یآن نفس مجرد است  و یگردۀ آن بدن و مرتب

رو همفان یفناارد و ازامفر وجفود د یفک تنها یاست و در ساحت هست یفقن به لحا  اعتبار یعقلۀ و مرتب یجسم مثال

توانفا بفودن بفر تفکفر، بفه  یلبه دل ماا ،آیدیبه وجود م ی  نفس جسماندارد یزن یاست، تجرد عقالن یکه جسمان ینفس
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 یگرد یمبه انسان بنگر یوجود یداتر با د ینبنابرا یابد،می یشافزا یزن ید وتجر   تیرد،یشدت م یه در واو   ینکه ا یزانیم

  کندیبه ذهن خطور نم یمانو امر جس یامر روان

در  یادراکف -یکل رفتفار یکاست که به عنوان  یما از انسان، هستومند ۀتجرب تویدمیمشابه  نحویبه  یزن هایدتر

و  یفهتجز ۀیجادراک است که در نت یناز ا تنها پسارار ترفته است   ،از ابل معنادار ِی شخص-یشاو پ یاجتماع ۀینزم یک

را  یعی/طبیو انسفان ی/جسمیذهن یرونی،/بیدرون یلاز اب ییهاتوان مقولهیم ی،عملیرهدا  غا یانجام شده برا یلتحل

نگفرش  یک یاتر ما به جا یو دیدتاهانتزاع کرد  در  ،بود ناپذیرییو جدا یکپارچهاز آنچه در ابتدا  یبه عنوان عناصر فرد

 آید برای ما به وجود نمی سمانیو امر ج یامر روان میانتقابل  یگرآنگاه د یم،شروع کن یستهز ۀبا تجرب ی،و علم ینظر

 یاصفد دارد بفه امفر «یتو دسفت یءش»و  «یستهز ۀتجرب»مانند  یبا مطرح کردن اصطالحات یدترها رسدینظر م به

 نفس و بدن وجود ندارد  میان یزیاشاره کند که در آن تما یشاتجربیپ

 یگفرید پیوستهنفس به طور  ی،در حرکت جوهر  یاستپونگاه  یکنسبت به انسان،  یلسو هر دو ف یوجودۀ نظری

دوبفاره اسفت کفه در  یدایشفیمسفتمر و پ یخود را از دست دادن و فنفا یاامر، مستلزم از خود به درآمدن  ینو ا شودیم

اسفت  یدترنزد ها یندازا یستانسو اتز «یشوندتاز خود برون»همان خصلت  ینا  تیردیشکل م یآتاه یشافزا ۀیجنت

    کندیم یفاا یامر نقش محور یندر ا «یتو دست یاءاز اش یآتاه»که 

موجفود در حفال  یفنسان در هر لحظه ا ینکه بد بیندیانسان را همواره در حال اتحاد عقل و عاال و معقول م صدرا

رار اسفت و بفا تفداوم و اسفتم یدر نظر صدرا انسان همواره در حال حرکت وجود یگراست  به عبارت د یاشتداد وجود

 یفدتراز نظفر ها یفزن یفن  دازارسفدیم یاشتداد وجفود به ی،عقل ینندتیآفر یجهعقل و عاال و معقول و در نت یاتحادها

انکشا  و حاضفر  ی،او ظهور، تشودت یادیناست  وصف بن یهست یاز عدم به سو یشخو یهمواره در حال برون فکن

  دهفدیرا در ارتبفاط بفا جهفان افرار م یفنهمفواره دازا ی،و یسفتانساتز یژتیبودن انسان و و ین  دازا ینبودن است و ا

  یستن یزیرو از آن تر یناوست و از ا یکه مقوم ذات وجود یارتباط
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