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Abstract 

Human actions and behavior are formed based on their internal events. Among 

these behaviors, some arise specifically under the influence of one character 

and emotions instantly and without undergoing the stages of thought and 

reflection; even though they use a knowledgeable source of the category of 

imagination. Similarly, sometimes particular qualities affect human souls that 

are subject to passivity that is acquired for the benefit of beneficial and 

harmful affairs in some faculties. These states of the soul are called human 

emotions; happiness and joy, grief and sorrow, fear and hope, fervor and 

ecstacy, and wrath and anger are all of this class. 

Here, the question arises as to what the position of the character and 

emotions is in the human existence according to Mulla Sadra? What factors 

are influential in creating the states and emotions of the soul?  

In this study, employing the descriptive-analytic method and using 

sources of Sadrian philosophy, we conclude that the presence of the 

character necessitates that when the will to act is formed, action is produced 

without any difficulty, thought, and contemplation. In reality, the 

characteristics of the soul originate from human perception and manifest 

their influence in actions. The repetition and exercise of this perception and 
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the actions related to them create the grounds for the formation of a habit in 

human beings that gives rise to vocation and industry.  

There is a strong relationship between the habits of the soul and human 

states and actions. Similarly, there is a special relationship between inner 

characteristics and emotion and the human physical condition. Based on this 

relationship, just as behavior is influenced by characteristics, characteristics 

are also affected by behavior; however, this influence is indirect. 

It is noteworthy that the attributes and characteristics that are activated in 

human beings from intellection and reasoning are never themselves the cause of 

the suspension of thought. On the contrary, with their activity the performance 

of the aforementioned faculties is elevated in terms of quality and speed.  

When weak souls are engaged in intellection, their emotions become chaotic 

or when their emotions are engaged, their mind is disturbed. However, strong 

souls combine the attributes of perceptions and stimulations and create a 

balance. The noble soul is similar to the incorporeal beings in terms of instincts 

and nature from a wisdom and freedom perspective. In reality, the evolution and 

perfection of the soul from the stage of potential to the stage of actualized 

intellect do not create any obstacles for the form and states of the soul. 

The different physical states and circumstances and their effect on the 

vaporous soul in terms of fineness and subtlety or roughness and density of the 

soul results in the intensification of the potential of emergence of different and 

proportional states of the soul. However, Mulla Sadra does not believe that 

physical states and attributes have an existential affect on the soul and spirit 

because such a thing is impossible and is similar to the effect of something 

lower on the higher. Rather, specific physical conditions create the grounds and 

help the emergence or intensify the potential of the manifestation of a specific 

state of the soul and characteristic. In all these instances, those that have a direct 

influence on creating the state of the soul are the human perceptive faculties 

including sense, imagination, and reasoning, that is, first thought and conception 

are formed in human beings and the states and feelings of the soul emerge after 

that. However, he does not believe in the direct effect of the emotions on the 

functioning of the reason and perceptive faculties; however, he does not deny 

the indirect and preparatory role of the states of the soul on human reasoning 

and thought. In this way, this situation itself provides the grounds for the 

creation of new thoughts and ideas. 
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لقیات و احساسات د  وجود انسان از نگاه مالصد ا گاهیجا خ 

 و احساسات در وجود انسان ُخلقیات گاهیجا
نگاه مالصدرا از
 یباغهدّر  یمانیه سلفاطم

۱۸/۰۳/1۴۰۰تاریخ پذیرش:           |        ۰2/۱۰/۱۳۹۹ تاریخ دریافت:  

 چکیده
 مشخصکاً  بتخکی  فتا هکا ایکن بکین از .گیتنکداو شککل مکی د ونکیهکای  خکداد اساس بت، انسانهای  فتا  و عمالا  

لقیاتتیثیت  تحت  مبکدأ از هتچنکد؛ نکدآیمکی وجکودبکه تیمل و تهکت متاحل طی بدون و آنیصو ت  به و احساسات   خ 
 - انکد رکهشوند ره تابع انهعاالتیانسان ریهیاتی عا ض مینهس  همچنین گاهی بت .هستند مندبهتهتخّیل  نوع از علمی

 «احساسات و عواطک  انسکانی»به این حاالت نهسانی،  .شوندد  بعضی قوا حاصل می - به جهت امو  نافع و مضت
فیلسکوفان  .هسکتند دسکته ایکن از خشم و غضکب وجد و واندوه، تتس و امید، شوق و و فتا، غم شادی؛ شودگهته می
لق»د  بحث  - اسالمی مالصیدرا  تبیین پاسکخ صدد د این مقاله  .اندسخنان ا زشمندی د  این زمینه بیان داشته -« خ 

عوامکل مکؤثت د  ایجکاد حکاالت و به این پتسش است ره جایگاه احساسات و عواطک   د  وجکود انسکان چیسکت؟ 
لقیکات و احساسکات انسکانی  اندیشکه و اد ا  آدمکی  احساسات نهسانی ردامند؟ به اعتقاد مالصد ا، منشی پیدایش خ 

 .مستقیم داشته و نقکش ِاعکدادی دا نکد غیت احساسات و عواط  نیز بت را رتد عقل و قوای اد اری تیثیتهتچند ؛ است
لقیکات و  .هسانی و احوال و اعمال انسان  ابطکه  محکمکی وجکود دا دمیان ملکات ناز طتف دیگت،  همچنکین میکان خ 

رکه  طو همکان - ایکن ا تبکاط اسکاس بتاحساسات د ونی و وضعیت جسمانی انسان نیز ا تباط خاصی وجود دا د و 
لقیات تیثیت می لقیات نیز از  فتا  متیثت می - پذیتد فتا  از خ   .مستقیم خواهد بود غیت به نحو این تیثیتالبته،  .شوندخ 

هاکلیدواژه
لقیات  .مالصد ا، حاالت جسمانی، حاالت نهسانی، احساسات و عواط ، خ 
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مقدمه
خواهِش برخاسته از علیم و ایراک یر وجیوی  .آیداز یرک و فهم، خواهش و می  پدید می یر یرو  انسا  پس

هیا بیی  انسیا  و حییوا  ای  تمیایالت و خواهش برخی از؛ کندهای مختلف نموی پیدا میانسا  به صورت
، ولی برخیی ییگیر ماننید امیید، غیم، … مشترک هستند، مانند غرایز و حاالتی نظیر ترس، خشم، محّبت و 

هیای انسیانی تحیت هیا و گیرایشخواهش .شایی، عشق، می  به کمال و جاویانگی  خاص انسیا  هسیتند
  .شوندت و ملکات منشث رفتار و عم  یر انسا  میعناوی  مختلای نظیر احساسات، عواطف، حاال

 رفتارهیا ایی  بیی  از .ندشیومیی ابیراز یرونییهای رخدای اساس بر ،ماهای رفتار و اعمال از بسیاری
؛ نیدآیمیی وجیویبه تثم  و تاکر مراح  طی بدو  و آنیصورت  به احساسات  تثییر  تحت مشخصا   برخی

 یسیته ایی  از هیاعصیبانیت و هیاغیم، هیاشایی انوا  .هستند مندبهر تخّی   نو  از علمی مبدأ از هرچند
آنهیا  از برخاسیته رفتارهای بوی مراقب باید و اندانسا  طبیعی هایویژگی از حاالت ای  از بسیاری .هستند

نهیا آ از برخاسیته رفتارهیای و حاالت مدیریت و کنترل یربنابرای ،  .ندنرو فراتر الهی و نواهی اوامر مرز از
 ایی  یر و اسیت ییگیرا  بیشیتراز حیاالت   ازپذیری تثییر میزا  ،افرای بعضی یر .یاری اهمیت بسیار «تقوا»

 خیوی از شید  تثبییت حالیت آ  اساس بر اوقات بیشتر و شد  صات یا لقُخ  به تبدی  فری حالِت  ،صورت
  .یالم  بوی عصبانی، بوی  خش ، بوی  گرفته و عبوس مانند .یهدمی نشا  العم  عکس
 بیه توانیدمییآنهیا  از انسا پذیری تثییر، هستند یابت مبنای بدو  و متغّیر، عارض حاالت که آنجا از
، تاکیر بایید اختییاری رفتیار هیر مبنای حال هر یر پس، برسد صار به مرور به حتی و یابد کاهش حداق 

 فیریی یر تعقی  و تاکیر ر انیداز هی .باشد یاشته حاالت از راپذیری تثییر کمتری  و باشد شناخت و تعق 
وجیوی  بیه صیالح عمی  تکرار ایر یر نیک صااتالبته،  .ندشومی احیا او یر نیز نیک صاات، یابد افزایش

  .دنکنمی ترآسا  فری برای را بعدیهای کار انجام و آیندمی
 تاکیر تعطیلییسبب  خوی   گا  هیچ شوند،میفّعال  انسا  یر ایما  و تعق  و تاکر ناحیهال  از که صااتی

 سیرعت بیه پیایی  انتقال سرعت از و مهارت به یانش از، آنها فعالیت با عکس بر ، بلکهشوندنمی تعق  و
  .یابدمی ارتقا  باال انتقال

 گوینید «خلق» ،گذارندمی تثییر فری رفتار بر طبیعی طور به که و بد خوب صاات مجموعهال  به ،ک  یر
 بیه ُخلقییات از برخیی .شیویمیی گاتیه« ملکات» - انسا  رفتار بر تسلطشا  راعتبا به -آنها  از برخیبه  و

 و شیوندمیی تثبیتفری،  خوی عم  تکرار ایر بر نیز برخی و ندشومی منتق  فری به ورایت و محیط از نحوی
  .کنندمی تشدید راییگر هم ایرِ ، یو ای البته، 

 تعبییر« شیاکله»بیه  باورهیا و هااندیشه کنار یر ُخلقیات و خصال، ملکات مجموعهال  از کریم قرآن یر
سیوی  بیه خوی صاات و لقُخ تثییر  تحت و خوی افکار و هااندیشهاساس  بر انسا  که یهدمی نشا  و شد 
 .(۸۴آیه  ، استاء سو ه  ) «شاِکَلِته یَعل عم یُق  ُکّ  » .یابدمی سوق عم 



۱۳۳|        و احساسات در ووود انسان از نگاه مالصدرا اتیُخلق گاهیوا

 مجبیور فعلیی ترک یا انجام به انسا  شوینمی موجب شاکله و خو و لقُخ  که است تذکر به الزم، البته
 قابلییت انسیا    شیاکلهال  کیه آ  تیرمهیم و شوی جبری و شد  بیرو بوی   اختیاری از عم ، نتیجه یر و شوی

 شیاکلهال ، گناهیا  ارتکیاب، یابد سوق کمال سمت به تواندمی ایشاکله که طورهما ؛ یاری تغییر و اصالح
 .یهد سوق« شد  مسخ» سمت به را فری

یر ایی  مییا  ؛ انیدبییا  یاشیتهای سخنا  ارزند « لقُخ »فیلسوفا  اسالمی یر بحث  ،یر ای  موضو 
ذیی  عنیاوی  مختلیف یر  و پراکنید صیورت  به مالصدرا یر خصوص ای  موضو  مطالب ارزشمندی را

مطالیب یقییق و  توانیدمیی و تحلیی  آنهیابنیدی و یسیتهآوری آوری  است که جم شناسی مباحث انسا 
  .یهدانسانی بدست های خصلت تری مهمعمیقی را یر موری یکی از 

و احساسیات یر  ُخلقییاتجایگیا  ، مالصیدرا نظر از: هاستپاسخ به ای  پرسش صدی یرای  مقاله 
یر صیدی چیست؟ عوام  مؤیر یر ایجای حاالت و احساسات ناسانی کدامنید؟ و همچنیی   وجوی انسا 
که از نگا  مالصدرا تثییر احساسات و عواطف بر ایراک انسا  و جسم او تیا چیه  ه استمسئل بررسی ای 

 حدی است؟ 
، (ناسانی و احساسیات ناسیانی ُخلقیات) مقاله یر یو بخش عمد ها یر راستای پاسخ به ای  پرسش

هیای سیاحتییگیر  و احساسات بر ُخلقیاتاز  یک هریر ثو ت تثییر ،و یر ذی  هر بخش شد  استتنظیم 
  .شویمیبررسی  وجویی انسا 

 نفسانی ُخلقیات .1
بیدو  تاکیر و  ،شوی افعال انسا  با سیهولت و آسیانیسبب می ای ناسانی یر انسا  است کهملکه ،لقُخ 

چو  نسبت قیدرت بیه فعی  و تیرک آ  ؛ هما  قدرت بر فع  نیست لق  ُخ البته،  .یتثم  و یرن  صایر شو
امر ییابتی اسیت کیه  ،لقُخ  .اقتضالی نداری فع  نسبت یاری و نسبت به ترک  لق تنها با ُخ ، اما یکسا  است

  .(۲۰۴ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا منشث صدور فع  است
 شیوی و یرظیاهر میی« حیال»صیورت  بیه اولیه و ضعیف آ  امری اکتسابی است و یر مرحلهال  ،لقُخ 

بعید از  .شیویمیی شیناخته« ملکیه»عنیوا   بیه یر ناس انسانی رسیوخ کیری  وشّدت  تقویت و صورت
یر ای  هنگام گویی بیه جیای فکیر  ، بلکهییگر منشث فع  تاکر و تثم  نیست، آمد  ملکه یر شخص پدید
چو  یر طبیای  فلکیی ؛ مخالف علم و تدبر نیست همیشه طبیعت  البته،  .طبیعت منشث فع  است، رو تدبّ 

  .(۲۰۶۔۲۰۵ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا عی  علم و شعور استآنها  طبیعت
وی بیا بییا  ایی  عبیارت  .کنیدمیی را امری متوسط بی  طبیعت و ارای  فکری معرفی ، ُخلقصدرامال

طبیعیت و ارای  هیر یو مبیدا  افعیال  .را بیا طبیعیت و ارای  نشیا  یهید ُخلیقخواهد تااوت میواق ،  یر
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اسیت و ارای  مسیبوق بیه فکیر و با ای  تااوت که افعال ناشی از طبیعت فاقد مبدا  فکیری ؛ گیرندمی قرار
نییز  ُخلیقبه ای  معنیا کیه ؛ شویامری است که حد وسط ای  یو واق  می ُخلقیر ای  میا   .اندیشه است

بیه مبیدا  طبیعیی ، شوی و از آ  جهت که فع  ناشیی از آ  بیدو  روییه و فکیر اسیتمبدا  فع  واق  می
مقصیوی  ، بلکیهکلی نیسیت طور بهه فقدا  آ  کر و رویّ با توجه به ای  که منظور از نبوی ف، اما شباهت یاری
مبدا  فکیری آ  فعی  یر نایس راسیخ ، شد  ُخلقتبدی  به  انجام مکرر فعلی یر ناس  گا   هر ای  است که

 طیور بیهپس از ای  جهیت کیه  .به مبدا  فکری جدید نداری یآ  نیاز شد  است و ناس برای انجام یوبار ال 
 .(۱۱۵ ص، ۱۳۸۱، )مالصد ا به ارای  فکری شباهت یاری ،کلی فاقد مبدا  فکری نیست

، یانیدنمی افتراق ای  یو را به عوارض، صدرا پس از تقسیم کیایات ناسانی به یو قسم حال و ملکهمال
« حیال» اسیتحکام آ  یر نایس  پییش از  ابتدای حصیول و امر ناسانی یر، معتقد است قولی که قاب یر م

جدایی بی  حال و ملکه تنهیا بیه امیور عارضیی  ،ای  نظر یر .شویمی «ملکه» است و چو  استحکام یابد
کنید و مییعلم استاای  می مالصدرا برای بیا  فرق حال و ملکه از ملکهال  .تااوت نوعی است و بلکه است

شیوی و موضیو  میی ای است که از اعراض محسوبصورت حاصله، گوید: علم هنگامی که حال است
گریی و یر ایی  هنگیام ناس با جوهر عقلی متحد می، شویوقتی تبدی  به ملکه می لم  ع، اما آ  ناس است

بیا ماعیول  ُصیور چگونه فاع  ایی  صورت، یر ای  .علمی خواهد شد ُصور برای ای فّعال  جوهری ناس  
 آ  علمیی کیه حیال اسیت و همیا  ، یعنیی(۱۹۸۔۱۹۷ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، مالصکد ا) الهویه اسیت؟ متحد

،   شد و متحد با جوهر عقلی مایارق شیدلملکه نا انسا  به مرتبهال که آ   پس از، هم هستعلمیه  صورت
 بیا حیال کیه ،وجویآورند  است های که بملکه ، یعنیو ای  یو؛ ماعول و ایجای شد  از ناس است به منزلهال 

امی کیه علمی اسیت بیا هنگی ُصور انسا  وقتی یر مرتبهال ، ییگر عبارت به .یکی نیست ،علمی است ُصور
نیو  یعنیی، یر نیو  اسیت ، بلکیهمتااوت است و ای  تااوت به سبب عوارض نیسیت، ملکه علم را یاری

 .شویمی علم عوضهال انسا  با ملک
» او اص  مبنایی یاری به نیام اصی  یر ای  موضو   زیرا ؛ شاید ای  بیا  مالصدرا تنها ناظر به علم باشد

همچنیی  ایی  تبییی  او  .شویمی پیشینیا تااوت ییدگا  او با سبب  همی  امر، «عالم و معلوم اتحای علم و
  .شوینیز منتهی میها به تبای  نوعی انسا 

اقتضیا  ُخلیقوجیوی  ، بلکهبرای فع  مبدلیت یاری ُخلقکه  ای که باید بدا  توجه یاشت آ  استنکته
 شیوی، یعنیی فعی  صیایر تیدبر   بدو  سختی و تثم  و، پذیری صورت کند که وقتی ارای  بر انجام فعلیمی

، کنیدمعلومات را حاضیر نمیی علم   هما  طور که ملکهال ؛ شویسهولت یر وقو  فع  میسبب  ُخلقوجوی 
- بیدو  یرنی  و تثمی  - قدرت بر احضار معلومیات خیوی را، ایوجوی چنی  ملکه عالم به واسطهال  بلکه

  .(۲۰۵ ۔۲۰۴ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، مالصد ا)کند می پیدا
 .ندسیازخوی را یر عم  ظاهر می تثییر و گیرندمی ملکات ناسانی از ایراک انسا  سرچشمه، واق  یر
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شیوی کیه حرفیه ای یر انسا  میگیری ملکهشک های زمینه، تکرار و تمری  ای  ایراک و افعال مرتبط با آ 
از: حیواس  شیوی کیه عبارتنیدایراک انسانی توسط قوای ایراکی حاص  میی .ناشی از آ  است و صناعت  

 ۔۱۸۲ ص، ۸ ج، ۱۳۸۳، مالصکد ا) لیهیّ ر  و متخ، حافظه، ذاکر ، ماکّ حس مشترک، وهم، خیال قّوۀ، گانه پن
یر  حالیت ییابتی از بکیارگیری آ  را تواند با آموزش و تمری  یر هر کدام از قیوای نایس  انسا  می .(۲۶۰

 یر ایی  وضیعیت اعمیال و آییار آ  .شوی هبه نحوی که آ  بکارگیری تبدی  به ملکه و حرف؛ خوی ایجای کند
چیه  اگیرباید توجه یاشیت کیه البته،  .آینده پدید میی خویکار و بدو  نیاز به فکر جدید و رویّ صورت بهقّو  

  .ه هستندمسبوق به فکر و رویّ نداری، اما  وجویجدید  هال یر ملکات فکر و رویّ 
کیه همیا  صیدور شیوند می مختص به خوی واجد آیار، یر ناس رسوخ یافت ُخلقیاتپس از ای  که 

؛ دنیکنجدید نایس فیراهم میی ُخلقیاتگیری زمینه را برای شک  ،ای  افعال .افعال از آنها بدو  فکر است
 کلی هر فعلی واجد یکی از ای  یو است: طور زیرا به
سیوی  بیه آ  رازییرا ؛ شویآوری که موجب ظلمت و حجاب ناس مییا حالتی برای ناس پیش می .1

 .انیداز همیی  قسیم« گناهیا  نایس»؛ کشیاندیوری از رحمت الهی می ،های ینیوی و یر نتیجهشهوت
با تکرار آنها زمینه برای گناهیا ، اما شوندی یر ناس ایجای میُخلقاساس  بر خویچه  اگربرخی از گناها  

  .شویحیوانی فراهم می وجویی یر مرتبهال  ییگر و سعهال 
ی آ  از شیهوت و غضیب و روآوری که موجب صیاای نایس و تجیّر اس پیش مییا حالتی برای ن .2

است که بیا تکیرار آنهیا زمینیه « طاعات ناس»ای  قسم هما   .گرییهای حیوانی میاش از مرضگریانی
 .(۸۱۔۸۰ ص، ۱۳۸۱، )مالصد ا شویانسانی فراهم می وجویی یر مرتبهال  برای طاعات ییگر و سعهال 

ایی  حیاالت پاییدار  .یهنیدمیا را شیک  میی ُخلقییاتامیوری هسیتند کیه ناسیانی همیا   ملکات
یر  علیم اخیالق() هما  موضوعاتی هستند که علم تهذیب نایس، )یعنی ملکات ناسانی فعلی( رفتاری

تغییراتی کیه سیبب میی؛ گویدروش تغییر آنها سخ  می آنها و آیار و تبعات وجویی، پیدایش  ال موری نحو
بیه اصیالح ملکیات  ،تهیذیب اخیالق .نایرست را از مبدأ صدور آنها اصیالح کنیدرفتارهای  شوی انسا   
قیّو ال  ای  ملکات ناسانی متعلق به سیه .شوی رفتارهای ظاهری نیز اصالحخوی  به خویتا  پریازیناسانی می

  .(۲۲ ۔۲۱ ص، ۱ ج،  ۱۳۸۲، ن : مالصد ا) غضبی و وهمی هستند، شهوی
صات وجویی اسیت و هیر صیات ای ری آ  است که هر حال یا ملکهییگر که باید بدا  توجه ک نکتهال 
برخیی از ، امیا مریم آ  را کمال بدانید ییا رذیلیت کند که عرِف نمی یفرق؛ آیدحساب میبهکمال  وجویی  

و برخیی  شیویمییاند، موجب زوال و ازبی  رفت  کماالت ییگر که مخصوص ناوس شریف، ای  صاات
عاقلیه  ال قو فضای ، اخیر ای  یستهال  .شویشرف و ارزششا  افزوی  میآنها بر  ییگر از صاات ناوس به سبب

 .عاقله هستندقّو ال  رذال آنها  و ضِدّ  آیندبه حساب می



۸۸ یاپی، شماره پ۱۴۰۰، تابستان 2، شماره 2۳سال  ،ی۔کالم یفلسف  هاپژوهش ۀفصلنام|       ۱۳۶

الزم به تذکر است که هر ُخلقی از ملکات اخالقی یک طرف ِافراط یاری و یک طرف تایریط، ولیی حیِدّ 
کیه  - راط ملکات آنهایی است که حصولشا  برای ملکهال علیمحِدّ ِاف؛ آیدحساب میوسط بی  آنها فضیلت به

طیور کلیی  ضرر یاری، اما حِدّ تاریط ملکات آنهایی است که عدم آنها به - اساس و پایهال فضای  انسانی است
رو، اساس فضای  انسیانی کیه مبیدأ ای  از .شویو یا نقص مارط آنها، موجب فقدا  یا ضعف کمال عقلی می

  .(۲۰۷ ۔۲۰۶ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا تند، عبارتند از: شجاعت، عات و حکمتاعمال حسنه هس
 از حکمت به معنای ایراک کلیات و معقوالت است و تقسیم بیه نظیری و عملیی غیر «حکمت»ای  

و  آییدبیه حسیاب مییکمیال عقلیی  به ای  معنا از سنخ معرفت است و برای انسیا    «حکمت» .شویمی
از قبی  ملکات اخالقیی ، ولی حکمت به معنای یوم؛ یر آ  فضیلت است ِافراط و، شّدت همی  جهت به

 «حکمیت» .وسط آنهاست یر حِدّ تنها  وسط یارند و فضیلت و تاریط و یک حِدّ  ِافراط طرِف  است که یو
و تایریط ایی  ِافیراط طیرِف  ذهنی که یوندی است که از آ  افعال متوسط بی  جربز  و کُ ُخلق ،یر ای  معنا

  .(۲۰۸ ۔۲۰۷ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا شویمی صایرهستند،  لقُخ 
 عایت  ، غضیبقّو ال  مربوط به شجاعت  ؛ مربوط به یکی از قوای انسانی است ُخلقیاتهر کدام از ای  

ناوس انسانی از جهت کمال و نقص و بزرگیی و  .عق  است قو ال  مربوط به شهوت و حکمت   قو ال  مربوط به
رییزی و ییا وقتیی احساسش یرهم می، شوندمیکری   ضعیف وقتی مشغول فکر اِس ن .پستی تااوت یارند

ولی ناس قیوی بیی  اوصیافی از ایراکیات و تحریکیات  .شویمی فکرش آشاته، احساسش مشغول است
 حکمت و حرّییت شیبیه نظر از شریف به حسب غریز  و سرشت ناِس  .دکنو تعایل ایجای میکری  جم  

  .(۱۱۷۔۱۱۶ ص، ۹ ج، ال ۱۳۸۲ ،)مالصد ا استمجّریات 
ی جوهری مناسیب وجیوی صورت جسمانی ای که باید بدا  توجه کری آ  است که برای هر صاِت نکته

جیوهری امیری الزم و ضیروری  صورت که آ  صات برایای گونهبه؛ یاری که مبدا  ذاتی آ  صات است
ماننید گرمیی آتیش کیه یر ؛ گرییینیز یر ایر مجاورت و مقابله حاص  م صورت آ  غیر ولی برای ،است

موجیب  یر موری ناس انسانی نیز تکرار حاالت ناس   .شویییگری نیز حاص  می  شی   ایر مجاورت برای
از مبیایی شیر  صورت خوا  ای ؛ شوی که مبدأ و اص  آ  حال استجوهری می صورت آ شّدت  و قّوت

  .فرشتگا  ُصور مانند؛ کی باشدشیاطی  و یا از مبایی خیر و نی صورت مانند، و بدی باشد
منشیث تمیام تحیوالت  .یگرگیونی و تغیییر اسیتحیال  ایی  مبیایی یرتثییر  تحت انسا  پیوسته ناِس 

صیورت  بیه د و ییانتاز  پدیید آمید  باشی خوا  ای  ایراکات  ؛ هستند (ایراکات عارض بر ناس) «خواطر»
 یو خواست نیز عزم را برانگیختیه و اعضیا اند خواست و ارای برانگیزانند ال  ،خواطر .دنیایآوری گذشته باش

حال ای  خیواطر ییا انسیا  را بیه شیر و  .اند«خواطر»پس مبدأ و اص  افعال  .آوریبد  را به حرکت یر می
زشیت و  و خیواطرِ « الهیام»نیکیو و سیتوی  را  خواطرِ  ،بر همی  اساس .یا به خیر و نیکی خواند وبدی می
علت و سبب ای  یو نیو  خیواطر  .(۲۵۳۔۲۵۲ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )مالصد ا اند نامید« وسواس»را نکوهید  



۱۳۷|        و احساسات در ووود انسان از نگاه مالصدرا اتیُخلق گاهیوا

 فرشیته اسیت و سیبب خیواطری کیه، دنخوانسوی خیر می هعلت خواطری که ب؛ نیز متااوت خواهد بوی
  .(۲۵۴ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )مالصد ا شیطا  است ،دنخوانشر و بدی میسوی  به
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، نیدگیخیوی یّر ، و خو سرشته و عجی  شد  است: خوی حیوانی ُخلقبا چهار مرحله از  سرشت انسانی
و خیوی حییوانی شیهوت و آز و حیرص و تبهکیاری  ُخلیقبدی  گونه که از  .لکیخوی مَ ، خوی شیطانی

 وتکّبیر  حیلیه و، و خیوی شییطانی ُخلیقحسد و یشیمنی و کینیه و از ، ندگیآید و از خوی یّر می بدست
، مالصکد ا) شیویعلم و تنزیه و پاکیدامنی و پیاکی صیایر میی، لکیمَ  ُخلقپرستی و از مقام و یخویخواه

  .(۱۲۳ ص، ۹ ج، ال ۱۳۸۲
اول  نباشد و برای رهایی از تاریکی سه مرتبیهال ها ممک  از ای  خوی یکرسد رهایی از هیچ به نظر می

که نایس انسیانی ای مرتبهنخستی   .مند شدتوا  از عق  و شر  بهر چهارم تنها می و رسید  به نور و مرتبهال 
سیپس یر او  .شیهوت و آز یر کیویک غلبیه یاری ،به همی  جهیت و حیوانیت است ُخلق ،شویحایث می

پدیید میی پس از آ  یر او شیطنت؛ یر او غلبه یاریجویی یشمنی و ستیز رو، ای  از، آیدندگی پدید مییّر 
، شوی و وقتی حیوانیت و غضب پا به میدا  بگذارنیدمی ر او چیر بابتدا مکر و فریب  ،به همی  جهت .آید

بعید از ایی  مرحلیه یر او  گیری،می شهوت و غضب به کارکری   زیرکی و کیاست را یر طلب ینیا و ینبال
او  یر ،بعد از تمام ای  مراحی  .شویآشکار میجویی و برتری یخویپرستخویبینی و  ،نخوت ،صاات کبر

یر ای  هنگام لشکریا  شیطا  غلبه پییدا میی .آیدپدید می، شوییق آ  نور ایما  آشکار میعقلی که از طر
ای  یر حالی است که لشکریا  خوی شیطانی و پیش از بلوغ بر قلیب انسیا  حملیه آوری  و بیر آ   و کنند

ا ای  کیه نیور ت ش گرفته استپی یرالات گرفته است و متابعت از شهوت را آنها  اند و ناس بای شد لمستو
ضیعیف  )ناس( پس اگر قلب .گیریمی قرارتابد و یر جدال با خوی شیطانی و حیوانی عق  بر قلب او می

یر  و طور که یر ابتدا و پیدایش یر قلب پیشیی یاشیت هما ؛ کندخوی شیطانی بر آ  غلبه پیدا می ،باشد
 یقیواشیوی،  نور علیم و ایمیا  قیوی گریی و اگر قلب بهانسا  با شیطا  و ابلیس محشور می ،صورت ای 

، )مالصکد ا شیوییو با آنا  محشور م رییگیفرشتگا  قرار م ۀانسا  یر زمر و شوندیمسّخر عق  م یناسان
 .(۱۲۴ ص، ۹ ج، ال ۱۳۸۲

 نفسانی  ُخلقیاتحاصل از  کثرت نوعی   .2 .1

آنا  یمیر  و یسیتاوری  .شوندمی گوناگونی محشورهای صورت به ،حسب افعال و کریارشا  افرای نسا  به
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 ۔۹۶ ص، ۸ ج،  ۱۳۸۹، )مالصکد اانید که یر طول زندگی ینیا از خیوی بیروز یای  ی هستندُخلقیاتاعمال و 
  .(۶۷۵ ۔۶۷۴ ،۹۷

نیو  واحید  منطقی( )به لحاظ تعریف و حِدّ ، انسا  از جهت کالبد ینیوی و ناسی که به آ  تعلق یاری
بیر نایس  کهُاخروی  هایصورت به جهت، آخرت ئهال ولی یر نش، ستاست و یارای حد و تعریای یگانه ا

یلیی  ایی  امیر آ  اسیت کیه  .شیویمی یارای انیوا  کثییر، ناسانی افاضیه شید های او به حسب هیئات
صیورتی اسیت کیه بیر بید  میایی ، و فعی  اسیت: از جهیت فعلییتشقّو   انسانی یارای یو جهِت  ناس

سیبب  و یگانه است که مبدأ و اص  فص  منطقیی انسیا  اسیت و امری واحد شد  و از ای  جهت   احاطه
هیر صیاتی از  قیّو ال  یارای اسیتعدای و - بیوینشقیّو   از جهت - او، اما تمییز انسا  از ییگر حیوانات است

  .(۲۷۶، ۹۸ ص، ۸ ج،  ۱۳۸۹، مالصد ا) استُاخروی  هایصورت صاات ناسانی و
یر او غلبیه ُاخیروی  ُصیور ی ییا هیئیت و شیکلی ازصاتی از صاات ناسیانگا   هر، بر همی  اساس

شیوی ای  امر موجیب میی .پذیریمی خاصی صورت و استعدای به فعلیت رسید  وقّو   از مرحلهال ؛ کری پیدا
چیو   .شیویایی  موجیب تکثیر یر ذات انسیا  نمیی .مختلف پدید آینید ُصور افرای مختلای با صاات و

و گیویی نایس  آییدحسیاب می بیهییگیر میای   ئهال هما  یر نشی ،است )ینیا( صورت نشئههرآنچه یر ای  
 اسیت کیه برخیی روهمیی  ازو  1میا  یو یریاسیت کنند انسانی واسطه و برزخ بی  یو جها  است و جدا

م جسیمانی و آغیاز جهیا چو  او پاییا  عیالَ ؛ اندامر نامید  ناس انسانی را زینت و طراز جهاِ   ،ا محّقق
  .(۹۸ ص، ۸ ج،  ۱۳۸۹، امالصد ) روحانی است

حّسیی،  نشیئهال بیه حسیب  چه اگرشوی که انسا  یابت می، حکمت و برها  روش  اساس بنابرای ، بر
بیاطنی خیارج  ُصیور به فعلیتقّو   هنگامی که ناوسشا  از ولی؛ ندییگریکنوعی است که افرایش مانند 

 .شیوندتلیف و گونیاگو  میییارای شماری از انوا  مخ - به حسب چیرگی صاات و رسوخ ملکات - شد
شیوی کیه بیر او غلبیه و چیرگیی یافتیه هر نوعی از جنس آ  صاات حیوانی یا اهریمنی و یا فرشتگانی می

  .(۲۷۷ ،۹۹ ص، ۸ ج،  ۱۳۸۹، )مالصد ا است
کنید می صدق «متمیز به تاکر اِس جوهر نامی حّس » انسا  که عبارت است از پس یر ینیا بر آنها حِدّ 

ای  معنای واحید بیه؛ هما  معنای واحد جوهر ناطق و عق  مناع  است ،  اخیر اوستو آنچه مبدأ فص
 آخرت جایز نیست ایی  معنیای واحید فصی  ییا نشئهال یر البته،  .شویمی اوُاخروی  صورت عینه مای  برای

بنیابرای ،  .ولی جایز است که جنس یا مای  برای حقایق مختلف باشید ،گیری قرارحقایق مختلف  صورت
 و نشثت یانوی اسیتُاخروی  ُصور مناع  برای ینیوی و مای ال )ابدا ( حّسی  تام برای اجسام صورت س  نا
 .(۲۷۸، ۱۰۰ ص، ۸ ج،  ۱۳۸۹، مالصد ا)

 سو ه  التحٰمن دا د. 20و19ه به آیات مالصد ا، اشا . 1



۱۳۹|        و احساسات در ووود انسان از نگاه مالصدرا اتیُخلق گاهیوا

 نفسانی احساسات حاالت یا .2
اند که به جهت امور ناف  و مضر یر بعضیی قیوا شوند که تاب  اناعاالتیمی ناِس انسا  عارض گا  کیایاتی بر

  .(۲۵۸ ۔۲۵۷ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، مالصد ا) کنیمبه برخی از ای  کیایات اشار  میایامه،  یر .شوندمی حاص 
پدیید  ،توجه روح به بیرو  از بد  یر طلیب امیر لذییذینبال  به کیایتی است که ،شایی شادی و غم:

 تی که بیر نایس واریتوجه روح به یرو  بد  از ترس اذیینبال  به کیایتی که غم نیز عبارت است از .آیدمی
 .شویحاص  می، کندمی

به منظور جذب امیر ماللیم  - ظاهر به توجه روحینبال  به عبارت است از کیایتی ناسانی که شهوت:
  .گیریمی صورت - یر طلب لذت

به منظیور یفی  امیر  - توجه روح به خارج از بد ینبال  به عبارت است از کیایتی ناسانی که غضب:
  .گیریمی صورت - تقاممنافر یر طلب ان

، لییتوجه روح به بد  از ترس اذیتیی واقعیی ییا تخیّ ینبال  به ناسانی که یکیایتعبارت است از  فزع:
  .گیریمی صورت

به سیبب حیدوث ، توجه روح به یاخ  و خارج بد ینبال  به ناسانی که یکیایتعبارت است از  حزن:
  .رویی میاز آ  انتظار شّر شوی از آ  خیری واق  شوی یا میتصّور  امری که
توجه و حرکیت نایس ، بر فکر غلبه پیدا کند کدام رو، هرهمی  ازو  از خوف و رجا  استمرّکب  :هم  

جهیت سوی  به منتظر جهت ظاهر و برای شِرّ سوی  به پس برای خیر متوق ؛ یاریخویش وا میسوی  به را
  .جهای فکری است« هم  » که گاته شد  ،به همی  جهتو  آورییاخ  به حرکت یر می

صیورت  توجه روح بیه یاخی  و خیارج از بید ینبال  به ناسانی که یکیایتعبارت است از  خجالت:
بعید از ، شیویکه روح منقب  به سمت باط  مییای گونهبه؛ ح است  و فَر از فَز مرّکب  خجالت   .گیریمی

  .شوییوم منبسط می مرحلهال  سپس برایو  کند که یر آ  ضرر زیایی نیستآ  به ذاتش خطور می
تمام آنچه که یر توصیف ای  اناعاالت ناسانی گاته شد  اشار  به خیواص و لیوازم ایی  حیاالت یاری 

گیاهی اوقیات البتیه،  .ها برای عق  انسا  روش  است و با ای  تعابیر متایاوت اسیتوگرنه معنای ای  واژ 
شیوی: شیایی گاته مییکه  چنا ؛ ندشوسرایت یای  میای  لوازم و افعال از روی تسامح به خوی اناعاالت 

قلیب را  ،شیوی و غیممیی یا  قلبغلَ سبب  ،غضب .کندو غم قلب را منقب  می، کندقلب را منبسط می
انبسیاط قلیب و خیو  سبب  نیز رورکند و ُس منقب  می ،کند و خونی را که یر آ  وجوی یاریمی محاصر 

شیوند می ناسانی هستند که وقتی عارض بر ناس یتمام اینها کیایات چو ؛ اینها باط  است همهال  .شویمی
همیا  روح لطییف و بخیاری میی ، یعنییوقو  ایی  اناعیاالت یر آ  جیوهر مناعی  از نایسآنها  الزمهال 
 .(۲۵۸ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا شوی
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از  ییک اسیاس هیر بیر از لطافت است و ییارای یرجات مختلا )روح لطیف بخاری( روح حیوانی
اسیاس  بیر جسم نییزاز طرف ییگر،  .گذاریمراتب لطافتش از طریق قوای ناسانی خوی بر جسم تثییر می

کیه کیاییات ناسیانی متضیای  یسیازاستعدای و شرایطی را فراهم می، مزاجی که یر آ  غلبه پیدا کری  است
ص ییافت  حیالتی عام و یالمی اسیت و اختصیا فی  خداوند متعال  واق ،  یر .برای هر ناس حاص  شوی

تخصیص حالت و کیایتیی خیاص یر  ، بلکهنیست )خداوند( کنند از جانب افاضه، خاص برای یک فری
اسیباب و ، ییگیر عبیارت بیه .اسباب و شرایط اسیت مربوط به موای و، برای یک فری، یک زما  مشخص

  .آیندحساب می بهوجوی ای  کیایات ناسانی   ال عل  معّد عنوا   به موای
کیایاتی تیاب  اناعیاالت خیاص روح ، یارند که شایی و غم و خوف و غضب نظر اتااقا بّ و اِط  کماُح 
، هنگامی که ای  روح توسط شرایط و وضعیت خاص جسمانی که یر قلب و ییا کبید پدیید آمید ؛ هستند

، بلکیه تنهیا مایی  نیسیت و ضعف ای  اناعاالت از طرییق فاعیِ  بنابرای ، شّدت  .برانگیخته شد  است
 .(۲۶۱ ۔۲۶۰ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا و ضعف استعدای جوهر جسمانی بد  استبه شّدت بوط مر

شیام ، خداوند از آغاز پیدایش نطایهسوی  به سلوک و حرکت فطری انسا  که صدرا معتقد استمال
اهد  و لقیا  منجر به مشنهایت،  یر شوی تا ای  کهای به مرتبه ییگر میانتقال او از حالی به حالی و از مرتبه

وضعیت انسا  از یو حالت خارج نیسیت: ییا مسیرور و شیایما  اسیت و یر  ،یر ای  مسیر .شویمی حق
و یر عیذاب  اسیت یریمند و غمگی  ،و یا محزو ؛ بریو صالحی  بسر می شهدا، یقی صّد  ،معیت با انبیا 
  .(۱۰۲ ص، ۱۳۷۸، )مالصد ا بری و یر معیت با شیاطی  و فاسقی  استآتش بسر می

 عوامل جسمانی در ایجاد حاالت نفسانی تأثیر .1 .2

 تنهیا وقتیی ایی ، امیا را یارند شد  یا غمگی  شد  شایقّو ال  یکسا    طور ها بهانسا  همهال  ،از نگا  مالصدرا
 چیو  اسیتعدای  ؛ شیوی شید  و یا مسیتعد غمگیی  شد  رسد که انسا  مستعد برای شایبه فعلیت میقّو  

او  .(۲۶۱ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصکد ا اسیت قابی یر مقایسیه بیا یکیی از یو طیرف مت  قّو  هما  استکمال
با ایی  تایاوت کیه عیارف از ؛ ح و شایی هم یر اه  حق وجوی یاری و هم یر اه  باط معتقد است که فَر 

، ۱ ج، ۱۳۸۶، )مالصکد ا شیویباطی  شیای میی ولی جاه  بیا شیهوت و وسوسیهال  ،شویآیات الهی شای می
ناس انسیا  را آمیای  میی جسمانی   هایویژگی برخی ،به استعدایقّو   ای  شد  یر مسیر تبدی  .(۲۸۱ ص

ح و شایی مؤیر مییسه امر را یر ایجای فَر  - األدویة القلبیة سینا یر رسالهال  به نق  از اب  - مالصدرا .دنساز
 یاند:
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 کیم آ  اسیت کیه وضیعیت بهتیر یر؛ ی و کیایی باشیدیر بهتری  وضعیتش از جهیت کّمی 1روح .1
متعیایل باشید و  منظور آ  است که یر لطافیت و غلظیت  ، یر کیف، اما مقدارش از جهت یوام زیای باشد

ایی  میواری  .شباهتش به جوهر سیماوی زییای خواهید بیوی صورت، یر ای  .نورانیت شدیدی یاشته باشد
 .اسباب استعدای لذت و شایی هستند

 ،بیمیارا  یرکیه  چنیا ؛ غیم و انیدو  ییا کمیی روح اسیتسیاز شوی که زمینهاز همی  جا یانسته می
؛ یا غلظت روح است که یر سویازیگا  و سیالخوریگا  اسیت و شویضعیاا  و سالخوریگا  مشاهد  می

  .(۲۶۲ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا ت و ظلمتش برای انبساط مناسب نیسترقّ زیرا 
شیوی نیرو و شجاعت و شهوت می، نشاطبخاری موجب خوشحالی و  بسیاری و کثرت روِح  ،یر ک 

 میرِگ ، گیریی و هنگیام انقطیاعش از قلیبخولیا میییغم و اندو  و مال، سکته، و کمبویش موجب سریری
 .(۹۸ ص، ۹ ج، ال ۱۳۸۲، )مالصد ا شویناگهانی عارض می

گیر معروف و برخیی ییآنها  برخی از؛ اندو برخی ضعیف عوام  بیرونی: برخی از ای  عوام  قوی .2
 .اندناشناخته

حیس تصیّرف  مانند:، ولی اسباب ضعیف و پنها  ،اسباب قوی و ظاهر شایی و غم نیاز به بیا  نداری
ای  است که ماند  یر تاریکی وحشتناک است و مانند رسید  بیه میرای و ، آ بوی   مندیلی  لذت؛ یر نور

 .شد  آرزو یا غرق یر رؤیا و آرزوهای خوی
خشم مییسبب  کهها یایآوری کینه و یشمنی، به یایآوری  آالم و یریها، خارجیانگیز اما اسباب غم

و از همیی  ، شد  از ینیاست امری حتمی مث  مرگ که جداویژ  به، امر بیمناک از آیند  توّهم شوی و مانند
و  شغ  و فکیر نرسیید  بیه میرای یای  و مانند از یستُاخروی  قبی  است اندیشه و تاکر یر موری مهمات

 .کندناس را مستعد غم می، اینها و امثال آ ، آرزو
ایی  ، ولی تحرکش ضعیف اسیت ،قوی یاریتخّی   روح، کال یر مزاج سویایی به سبب خشکی مزاج

شغلی خیوی را یاشیته باشید و های موقعیت آمال و آرزوها و یای  از یستتخّی   شوی که فریمیسبب  امر
 .(۲۶۴ ۔۲۶۲ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا سازیوحشت و غم را فراهم می ای  زمینه

نایس را ، کند و تکیرار غیمشایی و سرور بیشتر می ناس را آمای ال  ،تکرار شایی و غم: تکرار شایی .3
ی اسیت کیه وقتیی تکیرار فرماید: هیر فعلیی یارای ضیّد شیخ میچنانکه ؛ کندغم و اندو  بیشتر می آمای ال 

شکود؛ جوهت لطیهی است ره واسطه  بین جوهت ملکوتی و نو انی نهس و بکدن متکتارم تیکته  عنصکتی واقکع می « وا»منظو  از . 1
و نامند. ایکن  وا از طتیکق خکوِن صکاف می « وا»سازد و پزشکان آن  ا ای ره امکان تصتف نهس د  بدن  ا  فتاهم میگونه به

 (.98 ، ص9ال ، ج 1382لطی  با بدن ا تباط دا د  )مالصد ا،
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چیو  هنگیام ؛ شیویاستعدایش بیشتر می، ای که اشتدای یابد ی و هر قوال شوآ  شدیدتر میقّو ال ، کندمی پیدا
میی ،شیخ با یک تحلیی  طبیعیی .شویای قوی حاص  میتکرار افعال و اناعاالت برای قوای باطنی ملکه

نایوذ روح کیه یر اییر ، طبیعیی و ییگیریقّو ال  شوی: یکی تقویتح و شایی از یو امر حاص  میفَر : گوید
  .شویو استعدای حرکت آ  حاص  میانبساط روح 

؛  یتحّلی کثیرت بیدل میا( ۲؛ اعتیدال میزاج روح (۱گانیه اسیت: طبیعی امور سهقّو ال  عوام  تقویت
  .آ  حاظ از استیالی تحلی  بر (3

از  ،ای بنیابر .ح اسیتفیَر  قابی م نقطیهال  چیو  غیم  ؛ گیریمیشّدت  بر آ قّو  ، وقتی تکرار یابد، اما غم
تکایف روح به سبب سیرمایی کیه  (۲؛ طبیعیقّو ال  ضعف (۱شوی: ح حاص  میوام  فَر ع قاب   وضعیت م

روح را ، آمید  شیایی پی یریابت شد پی بنابرای ،  .شویحرارت غریزی حایث می شد  هنگام خاموش
، ۱۳۸۳، )مالصکد ا سیازییغم آمای  می یروح را برا، سازی و تواتر غم بعد از غمبرای شایی بیشتر آمای  می

 .(۲۶۵ ۔۲۶۴ ص، ۴ ج
وضیعیت جسیمانی بیر پدیید آمید  تثییر - سینا اب  به نق  از - مالصدرا به تاصی  ،ی  راستامیر ه

 گوید:شیخ می .پریازیانوا  حاالت ناسانی می

ِعد و زمینه ا و شکادی اسکتخون زیاد صاف اگت د  قوام و مزاج معتدل باشد، م  چکون ؛ ساز فت 
خون زیاد صاف و معتدل اگکت حکتا تش زیکاد باشکد،  .خیزدبتمی از این نوع خون  وا ساطع

ِعّد غضب است خون زیاد و صاف اگت قکوامش  .چون اشتعال و ستعت حترتش زیاد است؛ م 
چکون  وا بتخاسکته از آن، حکترتش بکه ؛  قیق و ستد باشد، معّد تتس و ضع  قلکب اسکت

 .سکتد و متطکو  اسکت بدلیل ایکن رکه ایکن  وا؛ سمت خا ج سنگین و اشتعالش رم است
نشکدنی( غضبی ثابکت و منحکل) خون رد  و غلی، ره حتا تش زیاد است، معِدّ غم و غضب

شکود و غضکب از سکتعت اشکتعال و حکتا ت خکون چون غم از  وا رد  متولکد می؛ است
زده شکود و سکتیع هکم شود فتد ستیع هیجانخون صهتایی  قیق سبب می… شود حاصل می

عِدّ غضب است واین آ ام شود و از  .(۲۷۳ ۔۲۷۲ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا … ، م 

مختلیف هیای معتقید اسیت کیه حیاالت و وضیعیتسیینا  ابی  مالصدرا با استنای به فرمایشات ،یر ک 
منجر بیه تشیدید ، جسمانی و تثییرش بر روح بخاری از جهت لطافت و رقت روح یا کثافت و تراکم روح

؛ (۲۶۷۔۲۶۵ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصکد ا شیویمختلف و متناسب مییاستعدای پدید آمد  حاالت ناسانی 
هرچند نظر ای  یو فیلسوف برآ  نیست که حاالت و صاات جسمانی تثییر وجویی بر روح و نایس میی

تمیام سیخ  شییخ و  بلکیه، چنی  چیزی محال است و از قبی  تثییر سیاف  بیر عیالی اسیتزیرا ؛ گذارند
بیرای پدیدآمید  ییا ُمِعید  ساز وجسمانی زمینه های خاِص که وضعیت آ  است، تبعیت از او مالصدرا به
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 آنچیه تیثییر مسیتقیم بیر ،ای  مواری یر تمام .شویاستعدای بروز یک حالت ناسانی خاص می شد  شدید
  .و تعق  استتخّی  ، اعم از حس قوای ایراکی انسا   ، ایجای حاالت ناسانی یاری

 تأثیر حاالت نفسانی بر جسم .2 .2

ند و آنچه یر یک عیالم وجیوی یاری بیه نحیو مناسیبی یر ییگریکهم و مطابق بر  عوالم وجویی مترتب بر
مشیتم  برسیه مرتبیه اسیت: بیاالتری  مرتبیه ، انسا  نیز که عالم صغیراست .م ییگر نیز موجوی استعالَ 

، آییددیید مییهمی  که یر ناس کیایت ناسیانی پ .ناس است و پایی  مرتبه بد  و مرتبه وسط روح است
بیه جهیت بنیابرای ،  .شیویرسد و به واسطه روح یر بد  نیز تثییری مشاهد  مییایری از آ  به روح نیز می

کیه جیوهر  گونیههما ؛ از ییگری است کنند هر کدام از ای  یو حکایت، ارتباط وجویی بی  ناس و بد 
از حیاالت  کننید دام نیز حکایتاعراض و حاالت هر ک، کندیکی از ای  یو جوهر ییگری را حکایت می

 .(۹۷، ۹۰ ص، ۹ ج، ال  ۱۳۸۲، مالصد ا؛ ۲۶۹ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا و اناعاالت ییگری خواهد بوی
 مثیالی و خییالیچیه  چه عقلی باشد - «لذت»مانند  ناسانی کیف، یر توضیح ای  مطلب باید گات

بیه سیبب آ  انبسیاط یر روح ، الی استچو  از سنخ کمال علمی یا خی، شویوقتی عارض بر ناس می -
صیاف و  آید و خیوِ  بد  به جنبش یر می، ای  وضعیت یر روح گریی و به واسطهال یماغی معتدل ایجای می

 .(۲۷۰ ۔۲۶۹ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا کندسرخ یر چهر  ظهور پیدا می
، آ  یابد و بیه واسیطهال میروح به یاخ  انقباض ، شویعارض می ناس   هر گا  ترس یا یری بر قاب ،یر م

  .شویچهر  مشاهد  می و زریی رنِ   صورت یر بد  نیز انقباض یر عضالِت 
مرَکیب  خیو  نییز، و بستر قوای ناسانی اسیتمرکب  که روح   طورهما  یلی  ای  مطلب آ  است که

ر خیو  نییز بیه حرکیت ی، یاخ سوی  به خارج و گاهیسوی  به گاهی روح   روح است و به سبب حرکِت 
ز  اسیت و گاهی بیه جهیت یری و ُحی حرکت روح به سمت یاخ   ؛ و یا تدریجا   آید یا به یکبار  و یفعتا  می

  .(۲۷۱ ۔۲۷۰ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا گاهی به جهت بیم و فرار از آنچه موجب ترس است
قیوای مرَکیب  ،روح»بر ای  اصی  تثکیید یاری کیه ، صدرا یر توضیح تثییر حاالت ناسانی بر بد مال

خو  نییز بیه سیطح ، با حرکت روح به سمت خارج از بد رو، ای  از .«روح استمرَکب  ،ناسانی و خو 
بایید  .آیدهای یاخلی میخو  نیز به یرو  اندام، شوی و با حرکت روح به سمت یاخ  بد بد  جاری می
تواند کنید د و هم میتواند تند و یفعی باشهم می، که حرکت روح به سمت یاخ  یا خارجیر نظر یاشت 

تندی یا کندی حرکیت روح  .شویآیار آ  یر بد  نیز متااوت ظاهر می ،بر همی  اساسو  و تدریجی باشد
مالصیدرا یر توضییح و  .حرکت روح اسیت است که برانگیزانند ال  ناسانی کیفمربوط به اشتدای یا ضعف 
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 گوید:می ،شرح تاصیلی ای  مطلب

کب  همتاه با خکونی رکه شود ره  وامیسبب  ،غضب شدید  و سکتیع دفعتکاً ، آن اسکتمتر 
حتکی ممککن اسکت ایکن سکتعت بکاالی ؛ آیدخا ج و سطح بدن به حترت د  میسوی  به

ا و شادی اگکت فت   قابل،م د  نقطه   .شودو متگ می شدن حبس خون و خاموشسبب  انتقال
د  اثکت ، اشکدط و شکدید بولکی اگکت مهکت   ،شودحترتی رند و مالیم میسبب  ،معتدل باشد

واحکد د  دو  حترکت  وا د  آِن  گکاهی نیکز .گتددانبساط زیاد  وا منجت به زوال  وا می
غضب و حزن بکا هکم ، بیم ره د  چنین حالتی نهسانی ری مانند ؛ گیتدصو ت می جهت

همچنین ماننکد حالکت  .آیدشود و د  نتیجه دو حترت مختل  پدید مینهس عا ض می بت
ولی بعکد از آن بکا ، گیتدصو ت می ت  وا به سمت باطن و انقباضخجالت ره ابتدا حتر

آیکد و شود و به سمت خکا ج بکه هیجکان مکیمنقبض منبسط می  وا   ،عنایت و توجه عقل
 .(۲۷۱ ۔۲۷۰ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )مالصد ا گتدد نگ  خسا  ستخ می

  ادراک بر حاالت نفسانی تأثیر .3 .2

ح است و مؤم  حقیقیی کیه اند که ایما  حقیقی سبب شایی و فَر ه یای آیات الهی هموار  بر ای  نکته توج
چیو  ؛ شیویز  و خیوف نمییهیچ گا  یچیار ُحی، قلبش جایگا  کلمات الهی و مح  وروی ماللکه است

م اجسیام و رساند و انسیا  را از عیالَ به فع  و از نقص به کمال میقّو   نور عقلی است که ناس را از ایما   
پس ناس به سیبب همراهیی  .کندیهد و او را مستعد لقا  الهی میم ارواح و انوار ارتقا  میظلمات به عالَ 

، الک  ۱۳۸۹، )مالصکد ا شویمی ُقربمرتبه با ماللکه مگریی و همذات عقلی قدسی می، علوم عقلی یقینی
اسیاس  بیر عمی  انی وکند که علم تام به قضا  و قیدر رّبیبر ای  نکته تصریح می او مشخصا   .(۱۹ ۔۱۷ ص

  .(۷۱ ص، ۹ ج، ال ۱۳۸۲، )مالصد ا ینبال یاری هراحتی از غم و اندو  را ب، عق  و ایما 
آور ای  لیذت عقلیی شیایی .ح و شایی واقعی به همرا  یاریفَر  لذت عقلی برای انسا    ،یر نظر حکما

  .(۲۴۹ ص، ال ۱۳۸۹، )مالصد ا حکمت از طرف خداوند است یحاص  تعلیم یا اعطا
ح و شیایی مییموجیب فیَر ضرورتا   ،کمال و بقا تصّور » فرماید:میصریحا   صدرا یر جای ییگرالم
  .(۴۵۲ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )مالصد ا «شویز  و یری مینقص و فنا  موجب ُح تصّور  شوی و

تغیییرات شیرایط میایی موجیب ، علوم حقیقی هستند برخوریار ازکسانی که  او معتقد است ،یر ک 
، م طبیعت مح  تیرسعالَ  ،او نظر از هرچند؛ (۱۰۳۱ ص، ۲ ج، ۱۳۸۶، )مالصد ا شویح آنها نمیز  یا فَر ُح 

وجیوی تضیای ، چیو  یکیی از عوامی  ایجیای غیم و انیدو ؛ (۲۴۱ ص، ۱۳۸۱، مالصد ا) حز  و اندو  است
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  .م تضای استعالَ ، م طبیعتو عالَ  (۱۰۳۲ ص، ۲ ج، ۱۳۸۶، )مالصد ا است
ِم َوَحیاَق ِبِهیم  » شریاهال ۀ آی صدرا با استنای بهمال ِعل  َدُهم  ِمَ  ال  َناِت َفِرُحوا ِبَما ِعن  َبِیّ ُهم  ُرُسُلُهم  ِبال  ا َجاَ ت  َفَلَمّ

ِزُلوَ   َته  یاری کیه تنهیا از طرییق روآوری  بیه کیالم خداونید و اظهار می، (۸۳، آیه  غافتسو ه  ) «َما َکاُنوا ِبِه َیس 
میی، وحی شد  است آنچه به رسول گرامی خداوند از ملکوت اعلی   ظهال آیات کبرای الهی و مالح مشاهد ال 

؛ فه یوری کیریهات متصّو بافا  و تّر های فلساهگوییح و شایی یست یافت و هموار  باید از یاو توا  به فَر 
  .(۱۱ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )مالصد ا آوریچیزی جز شقاوت و وحشت برای انسا  به بار نمیزیرا 

احساسیات و احیواالت ، یهد که متناسب با محتیوای آییات الهییای ییگر توضیح میاو یر جالبته، 
ر گذاری و قلیب او را منیّو معتقد است که قرآ  بر باط  انسا  ایر میو  شویمتااوتی برای انسا  حاص  می

از فهمیی کیه اسیاس  بیر کیهای گونهبه؛ سازیمیمتحّول  کند و احوال انسا  را به حسب اختالف آیات  می
ح بیه رجا  و فَر ، خشیت، خوف، ز احوالی از قبی  ُح ، آوریر بدست میآیات مختلف یر ایر تالوت و تدبّ 

، آییدیر انسیا  پدیید میییهنید  گویی شوق و وجدی که یر ایر تالوت آیات بشیارت؛ یهداو یست می
انجیذاب ، باشدکه شوقش شدیدتر  کس هرکند و م ملکوت جذب میعالَ سوی  به همانند مغناطیس او را

یر توضییح و تاسییر ایی  او  .(۱۰۶ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )مالصکد ا شیویم ملکوت بیشتر میو اتصالش به عالَ 
انسیا  غلبیه  نایِس  حالت وجید و شیایمانی بیر، یر هنگام تالوت آیات رجا  که نمایداظهار می ،مطلب

و اگیر آییات  بینیدرا عینا میی گویی آ و  شویبهشت برای او منکشف می صورت آ ینبال  به، کندمی پیدا
جهنم برای او آشیکار میی سیمای و کنداندو  و ترس غلبه پیدا می ،ز بر او حالت ُح ، عذاب تالوت شوی

 .(۱۱۳ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )مالصد ا کندانوا  عذاب را مشاهد  می گویی؛ شوی
یاری و اصیی هیای خاوصیاف و ویژگیی هیر کالمیی یانید کیهرا آ  میی مسیئله صدرا یلیی  ایی مال

و برخیی نییز یارای  هسیتندیارای ویژگی لطافت و رحمت و شیایی و انبسیاط  آیات   برخی ،اساس ای  بر
با شنید  ای  کلمات و یرک صیاات و خصوصییت  ،روازای  .نداکنند و مثیوس کنند خصوصیت ناراحت

چو  محال است هنگیامی ؛ پذیریشوی و حالت خاصی را مطابق آ  کالم میانسا  منقلب می ناِس ، آنها
 مسیتعد و آمیای ال ، بیه ازا  هیر حیالتی همچنی  نایس   .مستم  واحد باشد حاِل ، که مسمو  مختلف است

بخیش ییا چو  یر ذه  مستم  است که کالم رضیایت؛ شویمی امر متناسب با آ  حال   کشف و مشاهد ال 
 .(۱۱۳ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )مالصد ا شویغضبناک می
 گیذاری و شینید  آ میی تیثییر انسیا  نایِس  وجوی یاری که بر ایویژگی، معنای آ یر کالم و بنابرای ، 

مسیتعد مشیاهد  و ، کنید و متناسیب بیا آ شوی و به ازا  حالی که ناس پیدا میتغییر حال ناس میسبب 
مسیتم  ، یبدنبال آ  یر یک بازنگری مجیّد  .شویمی، کندتصویری از فضایی که کالم ترسیم می مکاشاهال 

کند و بیا پییدایش تصیویر تحلی  و تاسیر می - حاالت و روحیات خوی اساس بر - م را یر ذه  خویکال
 .آیدجدیدی یر او پدید می از آ  متثیرشد  و حاِل یوبار   ،جدید
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ر و تکامی  عقلیی تطیّو متعالییه،  اسیاس حکمیت برای که توجه به آ  اهمیت یاری ای  است که نکته
کنید عراض حلیول نمییور عقلی یر ذه  مانند اَ ُص واق ،  یر و ییگر است ی به نشئهال اقبی  ارتقا  از نشئه از

عاقی  عیی   نایِس  یر هنگیام تعقی   ، اتحای عاقی  و معقیول ، بلکه بنا برتشخص یابد، تا با تشخص ذه 
عقلیی هییثت صورت، ُصور شوی و یر ای تشخص عقلی و کلی می، پس تشخص ناس .شویمعقول می

، غضیب، شیهوت عقلی مان  وجوی حاالت ناسانی مانند ُصور یهند و وجویپوشش نمیهای ناسانی را 
 ،گوینیدطیور کیه مشیهور مییتجرید یر ایراکیات آ  ایمعنزیرا ؛ شوینمی …شجاعت و ، ز ُح ، خوف

های ماییشا  به حس منتق  شوند و از حیس حذف زوالد نیست و ای  گونه نیست که مدرکات از موضو 
م ییگیر می بیه عیالَ هسیتند و بیا هیم از عیالَ مجّری  مدرِک و مدَرک هر یو ، بلکهیال به عق به خیال و از خ

 ۔۳۹۷ ص، ۳ ج، ۱۳۸۳، )مالصکد ا گیرییعق  و عاق  و معقول بالاع  میی، ناسکه ای   تاشوند می منتق 
۳۹۸).  

هییچ  شید  اعی بنابرای ، تطور و تکام  ناس از مرحلیهال بیالقو  بیه مرحلیهال عقی  بالاعی  و معقیول بال
یر حیالی کیه حیاالت ناسیانی از قبیی  شیهوت و  ؛کندو حاالت ناسانی ایجای نمیها ای برای هیثتمانعی

  .ناس هستندیهند ال که تشخص آیندحساب می بهغضب، خوف و ُحز  و شجاعت، عوارض ناسانی 
؛ نیدتر اسیتعقی  توانم از یر تحریک روح باط    ،گوید: حسهمی  اساس است که مالصدرا می بر

ماننید علیوم ؛ گییریمی از حیس کمیک، به همی  جهت زمانی که تحریک روح برای عق  سخت باشید
خمیر کیم  شارِب  یر ناِس  ،شویو زیبایی عقلی که یر آیند  حاص  می کنند تثییر شای ،روای  از .مهندسی

به انیدک  ،ر او شدید استو آنی باالست و چو  استعدای ای  تثییر یهای حّسی ولی تثییر شایکنند ؛ است
؛ شیویرب خمیر مییُش  و آنی برای او انگیز ال حّسی  شوی و همی  لذتحات برخوریار میسببی از ای  ماّر 

هیچ گا  چنی  کیاری را انجیام نمیی، و عمیق عقلی است یک فری عاق  که بدنبال لذت ییرپاکه  حالی یر
، )مالصکد ا بیه او نرسیید  باشید، آ شرب خمر و نص صیریح قیبح  حرمِت  حتی اگر حکم شرعِی ؛ یهد

  .(۲۷۵ ۔۲۷۴ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳
 الییخ ۀمؤیر است، قیّو  اق  یاشت ایآمد  نارت  دیکه آنچه یر پد یهدینکتهال مهم توجه م  یمالصدرا به ا

 زییبه چ هیمثال، از عس  که شب یچو  ممک  است انسا  برا ؛یخارج تیاست، نه واقع یالیو صورت خ
 کیه شیکلش شیبیه اجسیام پلیید یر ای تنار پیدا کند و یا خورینی و نوشییدنی، دینظر آ آور بهتهو  ایتلخ 

 خییال قیّوۀ همچنی  چیزی که حصولش آسیا  باشید یر .منجر به تنار و انزجار شوی، جلو  کند خیال قّوۀ
ه نسیبت انتقام یا کینی ،یر نتیجهو  رویکند و شوق به حصولش از بی  میامر حاص  شد  جلو  می به منزلهال 

و ضیعف یر شیّدت  نهایت ای  که حقد و کینه یر هنگام وجوی غضب یابت که بی  .گرییبه آ  مرتا  می
 سیینا شاخصیهال  ابی  ،بر همیی  اسیاس .(۲۵۹ ۔۲۵۸ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، مالصد ا) آیدپدید می، نوسا  است
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 کند:یانسته و تصریح می خیالی غضب یا خشم صورت ناتوانی یر یف  ز  راُح 

غضکبیه قکّوه   خوف د  هنگامی است رکه، غضبیه هستندقّوه   زن از عوا ضو غم و ح  خوف  
غم د  هنگام عدم رامیابی بکت دفکع  حالِت  .عقلی یا خیالی  ا داشته باشد صو ت قصد تت 

، سکینا )ابکن گکتددپیکدا مکی، غضبیه بتای آن بتانگیختکه شکده بکودقّوه   خیالی ره صو ت آن
  .(۲۷۰ ص، ق۱۴۱۷

 حاالت نفسانی بر ادراک أثیرت .۴ .2

 از یرسیت تحلیی  و بررسییبنابرای ،  .انکار است قاب  غیر بر علم و معرفتها گرایش و احساسات ییرثت
 و پریاختیه موضیو  ای  به جیمز ویلیام ،غرب فالساه میا  یر .کند ایاا مثبت نقش تواندمی ایرگذاری ای 

 وقتیی کیهای گونهبه؛ گیرندمی شک  معرفتی غیر عوام یر تثی تحت هموار  انسا  باورهای که است معتقد
 ایی  یر و روییممیی خوی نیازهای ساخت  برآوری  پی یر - واق  یر - زنیممی یست علمی هایکوشش به

 خیوی هیایبییم و نیازهیا ،امییال، هیاخواسته از متثیر، کنیم توجه واقعیت هایی ازجنبه چه به و چگونه که
 و روحییات بیا متناسیب نییز خیوی الطبیعیی بعید میا هیاییییدگا  انتخیاب یر هیاانسیا  و حتی هستیم

میی شیناخت گییریشیک  عام  هشت از یکی تنها را استدالل عام ، جیمز .کنندمی عم  شخصیتشا 
 و گروهیی مناعیت شخصیی و مناعیت، و نایرت عشیق، امید و بیم، استداللبر  افزو او،  نظر از و یاند

 عوامی  ییگرکری   سرکوب با توا نمی همیشهاو  نظر از .اندمعرفت تکوی  عوام ، کویکی یورا  القالات
 و عالییق، نیازهیا انسیا  کیه است معتقد او .یاشت معرفت یستیابی به بیشتری امید، معرفت گیریشک 

 از ایجلیو  تنها واقعیترو، همی  از و یاری همسویی واقعیت با که یاری خوی یرو  یر عمیقی هایگرایش
 را حقیقیت از هاییسرنخ تواندمی انسا  ، بلکهآیدنمی عق  چن  به تنها حقیقت، نیست ما ذهنی کارکری

  .(۲۰۱۔۱۹۵ ص، ۱۳۸۵، )پو  سینا ببیند خوی ارایی۔عاطای سرشت یر
، ۱۳۹۴، سکلیمانی) جیاحظ طبعیی معرفیت نظرییهال  یر ییگیر شیکلی به مطلب همی  دما نیزیر نزی قُ 

: اهد  استمش قاب  (۹۲، ۹۰ ص

 خکواطت رثکتت .شکودمکی (هااندیشه و افکا ) خواطت رثتتسبب  انسان د  نیازها و حوائج
 حیطکه   د  عقل، تیمل و استدالل افزایشدنبال  به .سازدمی فتاهم  ا استدالل و نظت زمینه نیز

  .شودمی قوی استدالل و نظت
، جکاح،) «الحکوائج تکثکت حتکی الخواطت تکثت لن و، الخواطت تکثت حتی النظت یکثت لن و»

 .(۲۳۸ ۔۲۳۷ ص، ۲ ج، م۱۹۶۵، جاح،؛ م۱۹۳۳
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هال منزلی بیه انسیا  خلقت یر خداوند طرف از مختلف تمایالت و هاخواسته ایجای که است معتقد جاحظ
 و عقی  فعالییت از مرحلیه ایی  تقوییت بیا و کنیدمیی سیراب را عق  تنومند یرخت که است هاییریشه
 (، یعنییعملیی )عقی  اخالق حیطه یر عق  و توانایی قدرت، استدالل و نظر رحلهم یر انسا  شد  قوی

میی زییای و قوی نیز یرخت ای  هایبرگ و شاخواق ،  یر .یابدمی افزایش نیز شهوات و کنترل ناس حاظ
میی یمیر بیه نییز اسیت الهیی تکیالیف بیا مطیابق «عمی » همیا  کیه یرخیت میو ال  آ ینبال  به و ندشو

  .(۲۳۸ ۔۲۳۷ ص، ۲ ج، م۱۹۶۵، جاح،؛ م۱۹۳۳، جاح،) رسد
میی نظر یر را … ز  و، جخشم، بخ ، غضب مانند بشری طبای  یا غرایزییگر  و عق  بی  یرگیری او

 واسیطهال  بیه کیه زمیانی مگیر ،نیداری را غرایز ای  سرکشی از جلوگیری توانایی عق    که است معتقد و گیری
یای  سیوق اسیتدالل و نظیر طیرف بیه یواعیی و حیوال تثییر  تحت و کند رشد و شوی یقیق و تیز تجارب

 .(۲۳۸ ص، ۲ ج، م۱۹۶۵، جاح،؛ ۲۵۰ ۔۲۴۹ ص، م۱۹۶۹، جاح،) شوی
، امیا بر کارکری عق  و قوای ایراکیی نیسیت مالصدرا قال  به تثییرمستقیم احساسات و عواطفالبته، 

او همیوار  بیر ایی  مطلیب  .کیر نیسیتای حاالت ناسیانی را منعدایی و زمینهمستقیم و نقش اِ  غیر تثییر
ابتدا اندیشه ییا تصیوری یر انسیا  شیک  یعنی، گذارندتثییر می احساسات   تثکید یاری که قوای ایراکی بر

  .آیندناسانی پدید می ال آ  حاالت و احساساِت بو بدن گیریمی
از موان  کسب معرفیت  ناپسند یکیهای گوید: ُخلقمی کسر اصنام الجاهلیهیر همی  راستا و یر کتاب 

تواند حقیقت را نشا  یهد، ناس نیز نمی غبارآلوی کهای ای  ُخلقیات بیشتر باشد، همچو  آیینهچه  هر؛ هستند
تواند بدا  یسیت یابید، و تنها چیزی که می (۱۷ ص، ۱۳۸۱، )مالصد ا تواند به معارف حقیقی یست یابدنمی

بیه همیی  یلیی  یر گذشیته  .(۲۲ ص، ۱۳۸۱، )مالصکد ابوی  و عقاید پوچ خواهدها صورت اضغاث احالم و
زییرا ؛ کیریرسم بوی  است که اگر کسی ناس حیوانی خوی را تهذیب نکری  بوی، یایگیری حکمت را آغاز نمی

  .(۵۲ ص، ۱۳۸۱، )مالصد ا کشاندخوی و ییگرا  را به گمراهی و ضاللت می صورت، غیر ای  یر
 ،(۳۳ ص، ۱۳۸۱، )مالصکد ا یانیدکمال نایس را یر کسیب معرفیت میی از آنجا که مالصدرابنابرای ، 

عنیوا   بیه و احساسیات ُخلقییات ،یر نتیجیه .کنیدوجویی ناس ایاا میی نقش مهمی را یر سعهال  معرفت  
یر کسب معرفیت یقینیی  کنند تواند هم تسهی و می نداز اهمیت برخوریار   یر کسب معرفت  معّد  علت

  .ایراک حقیقی باشد و هم مان  رسید  به
گوید: مییای  و ایراک و احساسات انسانی را نشا   قاب مت تثییر و رابطهال  یر بحث عشق نیز صدرامال

چون شکمائل ؛ عاشق به معشوق است شدن مشارلت و شبیه، منشی عشق مجازی د  انسان
تعجکب و شکگهتی سکبب ، ره همان صهات نهسانی و آثا  صکاد  از نهکس معشکوق اسکت

عاشق سعی د  شکبیه سکاختن خکود  ،د  نتیجه .رند()و ذهن او  ا د  گیت می ودشعاشق می
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 .شکودایجاد عشق و وجد د  عاشق نسبت به معشوق میسبب  رند و این امتبه معشوق می
گکتدد و د  این عشق منجت به لینت و لطافت ذات و ایجاد شوق و وجد د  نهس عاشکق مکی

گکویی ؛ شکودت قلب و فکت د  او مکی قّ سبب  ،نهایت د رند و او حزن و گتیه  ا ایجاد می
قطکع تعلکق دنیکوی مکیسکبب  رنکد وره ی  امت باطنی و پنهکان از حکواس  ا طلکب مکی

  .(۲۳۴ ۔۲۳۳ ص، ۷ ج، ۱۳۸۰، )مالصد ا گتدد

 صید یر صید و قطعیی نتای  به گا ، عق ویژ  به و توا  گات قوای ایراکی انسا می ،یر یک تحلی  نهایی
 بیا قطعیی منبعیی از کیه آنجیا ییا و کندمی نقیضی  ارتاا  و اجتما  امتنا  به حکم که آنجا انندم درسمی

 اسیت کافی معرفت کسب برای تنهایی به عق  ،حالتی چنی  یر .فهمدمی را شرعی حکم، قطعی یاللتی
میی صیار بیه قینییهیای یمعرفیت از قسم ای  یر فری عاطای و اخالقی یهاتثییر ویژگی گات توا می و

 طیول یر .اسیت قبیول قابی  کسانی چو  ویلییام جیمیز و جیاحظ سخ ، یظنّ های معرفت یر، اما رسد
روا  ییا و موضیوعی هیاییقیی  بیه کیه ییابیممیی را یانشمندانی حتی و عاییهای انسا  هموار  ،تاریخ

 یقییی  زا کییه جییا آ  .نیسییتآنهییا  اسییتدالل بییه مربییوط هییااخییتالف اییی ، انییدرسییید  متضییای شییناختی
 و عیاطای، اخالقییهیای ویژگیی وروی بیرای را  همانجیا، کرییم تنّزل پایی  یرجات به ()منطقی جزمی

  .شویمی باز شخص فرهنگی
 یر عواطیف و احساسیات گیذاریتثییر بیرای را گیا   هیر کیه است آ  کری توجه بدا  باید که اینکته
 و یاری نقیش عواطیف   و احساسیات تحلیی  و زیهتج یر ابزارعنوا   به عق  هم باز، شد باز انسا  معرفت

 بیه رسیید  یر خیوی عقی  شیایدییگیر،  عبیارت به .کند نقش ایاای رذیلت از فضیلت تمایز یر تواندمی
 و کنید یاوری ُخلقییات  و  احساسیات از تیثییر حاصی  معرفت موری یر تواندمی ، اماباشد عقیم، معرفت
 .یهد تشخیص را رمزبو عاطاه و احساسبوی   رذیلت یا فضیلت

 گیرینتیجه

 شیوی و یرظیاهر میی «حیال»صیورت  بیه اولیه و ضیعیف آ  امری اکتسابی است و یر مرحلهال  ،«ُخلق»
بعید از  .شیویمیی شیناخته «ملکیه»عنیوا   بیه یر ناس انسانی رسیوخ کیری  وشّدت  تقویت و صورت

یر ای  هنگام گویی بیه جیای فکیر  ، بلکهییگر منشث فع  تاکر و تثم  نیست، آمد  ملکه یر شخص پدید
خیوی را یر  تیثییر و گیرنیدمی ناسانی از ایراک انسا  سرچشمه ُخلقیات .منشث فع  است طبیعت  ، و تدبر

ای یر گییری ملکیهشیک هیای زمینه، تکرار و تمری  ای  ایراک و افعال مرتبط با آ  .ندسازعم  ظاهر می
شیوی میی کیایاتی عیارض انسا    ناِس  گاهی بر .شویمی شوی که منشث پیدایش حرفه و صناعتانسا  می
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بیه ایی  حیاالت  .شیویمیی که تاب  اناعاالتی است که به جهت امور ناف  و مضر یر بعضی قیوا حاصی 
  .شویمی احساسات و عواطف انسانی گاته، ناسانی

و  ُخلقییات همچنیی  مییا  .محکمی وجیوی یاری عمال انسا  رابطهال میا  ملکات ناسانی و احوال و اَ 
 ،ایی  ارتبیاط اسیاس بیر .احساسات یرونی و وضعیت جسمانی انسا  یک ارتبیاط خاصیی وجیوی یاری

 ای  تثییر بیه نحیوالبته،  میشوند ونیز از رفتار متثیر  ، ُخلقیاتپذیریتثییر می ُخلقیاتکه رفتار از  طورهما 
  .مستقیم خواهد بوی غیر

ند، شیومییفّعیال  تاکر و تعق  یر انسیا  ی که از ناحیهال لقیاتُخ توجه ای  است که صاات و  قاب  نکتهال 
 بیا فعالییت آنهیا عملکیری قیوای نیامبری و به عکس،  دتشوتعطیلی تاکر و تعق  نمیسبب  هیچ گا  خوی

احساسش یرهم میی، شویوقتی مشغول تعق  می ،ناس ضعیف .یابدمی کیایت و سرعت ارتقا لحاظ به
ولی ناس قوی بی  اوصافی از ایراکیات و  .شویمی فکرش آشاته، ل استریزی و یا وقتی احساسش مشغو

 - بیه حسیب غرییز  و سرشیت - شیریف نایِس  .نماییدکنید و ایجیای تعیایل مییتحریکات جم  میی
 بیالقو  بیه مرحلیهال  تطور و تکام  ناس از مرحلیهال واق ،  یر .استمجّریات  حکمت و حرّیت شبیه نظر از

  .کندو حاالت ناسانی ایجای نمیها ای هیثتای برعق  بالاع  هیچ مانعی
ت روح ییا از جهت لطافت و رّقیمختلف جسمانی و تثییرش بر روح بخاری های حاالت و وضعیت

؛ شیویمنجر به تشدید استعدای پدید آمد  حاالت ناسانی مختلیف و متناسیب میی، کثافت و تراکم روح
؛ گذارنیدنی تثییر وجویی بر روح و ناس مییهرچند نظر مالصدرا ای  نیست که حاالت و صاات جسما

هیای خیاص جسیمانی وضیعیت بلکه، چنی  چیزی محال است و از قبی  تثییر ساف  بر عالی استزیرا 
یر  .شیویخیاص میی ُخلیقبرای پدیدآمد  یا تشدید استعدای بروز یک حالت ناسیانی و ُمِعد  ساز وزمینه
و تخّیی  ، قوای ایراکی انسا  اعم از حس، حاالت ناسانی یاریایجای  ای  مواری آنچه تثییر مستقیم بر تمام

  .تعق  است
ابتیدا  یعنیی، گذارندتثییر می احساسات   صدرا هموار  بر ای  مطلب تثکید یاری که قوای ایراکی برمال

او  .آینیدینبال آ  حاالت و احساسیات ناسیانی پدیید میی هو ب گیریمی اندیشه و تصوری یر انسا  شک 
 تیثییر منکیر ولیی؛ بیر کیارکری عقی  و قیوای ایراکیی نیسیت به تثییرمستقیم احساسیات و عواطیفقال  
کیه  صیورت بیدی ؛ نیسیت بر تعق  و تاکر انسا  ای حاالت ناسانیعدایی و زمینهمستقیم و نقش اِ  غیر

 .سازیجدیدی را فراهم می پیدایش تاکر و اندیشهال  خوی ای  وضعیت زمینهال 
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)تصحیح و تحقیق: سید محمد  .المظاهر االلهیه فی اسرار الکمالیه .(۱۳۷۸) .)مالصد ا( ابتاهیم ابن محمد، شیتازی
  .ت بنیاد حکمت اسالمی صد اتهتان: انتشا ا .(ایخامنه

 .()تصحیح و تحقیکق: محسکن جهکانگیتی .کسر االصنام الجاهلیه .(۱۳۸۱) .)مالصد ا( ابتاهیم ابن محمد، شیتازی
  .تهتان انتشا ات بنیاد حکمت اسالمی صد ا

لکی )تصکحیح و تحقیکق: نجهق .شور  و تعلیقوه الهیوات شوفاء . (۱۳۸۲) .)مالصد ا( ابتاهیم ابن محمد، شیتازی
  .تهتان: انتشا ات بنیاد حکمت اسالمی صد ا .(حبیبی

 (۹، ۸، ۷،۴، ۳ )ج .االربعوة ةیواالسفار العقل یف ةیالحکمة المتعال .(۱۳۸۳) .)مالصد ا( ابتاهیم ابن محمد، شیتازی
  .تهتان: بنیاد حکمت اسالمی صد ا .(مقصود محمدی :تصحیح و تحقیق)

تهکتان: انتشکا ات بنیکاد  .()تصحیح: نجهقلی حبیبی .مهاتیح الغیب .(۱۳۸۶) .)مالصد ا( ابتاهیم ابن محمد، شیتازی
.حکمت اسالمی صد ا

)تصکحیح و تحقیکق: محمکد علکی جکاودان و  .اسورار اآلیوات .ال (۱۳۸۹) .)مالصد ا( ابتاهیم ابن محمد، شیتازی
.تهتان: انتشا ات بنیاد حکمت اسالمی صد ا .( ضا احمدی بتوجتدی محمد
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