دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره دوازدهم ،شماره  ،48بهار و تابستان  ،5015صفحه 01-51

سعد و نحس ایام و تبیین سینوی خواجه نصیرالدین طوسی از آن
مریم جاوید  ،1زهره توازیانی  ،2شهناز شایانفر

3

تاریخ دریافت:

چکیده :سخن از اوضاع فلکی و موقعیت ستارگان و همچنین نحوۀ قرار گرفتن آنها و متعاقباً سعد
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و نحس بودن ایام ،مسألهای است که از دیرباز توجه مردم را به خود جلب کرده است .بسیاری از
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بخش غیرعلمی آن عموماً به شکل خرافات در زندگی انسانها نمود پیدا کرده است .این نکته که
اساساً اوضاع فلکی عالوه بر تأثیرهای طبیعی ،بتواند تعیینکنندۀ مفاهیم ارزشی از جمله سعد و نحس
ایام باشد ،دغدغهای است که حتی فیلسوفان از آن فارغ نبودهاند؛ یکی از این افراد ،خواجه نصیرالدین
طوسی است .سؤال پایۀ تحقیق حاضر آن است که خواجه نصیرالدین طوسی چه تبیین فلسفی از سعد
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خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس مبانی انسانشناختی و جهانشناختی برگرفته از حکمت سینوی،
تأثیر افالک بر نفوس و سعد و نحس ایام را تحلیل و تبیین کرده است .او معتقد است فعل و انفعاالت
و حرکت افالک و شکل و نظم بین ستارگان و اجسام فلکی ،با توجه به توان و قابلیتی که نفس انسانی
برای تأثیر در جسم و تأثر از آن دارد ،می تواند موجبات سعد و نحسی زندگی انسان و تأثیر در زمین
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مقدمه

سامان دهند و حتی از رهگذر این شیوهها

توجه به علم نجوم و ستاره شنا سی و ر صد

ممری برای درآمدهای خود بیابند .فالبینان

صور فلکی از گذشتههای دور مورد عنایت

معتقد بودند که قادرند سعد و نحس ایام را

انسانها بوده است ،به طوری که استفاده از

شناسایی کنند ،اما فقط این جماعت نبودند

منجمالالان حتی در میالالان کالالا نشالالالینالالان و

که چنین ادعایی میکردند بلکه گاهی در

خانواده های اشالالالرافی برای تعیین ب خت و

میان اندیشالالمندان و عالمان به علم نجوم نیز

منحوسالالالات ،امری

چنین ادعایی وجود داشالالالته اسالالالت و این

متداول تلقی می شده است .احکام نجومی،

اندیشمندان بر خالف گروه اول ،در ادعای

نوعی علم در شناسایی حالتها ،ویژگیها

خود قا ل به توجیه علمی برای پیشبینی و

و تأثیر سالالیارهها و سالالتارگان در جامعه بود

پیش گویی حوادث بودهانالالد .مالالا در این

که با گذشالالت زمان جایی نیز در میان عامۀ

نوشالالتار در صالالدد هسالالتیم تا نشالالان دهیم که

مردم پ یدا کرده و بر باور های مرد مان در

بعضی از آنچه را که اندیشمندان علم نجوم

زندگی روزمره نیز تأثیر گذاشالالالته اسالالالت.

و عالقهمندان به بررسی و رصد صور فلکی

پیشالالالین یان عموماً چون در برابر اتفاقات و

در خ صوص تأثیر اجرام فلکی بر کیفیت و

وقایع ،پاس ال های قانعکنندهای نمییافتند با

فعل و انفعاالت زندگی انسالالان در دسالالتور

ای جاد ارت باط م یان این مسالالالا ل و گردش

کار خود داشتند ،فاقد وجاهت علمی نبوده

افالک در پی توجیالاله منالالاسالالالالب آنهالالا

اسالالالت و حداقل این که به تأثیر فیزیکی

برمیآمدند .آنان ،عموماً افالک را در خلق

حرکت افالک بر زندگی آدمیان میتوان

و آفرینش ،مرگ انسالالالالان و همچنین در

اذ عان کرد که نمو نۀ آن را در دوری و

نحوسالالالالت و تیرهبختی و یالا سالالالعالادت و

نزدیکی افالک با کرۀ زمین میتوان د ید.

خوشالالالبختی تأثیرگذار میدانسالالالتند و آنچه

برای مثال میتوان گفت حرکت افالک و

برای آنان از علم ستاره شنا سی جالب بود،

دوری و نزدیکی آن ها بر اسالالالالاس قوانین

استخراج احکام نجومی و تعیین تأثیر آنها

فیزیک ،باعث ایجاد نیرو شالالالده و هرچه

در تقدیر و سالالرنوشالالت انسالالان بوده اسالالت.

فاصالالالله بیشالالالتر باشالالالد ،این نیرو تأثیر کمتر

اح کام نجومی به آ نان ک مک میکرد تا

داشالالالته و با کمتر شالالالدن فاصالالالله ،نیرو و

بتوانند به این وسیله ،شیوهای در پیشگویی

تأثیرات آن نیز افزایش می یا بد .حوادث

اقبال و یا در تشالالالخی
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دیگری مانند خ سوف و ک سوف که تحت

تکیۀ او بر دیدگاههای علمی موجب شد او

تأثیر و ضعیت افالک ا ست ،در پدیدههای

را در کانون توجهات سیا سی قرار دهند و

روی زمین تأثیری آشالالالکار دارند ،پس هر

از این رهگالالذر مقرب درگالالاه سالالالالطینی

حادثۀ سالالالماوی هم میتواند منجر به وقوع

همچون هوالکوخالالان ملول قرار گرفالالت

حوادثی در کرۀ زمین شالالالود و این مسالالالأله

(رک :نعمانفرحات.)42-40 :5381 ،

تقریباً مورد اذعان تمامی اهل نجوم است و

مب نای خوا جۀ طوسالالالی در هی وت و

اگر تأثیر پد یده های جسالالال مانی بر امور

نجوم بیشالالتر برگرفته از بطلمیوس بود ولی

نفسالالانی هم به مقدمات باال اضالالافه شالالود،

در توجیه فل سفی آن بی شتر وامدار ابن سینا

اعتقاد به نحو ست یا سعدی ایام جای تأمل

اسالالالالت .با ع نا یت به این امر ،توضالالالی

بسالالال یار می یا بد و الب ته این مسالالالالأ له در

مختصری دربارۀ هیوت بطلمیوسی ضروری

آموزههای دینی نیز مورد ا شاره قرار گرفته

به نظر میرسد.

اسالالت .شالالاهد مثال آن ،مبادرات بعضالالی از
حکما به آموختن و آموزش آنهاسالالالت ،با
این که به طور عموم به احکام شالالریعت نیز

 .0هی ئت بطلمیو سی در توج یه حر کات
سیارهها و کواکب

در این خصالالالوص واقف بودها ند .خوا جۀ

در نظام بطلمیوسالی اعتقاد بر این اسالت که

طوسالالالی خود یکی از این بزرگان اسالالالت.

سالالالیاره ها ،کواکب و ماه و خورشالالالید در

خواجه ،فیلسوفی توانا و متکلمی نامدار و با

مالالدارهالالای دا یرهای م ط لق ،حول ز م ین

ف قه و ف قا هت نیز آشالالال نا بود؛ او از جم له

میگردنالالد و زمین بالالهعنوان مرکز جهالالان،

ک سانی ا ست که به م سألۀ نجوم و سعد و

قلمداد میشالالود .اما نکتۀ شالالایان توجه این

نحس ایام پرداخته است.

است که حرکت خورشید و ماه در آسمان

عنایت خواجه در تبیین سالالعد و نحس

همگون نبوده و در برخی موارد تنالالدتر و

ایالالام تنهالالا مبنالالای علمی او نبود بلکالاله وی

برخی اوقات آه ستهتر می شود و گاهی نیز

آشکارا و با تکیه بر مبانی فلسفی که عموماً

حرکات بازگ شتی دارد .بطلمیوس حرکت

برگرفته از حکمت سالالینوی اسالالت ،سالالعی

غیر یکنواخت سالالالیارهها را با اندیشالالالههای

داشالالالالت تالا توجیهی عقالنی نیز برای آن

ارسالالالطویی کاله بیالانگر حرکالت دایرهای

فراهم سازد .هرچند که در عالم سیا ست،

یکنوا خت بود ند ،ه ماه نگ نموده و ب یان
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میکرد که سالالال یارات محیط اپی سالالالیکل

آن ها در منط قۀ دایرهالبروج قرار دار ند و

(محیط دایرهای کو چکتر) با قرارگیری

ن سبت به صور فلکی دیگر شناخته شدهتر

مرکزشالالالالان بر روی دایرۀ بزرگتر (دایرۀ

هسالالالتند که به ترتیب نام این برجها :حمل،

راهبر) بالاله دور زمین میگردنالالد (گرمالالان،

ثور ،جوزا ،سالالرطان ،اسالالد ،سالالنبله ،میزان،

.)15 :532۱

عقرب ،قوس ،جالالدی ،دلو و آخر آنهالالا

در چینش بطلمیوسالالی منطقهای به نام
دا یرها ل بروج و جود دارد .دا یرها ل بروج

1

حوت اسالالالت (میتون .)05-31 :5321 ،در
حقیقالالت ،صالالالور فلکی در فرهنالالگهالالای

آسمان را به  54قسمت  31درجهای ،تقسیم

گوناگون ح ضور دا شتهاند و طی گذ شت

کرده ا ند و در مدار اختران ،هر قسالالالم را

زمان تلییراتی هم در تقسالالیمبندی ،تعداد و

«برج »2نامیدهاند و هر بخش آن به نام یکی

نام گذاری آن ها صالالالورت گرف ته اسالالالت

از صالالالورت های فلکی ،نام گذاری شالالالده

(مصالالال فا .)81 :531۱ ،با تو جه به ع قا ید

است .صورت فلکی به گروهی از ستارهها

گذشتگان و ستاره شناسان برای هر یک از

گفته می شود که در تج سم ان سان شکل و

افراد که در هر کدام از برجها تولد یافتهاند،

پیکربندی مشخصی را تشکیل داده باشند،

خصوصیات و ویژگیهایی ذکر شده است

نظیر پیکرۀ جانوران که نام آن برج را به نام

که ن شاندهندۀ خ صو صیات افرادی ا ست

صورت آن جانور نامیدهاند (م صفا:531۱ ،

که در آن ماه متولد شدهاند .البته این مسأله

 .)۱1در هر برجی برخی سالالال تاره ها و به

در نجوم امروز تا حد زیادی منس الو شالالده

اصالالطالح ثوابت 3گرد آمده اند 54 ،مورد

است.

 .1منطقهالبروج کمربند یا نواری از صورتهای فلکی است

54تا به منطقهالبروج تعلق دارند که هر یک از آنها را «برج»

و به طور کلی مسالالیر حرکت هاهری خورشالالید در میان

مینامند (میتون.)05-01 :5321 ،

سالالتارگان را که حدود و اندازه های خاصالالی را در مدار

 .2برج به معنی ق صر و ح صار عالی و خانه و جمع آن بروج

خورشالالید دارند ،منطقهالبروج مینامند (سالالجادی:5 /53۱3 ،

و ابراج است و در اصطالح نجومی ،قوسی است در منطقۀ

 )011و امتداد این دسالالته از صالالور فلکی به سالالبب آن که در

بروج و هر برج فلکی نمایندۀ 31درجۀ حرکت خورشالالید بر

مسالالیر خورشالالید ،ماه و سالالیارات هسالالتند از اهمیت زیادی
برخوردارند .اگر زمین را در مدار خود به گرد خورشالالید

دایرهالبروج است و هر بخش آن به اسم یکی از صورتهای
فلکی نامگذاری شده است (مصفا.)۱1 :531۱ ،

مجسالالم کنیم به نظر میرسالالد سالالتارگان صالالورتهای فلکی

 .3مراد ،کواکب ثابت نسبی است چون نسبت به زمین ،بسیار

منطقهالبروج آن را احاطه کردهاند و از بین صالالورت های

آهسته حرکت میکنند و مانند ثابت میمانند.

فلکی قدیمی 54تای آن برای مردم شناخته شده است و این
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در نالالجالالوم قالالدیالالم ،بالالرجهالالا دارای

حر کت سالالال تار گان بر زمین و موجودات

خانههایی هستند و سیارات در منطقهالبروج

زنده از جمله انسالالالان ،نفس و بدن او بحث

را خانۀ برج ها نام نهادهاندکه تعداد آن ها

میشالالود .از آنجا که دانسالالتن احکام نجوم

 54برج ا ست .با توجه به احکام نجوم ،این

مبتنی بر شناخت علم نجوم ا ست ،ب سیاری

خانه ها بین هفت سالالالیاره تقسالالالیم شالالالده و

از دانشالالالمنالالدان مالالا و از جملالاله خواجالاله

عبارتند از -5 :خانۀ آفتاب :برج اسالالالد-4 ،

ن صیرالدین طو سی با شناخت کامل بر علم

خانۀ ماه :برج سالالرطان -3 ،خانۀ زحل :برج

نجوم و هی وت وقت ،م بادرت به صالالالدور

جدی و دلو -0 ،خانۀ مری  :برج حمل و

احکالالام نجوم نیز مینمودنالالد .بالالا این کالاله

عقرب -1 ،خا نۀ زهره :برج ثور و میزان،

خواج الۀ طوسالالالی معتقالالد بود قرار گرفتن

 -2خانهل عطارد :برج جوزا و سالالنبله-۱ ،

افالک در رفتار و منش ان سانها اثر دارد و

خانۀ مشالالتری :برج قوس و حوت (مصالالفا،

این مسالالالالأ له در علوم تجربی تا حدودی

.)412 :531۱

پذیرفته شده است اما به زعم وی از همین

 .0-0خواجه نصیرالدین طوسی و ستارهشناسی

مسأله هم میتوان تبیین فلسفی داشت.
همانطور که پیشالالالتر گفتیم ،خوا جۀ

ستاره شنا سی نزد عالمان م سلمان با نامهای

طوسالالالی در تبیین فلسالالالفی تأثیر افالک بر

علم نجوم ،علمالتنجیم ،صالالال نا عهالنجوم و

نفوس ،آ شکارا از اندی شههای ابن سینا بهره

علم هیوت شالالناخته شالالده و در دسالالتۀ علوم

برده اسالالالالت .این اد عا در توضالالالی تبیین

عقلی طبقهبندی شده ا ست .این علم به دو

فلسالالالفی وی از تالالأثیرات فلکی بر نفوس

بخش علم هی وت و علم احکام نجوم قابل

آشکار می شود.

تق سیمبندی ا ست؛ علم هیوت ،علمی ا ست
که در آن به ترتیب قرار گرفتن سالالتارگان،

 .0-0-0تبیین فلسفی خواجۀ طوسی از تأثیر افالک بر نفوس

رصالالد سالالتارگان و سالالیارات ،انواع بروج و

نظر به این که بخش فلسفی تبیین خواجه از

شالالالناختن ترکیب افالک و سالالالاخت ابزار

تأثیرات فلکی ،بیشالالتر مربوط به بحث نفس

نجومی ،پرداخته می شود (زرگری:5313 ،

و جسالالالم میشالالالود و از آنجا که افالک و

 )515و در ع لم ا حکالالام ن جوم ،از ه نر

ستارگان هم از مصادیق جسم هستند ،اگر

پ یش گویی از احواالت آ ینالالده و ت الأ ث یر

تأثیرگذاری آنها بر جسم انسان و همچنین
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بالاله تبع آن بر نفس محرز گردد ،در آن

خواجه در بحث نفس ،کامالً سینوی ا ست

صالالالورت میتوان اد عای تأثیر افالک بر

و او با این دسالالالتمایه ،به سالالالعد و نحس ایام

روان انسالالالان ها و نوع تأثیر آن ها را مورد

پرداخته است.

مطالالالعالاله و تحقیق قرار داد و در حقیقالالت
میتوان ادعا کرد که این فعل و انفعاالت،

 .8نفس در حکمت سینوی

هم روی جسالالالم و هم روی نفس اثرگذار

از نظر ابنسالالالینا و شالالالارحان او ،لفظ نفس،

است و چون این تأثیرها توسط قوای نفس

مشترک است میان نفوس ارضی و سماوی

اعمال میشالالالود ،به نظر میرسالالالد توضالالالی

(ابنسالالالینالالا)511 :5 /53۱2 ،؛ بالاله اعتقالالاد

مخت صری دربارۀ نفس و قوای آن و ج سم

شالالالی الر یس ،قوت هایی که در اجسالالالالام

و اقسالالام آن برای تبیین فلسالالفی ضالالروری

موجود اسالالت و از آنها افعال پدید میآید

باشالالالالد و نیز چون در هی وت قدیم برای

دو قسم هستند :یکی آن که افعال صادر از

افالک ،جسالالالم و نفس قا ل بودها ند این

آنها به قصالالد و اختیار میباشالالد که در این

مسالالأله نیز اقتضالالا میکند که از تأثیرپذیری

صورت نیز دو قسم میشود:

نفس از ف عل و انف عاالت جسالالالم و مت قابالً

 -5گاهی قصالالد شالالخ

تأثیرپذیری جسالالالم از نفس و نحوۀ ارتباط

است که در آن صورت ،آن را نفس فلکی

بین آن ها سالالالخن بگوییم؛ بخشالالالی از این

می گو ینالالد (ا بنسالالال ینالالا)511 :5 /53۱2 ،

تأثیرها را در علم هیوت جدید نیز میتوان

بالالدینمعنالالا کالاله نفوس فلکی بالالا توجالاله بالاله

مورد اسالالالتناد قرار داد ،اما نظر به اینکه در

تعریف نفس از کماالت اولیه اجسالالالام آلی

سالالالنت جاری زمان خواجه طوسالالالی ،هیوت

هستند ،ولی افعال حیاتی که از آنها صادر

بطلمیوسالالی مورد عنایت بوده ،از طرح نظر

میشالالالود ،بالقوه نیسالالالت بلکه همیشالالالگی و

هیوت جدید صالالالرفنظر میکنیم و با تکیه

دا می اسالالت (سالالعادتمصالالطفوی:538۱ ،

بر اینکه خواجۀ طوسالالی به رابطۀ تصالالرفی و

.)01

تالدبیری نفس و جسالالالم قالا الل بود (رک:

 -4آن اسالالت که نفس قصالالدهای بسالالیار و

پهلوانیان ،)۱1 :53۱8 ،موضوع نفس را پی

اخت یار های مختلف دارد و ج هت اف عال او

میگیریم .

متفاوتند که این را نفس حیوانی میگویند

همالالانطور کالاله گفتیم تبیین فلسالالالفی

 ،سالالوی یک چیز

(ابنسینا.)511 :5 /53۱2 ،
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و از آن جا که حک ما قا ل به نفوس

میگوید« :امّا حرکات حفظالبدن و تولیده

سالالالهگانۀ ارضالالالی و نفوس فلکی هسالالالتند و

فهی تصالالرفات فی الماده اللذا » (ابنس الینا،

برای نفوس ارضالالالی به تفک یک ،قوایی را

 ،)010 :4 /53۱1و خواجه در شرح خود بر

ذکر کردهاند ،توضالالی مختصالالری از آنها

آن میگویالالد کالاله مراد شالالالی  ،حرکالالات

میتواند به مطلوب ما در این مقال کمک

منسالالالوب به نفس ن باتی اسالالالت که اف عال

کند:

مختلف را انجالالام میدهالالد ،بالالدون اراده

 .0-8تبیین مسأله با محوریت قوای نفس

(همان )011 :و با بیان این جملۀ شالالالی که
فرموده است« :لتحال الیالمشابهه سدالبدل

در این بخش از قوای متعدد نباتی و حیوانی

ما یتحل ّل»(ه مان )011 :آن را اشالالالالاره به

و نقش آنها در تأثیرپذیری افالک سالالخن

غایت فعل قوۀ غاذیه دانسالالالته اسالالالت و در

میگوییم:

ادامه به قوۀ دیگری برای نفس نباتی اشالالاره

الف) قوای نفس نباتی

حکمای مسلمان و از جمله شی الر یس سه
قوه برای نفس نبالالاتی تعریف کردهان الد و
خواجالاله نصالالالیرالالالدین طوسالالالی نیز همین
تقسیمبندی را در شرح اشارات برای نفس
نباتی پذیرفته اسالالالت (ابنسالالالینا:4 /53۱1 ،
.)055-011
 -5قوۀ غاذ یه :قالالوهای کالاله اجالالزای
تحلیلرفتۀ گیاه را می سازد و مواد خارجی
را جذب میکند (نیکزاد)51۱ :5384 ،؛ به
بیان دیگر،غاذیه قوۀ جبرانکنندۀ اجزای از
د ست رفتۀ گیاه ا ست ( سعادتم صطفوی،
 .)421 :538۱شالالالال ی ا لر یس در ادامالاله
تکملهای که بر نمط دوم اشارات زده است

دارد که آن منمیّه است.
 -4قوۀ مُنمیّه :قوهای اسالالالت که رشالالالد و
نمو گیاه یا حیوان و یا انسالالان به وسالالیلۀ آن
انجالالام میگیرد (نیکزاد)518 :5384 ،؛ در
حقیقت جسالالالمی که این قوه در آن وجود
دارد به وا سطۀ جسمی که شبیه جسم مورد
ر شد ا ست ،تأثیراتی را در سه جهت طول
و عرض و عمق به طور متناسالالالب میافزاید
تا این که به ک مال رشالالالالد خود برسالالالالد
(سالالعادتمصالالطفوی .)532 :538۱ ،خواجۀ
طوسی در شرح بر اشارات این بیان شی را
که میگوید« :و لتکون مع ذلک زیاده فی
النشالالالو علی تناسالالالب مقصالالالود محفوظ فی
اجزا المل تذی فی االق طار یتم ب ها الخلق»
(ابنسالالینا ،)01۱ :4 /53۱1 ،اشالالاره به غایت
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فعل قوۀ منمیه دان سته است و این بیان شی

در آن صورت نبات مثمر و کاملی را سبب

که فرموده« :او لیختزل من ذلک ف ضل یعد

میگردد و در غیر این صورت ج سم نبات

مادهً و مبدأً ل شخ

آخر» را ا شاره به قوۀ

دیگر نفس نباتی یعنی قوۀ مولّده میداند.

و نفس نبالالاتی آن دچالالار کالل و نق
خواهد شالالالد که به نظر نگارندگان با کمی

خواجالاله بعالالد از اشالالالالارۀ شالالالی کالاله

مسالالالالام حه میتوان آن دو حا لت را برای

« حرکالالات حفظ بالالدن و تولیالالد آن را از

گیاه ،سالالالعد و نحس خواند و البته این دو

تصالرفات در مادۀ غذا دانسالته اسالت» چنین

حال میتواند برای نفس حیوانی و انسالالالانی

بیان میدارد که اشالالالارۀ شالالالی به حرکات،

هم صالالادب باشالالد با این تفاوت که در نفس

منسالالالوب به نفس ن باتی اسالالالت که اف عال

انسالالالانی ،وقوف به علل سالالالعد و نحس و

مختلف را بالالدون اراده انجالالام میدهالالد،

اختیالالار بالاله تلییر آنهالالا وجود دارد امالالا در

همچنین اشاره به قوایی است که مبادی آن

مورد نفس نبالاتی چون فعاللهالای مختلف

افعال هسالالالتند که اطبا از آن تعبیر به قوای

برخاسته از انواع ترکیب و امزجه ،چنان که

طبیعی میکنند (ابن سینا )011 :4 /53۱1 ،و

خواجۀ طوسی فرموده است «من غیر اراده»

در ادامۀ آن تصالالالری مینماید که تأثیر و

است ،نمیتوان به ضرس قاطع چنین گفت!

ا فاضالالالۀ نفس هم به حسالالالالب قرب و بُ عد

امالالا این کالاله در مورد حیوان از دیالالدگالالاه

مزاجها به اعتدال است (ابن سینا:4 /53۱1 ،

خواجۀ طوسالالالی  -که البته برگرفته از آرا

 )011و در این تصالالالری مبنالالای خواج الۀ

شالالی الر یس اسالالت -سالالعد و نحس چگونه

طو سی بر تأثیر افالک در ترکیبات عنا صر

توج یه میشالالالود ،پس از ب یان قوای نفس

و بالتبع در شالالالکلگیری مزاج ها و متعاقب

حیوانی ،سخن خواهیم گفت.

آن تاثیر مت قا بل مزاج بر نفس و نفس بر

 - 3قوۀ مول ّده :قوهای اسالالالت که رأس

مزاج کامالً هویدا میشود و این خود زمینه

قوۀ نباتیه اسالالالت؛ زیرا اولین بار قوۀ مولده

را برای توجیه سالالالعد و نحس ،حتی در حد

اسالالالت که سالالالاخت ،اندازه و شالالالکلدهی

نفس نباتی مهیا می سازد؛ یعنی اگر او ضاع

موجود نبالالاتی را بر عهالالده دارد و دو قوۀ

فلک چنان با شد که امکان بهینهای را برای

دیگر ،یعنی قوۀ غالالاذیالاله و قوۀ نالالامیالاله در

ترکیب فراهم سازد (البته ترکیبی که امکان

خدمت آن هستند .این قوه ،تولید مثل را بر

تعلق نفس نباتی را برای آن فراهم میسازد)

عهده دارد و قوهای ست که بخ شی از ج سم
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ن باتی را جدا میک ند و سالالالبس به کمک

میشوند .بر اساس این تقسیم ،قوای مدرکۀ

اجسالالالام دیگری که شالالالبیه جسالالالم مذکور

باطنی پنج قوه ه ستند ( سعادتم صطفوی،

ه ستند بر روی ج سم کارهایی نظیر تخلیق

.)531-530 :53۱8

و تمزیج انجام میدهد ،به طوری که شالالبیه

قوایی که صرفاً مدرک ه ستند به دو

بالالالالالفالالعالالل آن جسالالالالالم مالالیشالالالالالونالالد

دسته تقسیم میشوند:

(سعادتمصطفوی.)532 :53۱8 ،

 -5قوهای که مدرک صالالالور اسالالالت ،حس

ب) قوای نفس حیوانی

مشالالترک نامیده میشالالود که صالالورت تمام
محسالالوسالالات هاهری حاصالاللشالالده توسالالط

حکما ،قوای نفس حیوانی را به دو دسالالالتۀ

حواس پنجگانه به آنجا رفته و توسالالط آن

کلی (محرکه و مدرکه) تقسیم کرد:

ادراک میشوند.

محر که /شوووق یه :این قوه بر دو قسالالالم

 -4قوهای که درک معانی جز ی میکند.

اسالالالت؛ محرکه آن اسالالالت که باعث انگیزۀ

این قوه را وهم یا متوهمه نامیدهاند و معانی

حر کت میشالالالود و انگیزۀ حر کت را در

وهمی توسالالالط این قوه ادراک میشالالالوند

فاعل ایجاد میکند (سالالالعادتمصالالالطفوی،

(همان.)531 :

.)532 :53۱8

قوایی که ک مککن نده در ادراک و

محرکه /فاعلی :قوهایست که انجامدهنده

معین آن هسالالتند ،به ترتیب در ذیل نام برده

و فا عل حر کت اسالالالالت و جای گاهش در

میشوند:

اعصالالاب و عضالالالت و کارش نیز تحریک

 -5قوهای که حس مشالالالترک را در حفظ

ع ضالت ا ست ( سعادتم صطفوی:53۱8 ،

صالالالور یاری میک ند ،خ یال یا مصالالالوره

.)53۱-532

نامیدهاند که به تعبیری میتوان آن را خزانه

قوای مدر کۀ حیوانی به دو دسالالال ته

یا بایگانی حس مشترک نامید.

تقسالیم میشالوند :قوای مدرکۀ خارجی که

 -4قوهای دیگر که هم در صالالالور و هم در

ه مان حواس پنج گا نها ند و قوای مدر کۀ

م عانی جز یِ مدرَ کات تصالالالرف میک ند،

داخلی که حواس باطنیاند و به قوایی که

متصالالرفه اسالالت .این قوه را از حیثی که قوۀ

صالالالرف الاً مالالدرک هسالالالتنالالد و قوایی کالاله

وهم و خیال از آن استفاده میکنند ،متخیله

ک مککن نده در ادراک هسالالالت ند تقسالالالیم

و در انسالالالالان از حیثی که قوۀ ع قل از آن
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استفاده میکند ،متفکّره مینامند.

نفس حیوانی هم می توان گفالالت بالالا این

 -3قوهای که یاریکن ندۀ وهم در حفظ

تفاوت کلی که نفس حیوانی اگرچه ج سم

معانی است ،حافظه یا ذاکره نامیده می شود

حیوانی را در اخت یار دارد ا ما اف عال او با

(سعادتمصطفوی.)532 :53۱8 ،

ارادۀ او صورت میگیرد ،ارادهای که او را

ابنسالالالی نا در االشالالالارات ذ یل عنوان

قادر به فعل یا ترک میسازد و انسان هم از

«اشالالالاره» مطلبی را ذکر میکند که خواجۀ

آن حیث که حیوان اسالالالت ،میتوان گفت

طوسی برداشتش از آن حرکات منسوب به

همۀ اینها در مورد او هم صالالالادب اسالالالت؛

نفس حیوانی اسالالت .شالالی میگوید« :و اما

همچنین برای انسان ،عالوه بر قوای نباتی و

الحرکات االختیاریه فهی اشالالالد نفسالالالانیه»

حیوانی ،قوۀ دیگری قا ل ند که از آن به

(ابنسینا.)055 :4 /53۱1 ،

«قوۀ نطق» یا عقل تعبیر می شود و مجموعۀ

خواجه در توضالالالی نظر شالالالی بر این

این ن فوس همالالان اسالالالالت کالاله در بیالالان

اعتقاد اسالالالت که منظور شالالالی از حرکات

شالالالی الر یس تحالالت عنوان واحالالد نفوس

اختیاریه ،حرکات من سوب به نفس حیوانی

ارضی به «کمال اول برای جسم طبیعی آلی

اسالالالت (که پیشالالالتر راجع به قوای آن بحث

دارای حیات بالقوه» تعریف میشالالالوند که

کردیم) که افعال مختلفش را با اراده انجام

تلذی ،نمو ،تولید ،ادراک ،حرکت ارادی

میدهالالد و این افعالالال نیز دارای مبالالادیای

و نطق ،در نفس ان سانی تماماً خود را ن شان

هسالالالتند که همچون نفس نباتی ،بعضالالالای

میدهد (ابنسینا.)415-411 :4 /53۱1 ،

بازگشالالالت به طبیعت دارند و بعضالالالی نیز از

بنا به شالالرح خواجه ،شالالی الر یس بعد

نفس مالالدرک و محرکی سالالالرچشالالالمالاله

از بیان مسالالالتوفایی که در توضالالالی نفوس

میگیرند که نفس حیوانی خوانده میشود.

سالالهگانۀ ارضالالی میکند ،به تعریف نفوس

نفس حیوانی از نظر قاطبۀ حکمای مسلمان،

فلکی میپردازد و قید ادراک کلیات را که

دارای قوای ن فس نبالالا تی ن یز اسالالالالت

بالفعل حاصل باشد ،وجه ممیزۀ آن دانسته،

(سالالالعادتمصالالالطفوی )055 :53۱8 ،و همۀ

میگوید« :والمعنی الذی ینضاف الی ذلک

آنچه دربارۀ اعتدالل و امتزاج ج سم نباتی

فتتحصالالل النفس السالالماویه هو ان نقول بعد
ّ

برای قبول آن نفس و تالالأثیر آن بر تعیین

قولنا لجسالالالم طبیعی :ذی ادراک و حرکه

فعل و انفعاالت نباتی گفته شالالالد ،در مورد

تتبعان تعقّالً کلیاً بالفعل» (ابنسالالالینا/53۱1 ،
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 )415 :4که ما در ادا مه به آن ( به عنوان

در بیان شالالالی الر یس ،عکس تأثیر باال

یکی دیگر از مبانی نظری خواجۀ طوسالالالی

هم در خ صوص نفس ان سانی ر میدهد« :و

در بحالالث سالالالعالالد و نحس ایالالام) خواهیم

کمالالا یقع بالالالعکس فالاّنالاله کثیرا مالالا یبتالالدیُ

پرداخت ،اما قبل از آن باید گفت ،خواجۀ

فتعرض فیه هیوه م ّا عقلی ّه فتنقل العالقه من

طوسالالی همانند شالالی با قول دوگانۀ نفس و

تلالالک ا ل ه یوالاله ا ثرا ا لی ا ل فروع ،ثم ا لی

بدن در خصوص انسان نیز این تأثیر متقابل

االعضالالالا ( »....ابنسالالالینا)31۱ :4 /53۱1 ،؛

را پذیرفته اسالالالت تا بتواند به تحکیم م بانی

خواجه به تصالالری  ،این را کیفیت تأثر بدن

خود در اعتقاد به سعد و نحس ایام ببردازد؛

از نفس میداند و بالفا صله به قول شی در

همانطور که دربارۀ دوگانۀ نفس و جسالالالم

اشالالارات اسالالتناد کرده و بر این باور میرود

فلکی این باور را تسری میدهد.

که این انف عاالت و مل کات گاهی اقوی و

خوا جۀ طوسالالالی در شالالالرح خود بر

گاهی اضالالعف اسالالت و انسالالانها به حسالالب

اشالالارات در توضالالی این سالالخن شالالی که

آن ها مختلف میگردند و به حسالالالب این

فرموده« :فاذا اح س ست ب شیٍ من اع ضا ک

شالالدت و ضالالعف در اخالب فاضالالله و رذیله

شالالیواً ،او تخیّلت ،او غضالالبت ،القت العالقه

هم متفاوت میشالالالوند« :و بحسالالالب تلک

الّتی بینها و بین هذه الفروع هیوه فیک حتی

الشالالالده و الضالالالعف یتفاوتون فی اخالقهم

تف عل بالتکرار اذ عا ناً ما؛ بل عاده وخل قاً

الفاضالالله و الرذیله فیکون بعضالالهم اشالالد او

یتمکّنالالان من هالالذا الجوهر المالالدبّر تمکّن

الضالالالعف اسالالالتعداداً لللضالالالب ،و بعضالالالهم

الملکالالات» (ابنسالالالینالالا،)31۱ :4 /53۱1 ،

للشالالهوه ،و کذلک فی سالالا رها» (ابنسالالینا،

میگوید :قول شی  ،بیان کیفیت تأثّر نفس

.)31۱ :4 /53۱1

از بدن اسالالت .به اعتقاد او ،افعالی که شالالی

خواجۀ طوسی با قبول تسری این تأثیر

آنهالالا را ذکر کرده اسالالالالت ،موجالالب آن

به اموری غیر از غضب و شهوت که از آن

می شوند که در نفس هیوتی ایجاد شود که

تعبیر به «کذلک فی سالالا رها» کرده اسالالت

آن ها را کیف نفسالالالالانی می نامیم که یا

راه را برای توجیالاله سالالالعالالد و نحس ایالالام

سالالالریعالزوال و حال نامیده میشالالالوند و یا

هموارتر سالالاخته و آن را مبنای اعتقاد خود

بطویالزوال ند و مل که خوا نده میشالالالو ند

به سالالالعد و نحس دانسالالالته اسالالالت ،اما همین

(ابنسینا.)31۱ :4 /53۱1 ،

اندازه برای چنین اعتقادی کفایت نمیکند
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بل که در سالالال عد و نحس از نظر او دو گا نۀ

وابسالالتگی و انس و الفت بینشالالان اسالالت به

نفس و جرم فلک و بعد از آن ،تأثیر و تأثّر

حکم مجاورت ،صالالفات یکی از این دو بر

آن دوگانه بر این دوگانه باید تبیین شالالالوند

دیگری سالرایت میکند (حسالنزاده آملی،

تا مبانی فل سفی و منطقی سعد و نحس ایام

.)423 :5 /5382

فراهم آیند.
 .8-8تبیین مسأله با محوریت رابطۀ نفس و بدن

در حقی قت ،بین نفس و بدن همواره
فعالالل و انفعالالال وجود دارد و هر کیفیالالت
نفسانی که در نفس شکل میگیرد ،اثر آن

با این که پیشتر ،کمی راجع به رابطۀ نفوس

به بدن نیز منتقل شده و آن را متأثر میکند

با اجرامی که تحت تدبیر آنها ست سخن

و عکس این هم ات فاب میاف تد .ابنسالالالی نا

گفتیم ،اما باز بر سالالر سالالخن بازمیگردیم و

در بارۀ کیف یت تأثیر نفس بر بدن یا تأثیر

بر این امر تأک ید میکنیم که ابنسالالالی نا و

بدن بر نفس میگوید :چون انسالالالان چیزی

شارحان او معتقد بودند نفس از بدن انفعال

را به وسیلۀ یکی از حواس هاهری احساس

میپذیرد و بدن نیز از نفس؛ به دلیل شدت

ک ند یا در خ یال خود آورد یا گاهی اگر

ارتباطی که بین نفس و بدن اسالالالت ،احوال

خشالالالمگین شالالالود عالقه و پیوندی که میان

بدن مان ند شالالالالادابی و یا خسالالالتگی آن و

نفس و قواسالالالت ،هیوتی را در نفس پدید

کیف یت مزاج در نفس اثر می گذارد و به

میآورد ،بالالدین تر تیالالب حالالاالت بالالدن و

سالالبب تأثیرهای ایجادشالالده مانند خسالالتگی،

بدنیات از ن شاط و عذاب و خو شی و بدی

نفس نمیتواند فعالیت بهینه را تدبیر کند؛

در نفس تأثیر کرده و به وسیلۀ همین انفعال

چون ابزار ندارد و مت قابالً کالل نفس به

بدنی ،نفس نیز متأثر و منفعل خواهد شد و

کالل بدن منجر می شود .برای مثال ،زمانی

این هیوتی که به مشالالالارکت بدن در نفس و

که نفس و روح انسالالالان متو جه ادرا کاتی

به وسالالیلۀ قوای مختلف حاصالالل میشالالود،

اسالالالت ،چیزهایی برایش پیش میآید که

مادامی که زودگذر و سریعالزوال باشد آن

آثار آن در بدن هویدا میشالالالود؛ پس این

را حال میگویند و وقتی حال تکرار شود،

دو ،هر ی کی بر د ی گری ا ثر میگالالذارد

برای او ملکه میشالالود (ابنسالالینا:5/53۱2 ،

(حسالالالنزاده آملی )525 :5 /5382 ،و این

 .)5۱5-5۱1او احوالی را که برای نفس به

تأثیر و تأثر از اینروسالالالت که بین نفس و

مشالالارکت بدن حاصالالل میشالالود چند قسالالم

بدن عالقه و ارتباط اسالالالت و چون نهایت
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کرده اسالالالت ،بعضالالالی بالذات برای بدن و

اسالالالالت ،میک ند؛ ب نابراین میتوان گ فت

بعضالالالی با لذات برای نفس اسالالالالت مان ند

تصالالالورات و حاالت و خیاالت انسالالالانها،

شالالالهوت ،عضالالالالب و حزن ( ...ابنسالالالی نا،

موجب تلییراتی در بدن میشود ،همانطور

.)5۱5 :5/53۱2

که تلییرات بدن انعکاسالالالی بر روی نفس

از نمونههایی که میشالالود تأثیر فعل و
انف عاالت مذکور را در نفس و بدن ب یان

دارد (حسالالالنزاده آملی-424 :5 /5382 ،
.)423

کرد این ا ست که گاهی بدن دچار آ سیب

نظر به تأثیر بدن بر نفس ،اهمیت امر

شالالالده و توانایی انجام کاری را ندارد ،در

مرکب از اجسالالالام و نحوۀ ترکیب آنها در

این صالالالورت نفس هم آزرده میشالالالود و

کالالانون توجهالالات قرار میگیرد ،زیرا امر

حالت افسالالالردگی و ناراحتی برای انسالالالان

مرکب بسالالالته به نوع ترکیب خود میتواند

ایجاد میشود (ابنسینا.)528 :5/53۱2 ،

مت ضمن نوع خا صی از اثر با شد .این امر به

از نمونههای دیگر تأثیر و تأثر نفس و

طور مشالالالخ

 ،خود را در ترکیالالبهالالای

بدن ،مطلبی اسالالالت که ابنسالالالینا آن را در

شالالالیمیایی نشالالالان میدهد .در ترکیب های

کتالالاب قالالانون بیالالان میدارد .او میگویالالد

شالالالیمیایی ،نوع عناصالالالر ،درصالالالد ترکیبی

آنچالاله چشالالالم می بینالالد ،در روح نیز اثر

آنها ،فشالالالار ،دما و عواملی از این قبیل در

می گذارد .شالالالی الر یس در همین ک تاب

این که چه مادهای با چه اثری ایجاد شالالالود

نظرش به این حقیقت اسالالالت که حتی در

نقش تعیینکننده دارند .این مسالالالأله از دید

هنگالالام انعقالالاد نطفالاله ،حالالاالت پالالدر و بالاله

خواجۀ طوسی نیز پنهان نمانده است .با این

خصالالالوص مادر در صالالال فات نط فه خیلی

که او در مقام یک شالالالیمیدان عمل نکرده

اثرگذار است (ابنسینا.)5۱5 :5/53۱2 ،

اسالالالت ،اما در شالالالرح خود بر نمط چهارم

با توجه به تجربۀ عینی میتوان گفت،

ا شارات (ابن سینا )40 :3 /53۱1 ،ذیل یکی

گاهی تصالالالورات نفسالالالانی ،امور طبیعی را

از بحالالثهالالای آن نمط ،بالاله سالالالاله نوع از

برمیانگیزد و میشالالالوراند ،مثل زمانی که

ترکیبها اشالالالاره میکند که یکی از آنها

ک سی ناراحت و غمگین ا ست و بر اثر این

جمع جبری آحاد اسالالالت؛ یعنی «شالالالی مع

ناراحتی ،صورتش چنان برافروخته میشود

شی» و دیگری ترکیبی با عنوان « شی ل شی

که اطراف یان را متو جه ات فاقی که اف تاده

مع شی» و سومی هم ترکیب « شی من شی
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مع شالالی» که در ترکیب اخیر ،تأثیر ترکیب

سعدی و نح سی ،امور خرافیاند اما امروزه

به خوبی هویداسالالالت .گرچه در ترکیب از

حداقل برای کسالالالانی که امکانات علمی

نوع دوم هم مالالا اثری از آن ترکیالالب را

بیشالالالتری را در اختیار دارند ،دالیل علمی

میبینیم ،در ترک یب آخر که م ثال آن از

این تأثیر پوشیده نیست و ما پیش از آن که

قبیل ترکیبهای شیمیایی است هم عناصر

بالاله طرح دیالالدگالالاه خواجالاله ببردازیم ،ذکر

به کار رفته در ترکیب اهمیت دارند و هم

دالیل علمی را خالی از لطف نمیدانیم.

خود ترکیب؛ زیرا عناصالالر و میزان درصالالد
آن ها با عامل های واکنش شالالالیمیایی نظیر
دما ،غلظت و کاتالیزور تعیین میکنند چه
مرکبی ای جاد شالالالود و نوع مر کب تعیین
میکند که چه اثری ایجاد شود که اگر این
امر مرکب ،فیالمثل بدن در خدمت نفس
باشالالالد ،دقیقاً میتوان ادعا کرد که بخش
عناصر و نوع ترکیبهای آن به اجرام (اعم
از ج سم در اختیار نفس ان سانی یا ج سم در
اختیالالار فلالالک) مربوط اسالالالالت و فعالالل و
انفعاالت آنها هم تابع قوانین طبیعی است،
چه طبیعت ارضالالی و چه طبیعت سالالماوی.
این امری نیسالالالت که حتی بر علوم تجربی
پوشیده باشد .اجرام سماوی و اجرام زمینی
در یک دورۀ ف عل و انف عال مت قابلی قرار
دار ند و این امر هم ملفول عال مان تجربی
نیسالالالت .بنابراین برای خواجۀ طوسالالالی که
خود از متعاطیان علم تجربی بوده ا ست امر
بعیدی نی ست اگر قا ل به سعدی و نح سی
ایام باشد ،هرچند گمان غالب این باشد که

 .3تبیین علمی از عوامل تأثیرگذار بر سعدی
و نحسی ایام

نمیتوان انکار کرد که سالالالعدی و نحسالالالی
ایالالام از عواملی چنالالد متالالأثرنالالد ،از جملالاله
ایدههای خرافی افراد یا باورهای دینی آنان
و یا اوضالالالاع و احوال طبیعی اجسالالالام که به
گ مان خوا جۀ طوسالالالی ،بخش اعظمی از
سالالالعود و یا نحوس ایام تابع اوضالالالاع فلکی
است .ولی میتوان گفت این بینش برگرفته
از یک اصالالل فلسالالفی اسالالت و آن این که
اجسالالالام سالالالماوی روی نفس خود و روی
ج سم عن صری و به تبع روی نفوس ار ضی
تأثیرگذارند و این تأثیرات روی جسالالالم از
نحوۀ قرار گرفتن اجسالالالام فلکی حاصالالالل
میشالالود .در حقیقت میتوان گفت از علم
به سالالبب ،علم به مسالالبب حاصالالل میشالالود،
یعنی اوضالالاع فلکی میتواند سالالبب باشالالد
برای سعدی و یا نح سی ایام و چون اطالع
از سالالالببها میتواند اطالع از مسالالالببها را
باعث شالالالده ،بنابراین امر پیشبینی میسالالالر
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میشالالالود ،آنچنان که خواجۀ طوسالالالی به

بین آنها میشالالالود که بر زمین و به تبع ،بر

دلیل اشالالرافی که در این موضالالوع داشالالته،

انسالالالان تأثیرگذار اسالالالت .با توجه به این

توانسالالالته بسالالالیاری از پیشبینی ها را ان جام

فرمول ن یو ت نی ( )F=k(m1m2)/r2کالاله

دهد.

نیروی بین اجرام با جرم آنها تناسب داشته
دلیل دیگری که میتوان بر اسالالالاس

و با مجذور فاصالالالله نسالالالبت عکس دارد ،با

آن ،تأثیر افالک بر سالالالعد و نحس ایام و

افزایش فاصالالاللۀ بین اجرام (افالک) نیروی

بهویژه نفس انسان را پذیرفت ،دلیلی علمی

وارده کالاله هر جرمی (فلکی) بالاله دیگری

و فیزیکی اسالالالالت .در علم فیز یک گف ته

وارد میکند ،کاهش می یابد و با کاهش

میشالالالود حرکت سالالالیارات و افالک و نیز

فاصالالال له ،نیروی مذکور افزایش می یا بد

وجود فاصالالال له های مشالالالخصالالالی که بین

(هالیدی.)330 :5 /5388 ،

آنهاست ،سبب ایجاد نیروها و میدانهایی

ب نابراین نیروی وارده به انسالالالالان که

از نوع الکتریکی و ملناطیسالالی میشالالود که

جز ی یا جرم کوچکی از زمین اسالالالت نیز

بر اشالالیا و اجسالالام روی زمین تأثیرگذارند.

نو ساناتی دا شته و بر ویژگیهای ج سمی و

امروزه این امر علمی ،انکارناپذیر اسالالالت و

روانی وی مؤثر ند .از طرفی کم و یا ز یاد

در حقیقت ما حتی با فرض منسالالو شالالدن

بودن فواصالالل و نیز کشالالش و یا جاذبۀ بین

هیوت بطلمیوسالالی و ههور هیوت جدید هم

اجرام سالالال بب تلییر در شالالالرایط اقلیمی و

میتوانیم از این مسالالأله دفاع کنیم .از جملۀ

آبوهوایی و جوی روی سط اجسام شده

این نیروها ،نیروی کوریولیس 1اسالالالت که

و تلییرات مهمی را در شالالالرایط زیسالالالتی و

سالالبب انحراف از حرکت مسالالتقیم اجسالالام

روانی انسالالان و سالالایر اجسالالام و اشالالیا پدید

متحرک میشالالالود که این نیرو بر گردش

میآورند.

چرخشالالالالی سالالالالیالالارات حالالا کم اسالالالالت
(.)413 :5111،Atam

باز تاب این مسالالالالأ لۀ علمی در قول
فیل سوفان به تأثیر متقابل ج سم و نفس تعبیر

در علم فیزیالالک ،همچنین اعتقالالاد بر

میشالالالود و اگر باور به چنین تأثیری که در

این اسالالت که کم و زیاد شالالدن فاصالاللۀ بین

فلسالالفه مورد پذیرش اسالالت ،داشالالته باشالالیم،

سالالیارات سالالبب افزایش و یا کاهش نیروی

آن گاه این ادعا که فیالمثل آفتابیبودن یا

1 .Coriolis effect.

22

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

ا بری بودن هوا می توانالالد تالالأ ث یر روا نی و

نفس فلکی همالالان نفس نالالاطقالاله اسالالالالت

نفسانی خود را بر شادابی و نشاط و یا غم و

( ف خررازی)555 :5 /5051 ،؛ بالاله ا ع تقالالاد

اندوه داشالالالته باشالالالد ،خود را نشالالالان دهد.

حک ما از م یان آ ثار ح یات فقط ادراک و

هرچ ند به راحتی نمیتوان اد عا کرد که

حر کت در نفوس فلکی یا فت میشالالالود

دقیقاً کدام پدیدۀ سالالالماوی ،کدام پدیدۀ

(سالالعادت مصالالطفوی .)02: 538۱ ،خواجۀ

تحت تأثیر خود

طوسی در کتاب شرح اشارات ابن سینا در

دارد تا فرد بتواند با علم به آن به پیشگویی

توضالالالی و تبیین نفس فلکی ،کالاله آن را

یالالا پیش بینی ببردازد ،بلکالاله فقط میتوان

دارای تعقل کلی دا م و بالفعل دانسالالالتهاند،

گفت عنا صری که در عوالم دیگر ه ستند،

معتقد اسالالت به تبع این تعقل کلی ،ادراکی

نوعشالالالان و فعل و انفعالشالالالان میتوانند در

جز ی نیز در نفس فلک پدید میآید که به

نفس ما اثرگذار باشالالالند و از آن جایی که

حرکالالت آن منجر میشالالالود (سالالالعالالادت

این تأثیرها مطلوب و یا نامطلوب باشند ،در

مصالالالطفوی ،)02: 538۱ ،در نتیجه میتوان

نتیجالاله می توانیم بالالا توجالاله بالاله مطلوب و

گفت حرکت دورانی افالک سماوی ناشی

نامطلوب بودن شان آنها را مت صف به سعد

از وجود نفوس فلکی است (حقانی:5381 ،

و نحس نماییم و در واقع بگوییم سالالالعد و

.)412

ار ضی را به طور م شخ

نحس عارض بر نفس میشود.
 .4تبیین ج هان ش ناختی از تأثیر نفوس

در فلسالالالفۀ ابنسالالالینا ،نفوس فلکی به
منزل الۀ موجودات مجردی کالاله (بر خالف
عقول) در فعل و تأثیرشالالالان نیاز به جسالالالم

فلکی بر نفوس ارضی

دار ند ،مورد ب حث قرار گرف تها ند؛ اهم یت

همانطور که پی شتر ا شاره شد ،حکما برای

ب حث در بارۀ این وجود ها ،فقط به دل یل

افالک نیز قا ل به نفس بودها ند ،با این

جایگاهشالالالان در فلکیات قدیم نیسالالالت؛ در

تفاوت که نفسالالالی که در آنها وجود دارد

حقیقت نظریۀ ابن سینا دربارۀ نفوس فلکی،

تلذیه نمیکند و نمیخوابد و  ...و از این

یکی از خاسالالالتگاه های حکمت مشالالالرقی

حیالالث میتوان گفالالت نفوس فلکی نفوس

او ست که باور به آنها ،راه را برای بع ضی

حیوانی نیسالالالت ند ،چه از نظر داشالالالتن قوای

از آموزه های دینی نیز باز میک ند زیرا به

ادراکی و چه از نظر تأثیرگذاری .در واقع

اعتقاد وی شالالالناخت نفوس فلکی به نحوی
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بر خودشالالناسالالی ما نیز تأثیرگذار اسالالت ،به

تحتالقمر» خوانده می شوند و باور شان بر

گونهای که میتوان ادعا کرد با شالالالناخت

این بود که در این اجسالالام خرب و التیام راه

نفوس فلکی ،خودشالالالناسالالالی ما نیز متحول

دارند و از حالتی به حالتی دیگر درمیآیند،

میشود (رحمتی.)2 :5388 ،

اما برخی از اجس الام هسالالتند که نه به غلظت

از نظر خواجهنصالالالیرالدین طوسالالالی،

اجسام عنصری هستند و نه بساطت هورقلیا

نفوس فلکی ق بل از آن که بخواه ند و یا

را دار ند و از ل حاظ حجم و م قدار ،کم و

بتوانند بر نفوس ارضالالالی تأثیری بگذارند و

زیاد نمیشالالوند و تخلخل و تکاثف حقیقی

خودشالالالناسالالالی انسالالالان را نیز از خود متأثر

در آن ها راه ندارد .پس ماه وسالالالتارگان و

سازند ،درگیر رابطهای ه ستند که با ج سم

هرچه در آسمان است ،اجرام فلکی هستند

فلکی خود دارند .همانطور که در نفوس

که هیولی چنین اجسالالالامی مقدار معینی از

انسالالالانی چنین اسالالالت و از این حیث به نظر

بزرگی و کوچکی را قبول مین ما ید که

میرسالالالد که منطقاً تأثیرات نفوس فلکی بر

دگرگونی و تلییر در آن راه ندارد (ابنسینا،

نفوس ارضالالالی هم تا حدی تابع تأثیرات

)25 :5 /53۱2؛ ابن سینا میگوید که ماده

نفوس فلکی بر جسالالالم فلکی و برعکس

و صورت این عالم حادث ا ست؛ همچنین

است.

نظر او دربارۀ اجسام فلکی بدینگونه ا ست

بالا توجاله باله مطلبی کاله پیش از این

که اجسام فلکی در ذات و در صفات خود

گفتیم ،تو ضی مخت صری در باب ج سم و

ازلی و ابدی هسالالتند و بدون هیچ سالالکونی

اقسالالام آن میتواند به تبیین موضالالوع بحث

در حرکت یگانهاند؛ اما اجرام عنصالالالری از

کمک کند.

حیث مواد ،ازلی و ابدیاند ولی صور آنها

خواجهن صیرالدین طو سی مانند بی شتر

قابل کون و فسالالالاد اسالالالت و هر صالالالورتی

حکما معتقد اسالالت که اجسالالام منحصالالر در

م سبوب است به صورتی دیگر بدون آن که

طبیعی و تعلیمی نبوده بلکالاله ایشالالالالان نوع

به جایی منتهی شالالود و همۀ اجسالالام ممکن

دیگری از جسالالم را باور داشالالتند که به آن

بالذات و واجب باللیرند و چون علت آنها

جسالم فلکی میگفتند .به اعتقاد او ،اجسالام

دوام دارد ،آن ها نیز دوام دارند (بهشالالالتی،

عنصالالالری اجسالالالامی بودند مثل زمین و هر

 58 :53۱0و .)41

آن چه در آن اسالالالالت که در حقی قت « ما

در تبیین حکمالالا ،مهمتر از حقیقالالت
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جسالالم فلکی ،نقش واسالالطهگری اسالالت که

د نیالالا ،جسالالالم ل ط یف ف ل کی آ ینالاله برای

افالک ،میان عوالم باالتر و عالم دنیا دارند،

صورتهای موجود در نفس قرار میگیرد،

به گونهای که افالک حلقۀ وصالالالل عوالم

زیرا روح بخاری محل ههور صالالالور مثالی

باال با عالم دنیا بوده و به تعبیر دیگر ،واسطه

نفس و جسالالالم فلکی به سالالالبب لطافتی که

در تدبیر عالم مادون از سالالالوی مبادی عالیه

دارد ،م حل ههور صالالالور موجود در نفس

هسالالالتند ،دقیقاً مانند روح بخاری که حلقۀ

کلی فلکی و جسالالالم فلکی ،لطیف ترین

وصل میان نفس و بدن است (میری:5310 ،

بخش عالم جسالالال مانی اسالالالالت و سالالال مت

.)02

تأثیر گذاری بر مادون خود دارد (میری،
همانطور که گفتیم ،با توجه به نظام

.)0۱ :5310

بطلمیوسی که در آن به وجود نُه فلک قا ل

با تو جه به م طالبی که ب یان کردیم،

هسالالالت ند ،حک ما و از جم لۀ آ نان ،خوا جۀ

بعضالالالی حکما معتقدند بزرگ و کوچک

طوسالالالی بر این باور بود ند که هر یک از

شالالالدن در اجسالالالام فلکی راه ندارد و آنها

افالک ،هم ع قل ،هم نفس و هم جسالالالم

تلییر نمیکنند و بع ضی از حکما نیز بر این

دارنالالد کالاله بر عالالا لم مالالادون خود تالالأ ث یر

بالالاورنالالد کالاله اجرام فلکی فقط از خالالاک

می گذار ند و موجودات « مات حتالقمر»،

ت شکیل شدهاند نه عن صر دیگری و بع ضی

زمین و موجودات زمینی به شالالمار میآیند.

نیز آنها را از چهار عنصالالالر آب و خاک و

مالالا انسالالالالانهالالا ن یز در ح ق یقالالت ن مونالالۀ

هوا و آتش متشالالالکل میدانسالالالتند و برای

کوچک شدۀ عالم افالک ه ستیم؛ به همین

آنها مکان مشالالالخ

قا ل بودند؛ همچنین

منظور است که میگویند انسان عالم صلیر

حکما آنها را دارای حرکت میدانسالالالتند،

و عالم ،انسالالالان کبیر اسالالالت .مطابق اعتقاد

حرکتی کالاله قطعالاً بالالا فرمالالان نفوس فلکی

خواجه نصیر ،عقل فعال (که همۀ مقدورات

آنها صورت میپذیرد .به اعتقاد حکیمان،

عالم در آن به نحو صور معلوم ثبت و ضبط

همین حر کت افالک اسالالالالت که مو جب

است) قبل از تنزل در عالم دنیا ،صور را در

تلییر و تحوالت بر روی زمین و حتی انسان

خود دارد (در نفس کلی خود) که به این

میشالالالود ،مان ند خسالالالوف و کسالالالوف و

نفس کلی ،فلکی یا لوح محفوظ میگویند

پد یدار های جوی دیگر .به این ترت یب،

و در ادامۀ تنزل مقدرات از ماورا به سوی

میتوان اعتراف کرد :نفوس فلکی از طریق
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حرکتی که بر جرم فلکی تحمیل میکنند،

داشالالال ته و مدبّر آن محسالالالوب میشالالالود

بر نفوس ارضی (که به نوعی متأثر از ج سم

(سالالالجالالادی )41۱ :53۱5 ،و نفوس چون

عنصری خود هستند) تأثیر میگذارند.1

قلمروشالالالان فقط در افالک نیسالالالت و در
حیات روزانۀ ان سان سهم مهمی را به عهده

 .5سعد و نحس ایام

دارنالالد ،از همین رو ارتبالالاط بین نفوس

با دسالالتمایهای از مطالب پیشالالین که بیشالالتر

انسالالالالانی و فلکی وجود دارد و افالک یا

تبیین فلسالالالفی بود ند ،میتوان تالش های

توسالالالط عقول موجود در خودشالالالان یا به

خواجۀ طوسالالی را در بحث سالالعد و نحس

وسالالالیلۀ نفوس و یا اجسالالالام فلکی ،حوادث

ایام به شالالیوهای علمی در بحثهای نجومی

این عالم و از جمله جسالالم و نفس انسالالان را

وی (متناسب با زمان حیات او) پی گرفت.

تحت تأثیر خود قرار میدهند (سالالالجادی،

خواجۀ طوسی از مجموع صور فلکی

.)358 :53۱5

که آنها را در ترجمۀ صالالالورالکواکب نام

علیرغم اختالفی که حکما در تعداد

برده اسالالالت (طوسالالالی )1-۱ :5315 ،برای

افالک داشالالال ته و خوا جه خود نیز به آن

وجود ف لک نهم یا ه مان ف لکاالفالک و

مسالالأله در شالالرح اشالالارات پرداخته اسالالت

فلک اطلس جایگاه خاصالالالی قا ل بود .او

(طوسالالالی ،)453-454 :53۱8 ،تقریباً اتفاب

این فلک را رابط عالم غیب و معنا با عالم

نظری میان ایشان در تأثیرگذاری افالک بر

مادی میدانست؛ وی همچنین برای افالک

مجموعههای مادون خود دیده می شود و با

نهگانه ،به مانند هیوت بطلمیوسالالالی ،قا ل به

توجه به اصالالالطالحات نجومی به کار برده

دارا بودن عقل ،نفس و جرم بود.

شالالده در متون منسالالوب به خواجه ،میتوان

بالاله اعتقالالاد خواج الۀ طوسالالالی ،عالالالم

ادعا کرد که افالک سالالالماوی هر یک به

جسالالال مانی اعم ازعُنصالالالری ّات و اَثیری ّات

نوبۀ خود در موجودات زمینی اثری خاص

متشکل از نه فلکِ تو در تو بوده و هر فلک

دارند .اگر منظور از تأثیر ،تأثیرهای طبیعی

باالتر بر افالک و عوالم پایینتر ا حا طه

باشالالالد ،در نتیجه میتوان گفت کا نات در

 . 5برای آگاهی بیشتر از نفوس فلکی و ویژگیهای
آن ر.ک :رحالالمالالتالالی ،انشالالالالا ا ()5388؛ ر.ک:
خادمی ،عیناله ،باغخانی .)5313( ،ص

.۱8-۱۱
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نوع زنالالدگی موجودات زمینی مؤثرنالالد و

«زحل و مری نحسالالال ند؛ زحل نحس

سعدی و نحسی را با خود به همراه دارند و

اکبر و مری نحس اصلر .و مشتری و زهره

موجودات زمینی از جمله بدن و به تبع آن

سالالعدند؛ مشالالتری سالالعد اکبر و زهره سالالعد

نفس نیز از آن ها تأثیر می پذیرند .اعت قاد به

اصالاللر .و عطارد با نحس ،نحس باشالالد و با

وجود چنین تالالأثیری ،بالاله یقین بالالا آنچالاله

سعد ،سعد .نیرین تثلیث 1و تسدیس 2سعد

طالعبی نان و فالگو یان میگوی ند ،ت فاوت

باشند و از مقابله 3و تربیع 4و مقارنه 5نحس

بسالالالیار دارد ،زیرا ادعای طالعبینان چیزی

در رأس سالالعد اسالالت و ذنب و کید نحس»

فراتر از اعتراف به تأثیر است .ایشان مدعی

(طوسی.)۱۱ :5312 ،

تشخی

نوع تأثیرند که صحت آن چندان

با توجه به سالالخن خواجۀ طوسالالی در

مشالالخ

نیسالالت و به آنها نمیتوان اعتماد

بیان این مطلب و بررسالالیهای انجامشالالده،

و تکیالاله کرد .البتالاله فقط طالالالع بینالالان و

درمی یابیم قاعدهای کلی در علم هی وت و

فالگویان مدعی پیشگویی و تشالالالخی

احکام نجوم وجود دارد؛ در صالالالورتی که

حوادث آینده نبودهاند بلکه همانطور که

دو سالالتاره در حالت تسالالدیس و تثلیث قرار

پیشتر هم اشاره کردیم ،از جمله افرادی که

بگیرند ،سالالعدند و در حالت تربیع و مقابله،

به م سألۀ سعد و نحس ایام پرداخته و با آن

نحس هسالالتند .اینها از مواردی هسالالتند که

مخالفت نکرده است ،خواجۀ طوسی است.

در احکام نجوم و بحث سعد و نح سی ایام

او در کتاب «سالالالی فصالالالل» دربارۀ احوال

تأثیرگذارند (سجادی.)5114 :53۱3 ،

کواکب و نحس و سالالالعدی آن ها سالالالخن
گفته اسالالالت .بیان وی در آن کتاب چنین
است:

خواجۀ طوسالالالی همچنین در قسالالالمتی
دیگر گفته است:
«و کواکب علوی و شمس مذکرند و

 .1زمانی که بین دو ستارۀ متوالی 121درجه فا صله با شد،

 .4از ربع معنای یکچهارم میآ ید ز مانی که بین

مثالً شمم د در د درجهای ح ل باشممد و ر د در د

سالالالتاره 11درجه فاصالالالله باشالالالد ،یعنی یکچهارم

درجهای اسد (بیدونی.)343 :1333 ،

(بیرونی.)301 :5323 ،

 .2زمانی که بین دو سالالتارۀ متوالی 21درجه فاصالالله

 .3مقارنه از قرین بودن میآید و زمانی اسالالالت که

باشد .مثالً خورشید در 51درجۀ ثور باشد و قمر در

بین دو سالالتاره هیچ فاصالاللهای نباشالالد و دو سالالتاره در

51درجۀ سرطان (بیرونی.)301 :5323 ،

یک در جه از برجی با هم جمع شالالالو ند (بیرونی،

 .3زمانی که بین دو ستارۀ متوالی 581درجه فا صله

.)301 :5323

باشد (بیرونی.)301 :5323 ،
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زهره و قمر مؤنث و هرچه مذکر باشالالند الّا

آتش منسوب است :حمل ،اسد و قوس.

مری نهالالاریانالالد و مری و زهره و قمر

 -هر برجی که سالالالرد و خشالالالک اسالالالت به

لیلیاند .و زحل سالالالرد و خشالالالک اسالالالت و

خاک منسوب است :ثور ،سنبله و جدی.

شمس و مری گرم و خ شک و م شتری و

 -هر برجی که گرم و تر اسالالالالت به هوا

زهره گرمتر ند و به اع تدال نزدیک و قمر

منسوب است :جوزا ،میزان و دلو.

سرد و تر و عطارد به هر کوکبی که پیوندد

 -هر برجی که سالالالرد و تر باشالالالد به آب

طبیعالالت او گیرد و در تالالذکیر و تالالأنیالالث

منسوب است :سرطان ،عقرب و حوت.

همچنین» (طوسی.)۱8 :5312 ،

همچنین در باور های قدیم ،افالک مذکر

همالالان طور کالاله مالحظالاله میشالالالود،
خواجۀ طو سی طبایع سیارات را با توجه به
طبایع اربعه مشالالالخ

را سعد و افالک مؤنث را نحس میشمردند
(سجادی.)5113 :53۱3 ،

کرده اسالالالت و به هر

از از سالالخنان خواجۀ طوسالالی میتوان

یک از آنها مانند افراد ،طبیعتی را منسوب

چنین برداشالالتی هم داشالالت که او برای هر

کرده ا ست .برای مثال ،او شمس را مذکر

یک از فصالالالول سالالالال نیز خصالالالوصالالالیتی و

و گرم و آتشالالالی میداند و همچنین آن را

خواصالالالی را ذکر کرده که آن را نیز متأثر

سالالعد و نیکو میشالالمرد (سالالجادی:53۱3 ،

از افالک و سالالتارگان میدانسالالت و معتقد

 .)5113طالالبالالیالالعالالت سالالالالیالالارات ،هالالم در

بود تأثیر افالک بر ستارگان و ف صول سال

صالالالورت های فلکی و هم در ن ها یت به

باعث ایجاد طبایع مختلف در افراد میشود.

موجودات زمینی قابل انتقال اسالالت .خواجه

این سالالالخن عالوه بر این که در نجوم قدیم

در کتاب ترجمۀ صالالالورالکواکب برای هر

و در کالم حکمای گذشته بیان شده است،

یک از افالک بر اسالالالالاس چ هار عنصالالالر

جنبههای علمی آن نیز غیر قابل انکار است

موجود در جهان یعنی آب ،خاک ،هوا و

(سجادی .)5110 :53۱3 ،در نتیجه ،با توجه

آتش مزاجی مانند سرد و گرم و خ شک و

به مزاج افالک و سالالالتارگان که حکما و

تر قا ل شده ا ست و بر همین ا ساس مزاج

طبیبان سالاللف به آن پرداختهاند ،تأثیر مزاج

را به افراد متو لد آن برج منتسالالالالب کرده

افالک در ابدان و نفس انسالالالان را اینگونه

است .بدین معنی که:

د ستهبندی کرده و گفتهاند ،همۀ افراد ب شر

 -هر برجی که گرم و خشالالالک اسالالالت به

از ل حاظ طبع در چ هار دسالالال ته طب قهب ندی
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میشالالالو ند :آبی ،خاکی ،آتشالالالی و بادی
(طوسی.)013 :5315 ،
خوا جۀ طوسالالالی همچنین در ک تاب
«سالالی فصالالل» دربارۀ مدلولهای سالالتارگان
چنین گفته است:
«از طبقات مردم ،زحل ،کواکب پیران و دهقان و
ارباب خاندان قدیم و مردمان سیاهرنگ و زاهدان و
عابدان باشند .و مشتری ،کوکب قضات و اشراف و
اصحاب مناصب بود .و مریخ کوکب سپاهیان و اهل
سالح و ترکان و عیاران و دزدان بود .شمس ،کوکب
پادشاهان و بزرگان اهل امر و نهی بود .زهره ،کوکب
زنان و خادمان و معاشران و اهل طرب بود .و عطارد،
کوکب دبیران و اصحاب دیوانها و عالمان و بزرگان
و شاعران بود و قمر ،کوکب رسوالن و ااسوسان و
عوام و پیکان بود» (طوسی.)07 :6931 ،

خوا جۀ طوسالالالی همچنین در ک تاب
رسالالالاله فی الرمل نیز نمونه های زیادی از
تأثیر افالک بر سالالالعدی و یا نحوسالالالت ایام
بیان کرده اسالالت؛ در این کتاب ،مجهوالت
احوال عالم توسالالالط خا نه هایی  52گا نه
بررسی شده است و تمام این خانهها جهت
دسالالتیابی به مجهوالت عالم ،شالالناسالالایی
سالالال عد و نحس ا یام ،شالالال نا خت افالک،
وضالالالعیت و نحوۀ قرارگیری آنها ،اصالالالل
مهم و تعیینکننده است (طوسی ،بیتا.)4 :
بخ شی از ا صل کتاب را در این ق سمت به
نمایش گذاشالالتهایم تا خواننده به شالالکلی با
پیشگوییهای خواجه آشنا شود.

شکل ( :)0بخشی از اصل کتاب رمل؛ منبع( :طوسی ،بیتا.)8 :

در توضی سخن فوب دربارۀ تأثیر ستارگان
بر روی سرنوشت انسان چنین برداشت می شود
که خواجۀ طوسالالی بر اسالالاس بررسالالیهای دقیق
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نجومی که از وضع ستارگان و افالک انجام داده

افالک بر حوادث طبیعی ،فقط و فقط منحصالالر

و بر نتایج آن صحه گذاشته ،به این نتیجه میرسد

به نوع اسالالالتفادهای که از این تأثیر میتوان در

که برای هر یک از سالالیارات ،قلمرویی خاص

پیشگویی حوادث کرد ،نبوده اسالالالت؛ بل که

ا ست که به آن دایرۀ عملیات آن سیاره گویند و

عالوه بر این موارد ،او دربارۀ کاربرد علم نجوم

از این قلمرو آثار خودشالالالان را به جهان خاکی و

در تعیین اوقات شالالرعی ،تقویم و اسالالتفاده از آن

زمین انتقالال میدهنالد و از دایرۀ هر کالدام از

در انجام احکام شرعی که امروزه کاربرد فراوان

سالالیارات ،امور و خواص معین به زمین فرسالالتاده

دارد ،تالش زا دالو صفی کرده ا ست .او عالوه

میشالالود که در سالالرنوشالالالت موجودات زمین

بر آنچه به طور معمول در تقویمها دیده میشود

مؤثرنالد .بالهعنوان مثالال ،همالانطور کاله از متن

(حساب وقتها و فصول سال و ساعات شرعی

برمیآید و مشالالهود اسالالالت ،از دایرۀ زحل امور

و  )...توجه خاصالالی به نوشالالتن احکام نجومی و

روحانی خاص در زمین سالالریان مییابد .به همین

تأثیراتی که کوا کب و سالالال تار گان بر زمین

ترتیب سالالیارات دیگر نیز هر کدام به مقدار معین

میگذا شتند ،دا شته ا ست .آنچه او معتقد است

از خواص خود به عالم خاکی گسالالیل میدارند.

باید در تقویم به آن اشالالاره شالالود و مورد توجه

نمونۀ دیگر آن دایره ،سالالیارۀ زهره اسالالالت که با

همگان و در دسترس افراد باشد ،مواردی از این

تو جه به زن بودنش ،نشالالالان زی نت و زی بایی و

قبیل است:

اعتدال و چندین خاصیت دیگر به همراه میآورد

 -5با توجه به ماههای  54گانه ،انجام بعضالالالی از

(سجادی.)5111 -5110 :53۱3 ،

امور ،نیکویی و سالالالعدی همراه دارد و برعکس

با وجود این که ادعا میشالالالود ،خواجۀ

کارهایی هم وجود دارند که بهتر است از انجام

طوسی با بررسیهای دقیق نجومی طبقات مردم

آن جلوگیری شود.

را ذیل هر صالالالورت فلکی دسالالالتهبندی کرده

 -4در ابتدای هر سالالال ،طالع آن سالالال به همراه

اسالالالت ،ا ما توضالالالی قانعکن ندهای از وی در

تصویری از طالع آن ،مانند سال گاو یا سال بز ...

خصالالالوص این طبقهبندی وجود ندارد و نهایتاً

آورده شود.

میتوان گفالالت تالالأثیر کلی افالک بر زمین و

 -3روزهایی از سالالالال ،آن دلیلی که بر فرح و

موجودات آن ،امری ان کار نا پذیر و قا بلقبول

شالالالادی بر اسالالالاس جایگاه خورشالالالید اسالالالت و

مینماید و از بحث های خواجه میتوان به این

همچنین آن چه دل یل بر افزایش مال و م قام بر

امر اذ عان کرد که ع نا یت او در ب حث تأثیر

اساس جایگاه ماه است ،بیان شود.
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 -0خسالالوف و کسالالوفهایی که در یک سالالال

نبود آزمایشگاههای دقیق دانست) اما در عین حال

ممکن ا ست اتفاب بیفتند :از جمله م سا ل علمی

تالش های خواجه ،او را از جماعتی که بهعنوان

روز نیز به ح ساب میآید (طو سی)15 :5312 ،

کاهن ،یا پیشگو و طالعبین و  ...شناخته میشوند،

و مواردی دیگر کاله بیشالالالتر عالامالل عقالنی و

قطعاً جدا می سازد و بر خالف طالعبینان که عموماً

منطقی داشتهاند.

به قصد سو استفاده از مردم ،مبادرت به انجام این

نتیجهگیری

کار میکردند و یا تلقین اندیشالالالۀ جایگاه خدایی

در آخر میتوان از مباحثی که به بررسی آنها
پرداختیم چنین برداشت کرد که خواجۀ طوسی از
جمله معدود فیلسوفان و منجمانی است که اعتقاد
راس به تأثیر افالک و ستارگان بر روی زمین
خاکی و اجسام موجود در آن داشته و با صراحت
به آن اذعان کرده است .البته این اعتقاد در بسیاری
از موارد پشتوانۀ علمی داشته و امروزه وجود آن
اثبات شده است .او با اندازهگیریهای دقیق علمی
و رصد ستارگان در رصدخانه به بسیاری از این
موارد دست یافته است .در حقیقت خواجهنصیر
همۀ کا نات را مؤثر در یکدیگر دانسته و برای آن
تبیین فلسفی و علمی آورده است .هرچند در بیان
نحوۀ تأثیر افالک ،دالیل علمی قوی نداشته است
(که عذر آن را میتوان عدم امکانات امروزین و -

برای ستارگان و افالک ،خواجه به این آموزۀ دینی
که«ال مؤثر فی الوجود اال ا » بسالالیار معتقد بود و
آثار خود را بر مبنای این اندیشه سامان میداد.
با ع نا یت به تالش خوا جه در این باب
میتوان گفت اگر گاهی در روایات دینی ،نهی از
پرداختن به احکام نجوم میشود ،این نهی به معنای
نفی تأثیر افالک بر زندگی انسان و یا تأثیر بر عوالم
مادون فلک نیسالالت بلکه این نهی بهواسالالطۀ آثار
منفی معت نابهی اسالالالت که از پیشگویی ها و
طالعبینی ها بر زندگی انسالالالان ها حاصالالالل شالالالده
است؛آثاری که گواه روشنی از عقالنیبودنِ نهی
از آن اسالالت اما در بخشالالی از علم نجوم که علمای
آن بر اسالالاس کاوشهای تجربی به آن رسالالیدهاند،
مذمتی نیست.
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-

بیرونی ،ابوریحالالان ،)5323( .التفهیم الوا الالل
صالالالناعت التنجیم ،با تجدیدنظر و تعلیقات و
مقدمۀ جاللالدین همایی .تهران :انجمن ملی.

-

قمری .مطالعات اسالمی :تاری و فرهنگ.
-

حسالالالنزادهآملی ،حسالالالن .)5382( .شالالالرح

-

اشراب.
-

حقانی ،حسین ( .)5381علمالنفس اسالمی و

سالالعادتمصالالطفوی ،حسالالن .)538۱( .شالالرح
اشالالالالارات و تنبی هات .تهران :دانشالالال گاه ا مام
صادب (ع).

-

طو سی ،خواجه ن صیرالدین .)5315( .ترجمۀ
صالالالورالکواکب .تصالالالحی سالالالید معزالدین

اشالالارات و تنبیهات نمط سالالوم فی النفس ،به
اهتمام جواد فاضالالل بخشالالایشالالی ،تهران :آیت

سالالال جادی ،جعفر .)53۱3( .فره نگ م عارف
اسالمی ،تهران :کومش.

پهلوانیان ،احمد .)53۱8( .نفس و بدن از نظر
مالصدرا .تهران :بوستان کتاب.

https://pfk.qom.ac.ir/article_16
9_653eaeac60e17e82d5697820
9e452e96.pdf
زرگری ،فالالاطمالاله .)5313( .تالالأثیر بالالاورهالالا و

نگرش های نجومی بر اوضالالالالاع اجت ماعی و

بهشالالالتی ،احمد .)53۱0( .بررسالالالیهای کالمی و
اجسام .فلسفه و کالم.41-58 :)53( ۱ ،

خادمی ،عینا له و باغ خانی ،اکرم.)5313( .
تبیین دیدگاه ه ستی شنا سانۀ ابن سینا پیرامون

سروش ،اول.
-

21

مهدوی .تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
-

______________ .)53۱8( .ثالالالمالالالره
بطلمیوس و شالالالرح خواجه نصالالالیر بر آن .به
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کوشش اخوان زنجانی .تهران.
-

-

______________ .)5312( .سالالی فصالالل

فل سفی و کالمی خواجه ن صیرالدین طو سی.

مختصالالالر فی التقویم .بالاله کوشالالالش یوسالالالف

ترجمۀ غالمرضالالالا جمشالالالیدنژاد .تهران :مرکز

بیگباباپور .تهران :بنیاد شکوه.

پژوهشی میراث مکتوب.

______________( .بی تا) .رسالالالاله فی
الرمل .پاکستان :مکتبه العربیه کانسی رود.

گر مان ،هوشالالال نگ .)532۱( .نظر یۀ گرانش

اسالمی آیت عشق.

اسالمی.

مصالالالالفالالا ،ا بوا لفضالالالالل .)531۱( .فر هنالالگ

عباس حسینیرنجیر ،چاپ پنجم.

در شالالعر فارسالالی .مؤسالالسالالۀ پژوهشالالگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.

میتون ،ژاکلین و سیمون .)5321( .کاوشی در
ستاره شنا سی .ترجمۀ مح سن مدیر شانهچی.
مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.

-

-

هال یدی ،دیو ید .)5388(.فیز یک هال یدی.
مترجمین :دکتر محمد موسالالالویبایگی ،دکتر

اصطالحات نجومی همراه با واژههای کیهانی

-

-

نیکزاد ،عبالالاس .)5384( .معرفالالت نفس از
دیالالدگالالاه حکیمالالان .تهران :انجمن معالالارف

نیوتنی .تهران :انتشالالالارات و آموزش انقالب
-

-

نعمانفرحات ،هانی .)5381( .اندیشالالاله های

میری ،محمالالد .)5310( .تحوالت تالالاریخی
مسالالالألۀ روح بخاری در حکمت صالالالدرایی.
مجله تاری فلسفه.0۱-02 :)0( 1،
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