
  
  
  

   و مالصدراابن سينابررسي تجرد نفس از ديدگاه 
  

  ∗∗تعب نجمه بي            ∗دكتر قاسم كاكايي
  

  چكيده
هاي  تجرد يا ماديت نفس يكي از مسائل مهمي است كه همواره از دغدغه

 مجرد كه ي جوهري  مثابه  چراكه اگر وجود نفس به،فيلسوفان مسلمان بوده است
با توجه به . معنا خواهد بود  بي بحث از معاد،ست ثابت نشودبعد از زوال بدن باقي ا

 ،تحليلي – له سعي دارد با روشي توصيفيا تجرد نفس، اين مقي مسألهاهميت 
 مانند ابن سينا و مالصدرا، را در باب ، بزرگ اسالميي ها و براهين فالسفه ديدگاه

  . كند بررسي ،تجرد نفس
ي نفس  ي عاقله گمارد اثبات تجرّد قوه ي به اثبات آن همت مابن سيناچه  آن

 كه تنها ،، برخالف ويابن سينا اما مالصدرا ضمن ارزيابي و داوري براهين ،است
شناسد و به سه مرتبه   مراتب تجرد را از هم بازمي،دانست  عاقله را مجرد ميي قوه

  .ند از تجرد مثالي، تجرد عقلي و تجرد اتما برد كه عبارت از تجرد پي مي
  .مالصدرا -4،  ابن سينا-3 تجرد، -2نفس،  -1 : كليديهاي هاژو

  

  مقدمه .1
 به درستي ، با نگاهي به گذشته و گذاري كوتاه و مروري مختصر به مكتوبات فيلسوفان

. ها را فراگرفته است در خواهيم يافت كه شناخت نفس بخش مهمي از تالش علمي آن
استان به تفصيل از نفس سخن گفته و به طور ارسطو نخستين فيلسوفي است كه در يونان ب

 به رغمي نفس تدوين كرده است، اما علم النفس وي  ي مستقلّي درباره  رساله،متمركز
 مبرّا ها و نواقص  از كاستي،ي بشري  مانند هر فراورده،هاي منحصر به فردي كه دارد ويژگي
  . نيست
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ي نفس سخن   تفصيل درباره ابن سينا و مالصدرا به،در ميان فيلسوفان اسالمي

 گوي ،اند، اما در اين ميان، مالصدرا در تشريح و توصيف نفس و احوال و مراتب آن رانده
  .سبقت را از ديگران ربوده است

 آنان .كردند مطرح مي» طبيعيات« مبحث نفس را در بخش  فيلسوفانْ،پيش از مالصدرا
ي را در ، چند علم جزئهيات و رياضياتالپس از تقسيم فلسفه به سه بخش كلّيِ طبيعيات، ا

و » فلكيات«، »بيعيسماع ط«: ند ازا  عبارت، كه به ترتيبگذاشتند مي بحث بهطبيعيات 
  .)26 :، ص1 :ج ،13 (»عالم عنصري«

ي   در تقسيم فلسفه، راهي تازه برگزيد و فلسفه، برخالف حكماي پيشين،اما مالصدرا
ات، االخويش را در چهار بخش امور عامات به، طبيعيمعني اخص و علم النفس عرضه ه هي

  سفر،بدين ترتيب.  هر بخش را يك سفر ناميد،كرد و با اقتباس از اصطالحات عرفاني
  .)27 :ص، 1 :ج ،همان (چهارم به مباحث نفس اختصاص يافت

 امور مهمي چون چراكه ،هاست ترين آن  يكي از مهم ويژگي تجرد،از ميان صفات نفس
برهنه «و » خالي«عناي تجرّد در لغت به م.  بر آن استوار است...اودانگي نفس، معاد و ج

حكما به موجودي مجرّد . رود  به كار مي»مادي« در مقابل ، و در فلسفهاست» كردن
 :ج ،6( غير مادي باشد ، به عبارت ديگر و مادي نباشديهاي اشيا گويند كه داراي ويژگي يم
وقوع در زمان و تغيير ي چون هاي داراي ويژگيمادي  موجود ،ها ظر آناز ن .)382 :، ص1

در معرض گونه قيود است و  مادي فاقد اينغير ولي موجود  ،باشد مي...  مكان، حركت و
  .تغيير و دگرگوني قرار ندارد

  . در اين باب خواهيم پرداختمزبوربه بررسي ديدگاه فيلسوفان با اين مقدمه حال 
  

  ن سينا در باب تجرّد نفس ديدگاه اب.2
ي مباحث   سينا و نيز شالوده  اصلي مسلّم در ديدگاه ابناعتقاد به تجرّد نفس ناطقه

 با اشاره به اهميت تجرّد نفس و عقل، مدعاي خود را مطرح ،او در عبارت زير. است اعتقادي
  :گويد وي مي. كند مي

 بلكه از ،ندا نه از عالم اجسامبه نفس و عقل، و اين هر دو : شرف آدمي به دو چيز است
 بسيط را حيز و مكان هاي مجرّد اند و متصرّف بدنند نه ساكن بدن، كه قوت عالم علوي

   ).85: ، ص5( دارد نتواند بودن، لكن اثر ايشان بدن را به نظام مي
 اينك  كهبرد هاي متعدد و متنوعي به كار مي  براي اثبات تجرّد نفس، برهانابن سينا

  .پردازيم  ميها آن بررسي به
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   بر تجرد نفسابن سينا برهان اول. 1. 2

 برهاني است كه در كتب متعددي آمده و برهان از براهين تجرّد نفس ناطقهاولين 
  : تقرير كرد چنين، خالصه صورتتوان آن را به  ميو گرفته استبسيار مورد تأكيد قرار 

  )صغري( .نفس محل انطباع صورت عقلي است
  )كبري( .مادي محال استامر  صورت عقلي درنطباع ا

نتيجه (.)مجرد است( ست مادي نيپس نفس(  
 محال است، زيرا انطباع صورت عقلي در جسم: گويد ابن سينا در شرح اين برهان مي

 منطبع است يا در ناپذير  صورت معقول يا در يك جزء تقسيمانطباعي تحقق يابد،اگر چنين 
 نقطه است ناپذير جسم  زيرا جزء تقسيم،اما هر دو احتمال محال است. پذير يك جزء تقسيم

پذير جسم محل صورت معقول  كه جزء تقسيم اين امر اما .  امري عدمي است وكه حد خط
 محال است، زيرا با فرض انقسام آن جزء به دو بخش، صورت عقلي منطبع نيز پنداشته شود

 عقلي از دو حال خارج  آن صورت خواهد شد و اجزايبه دو بخش تقسيمدر آن نيز بالعرض 
كه   با توجه به اين، صورت عقلي متشابه باشنداگر اجزاي. تشابهاند يا غير م يا متشابه: نيست

شود كه چگونه از دو امر متشابه،   اين اشكال مطرح مي تفاوت داشته باشد،جزء بايد با كل
ممكن است كسي در اين .  فرض محال استپس اين. ها حاصل گرديده است امري مغاير آن

 اختالف در مقدار توان گفت پاسخ مي در . بداندفرض، تفاوت كل با اجزا را در مقدار يا عدد
 صورت عقلي غير اگر اجزاي.  داراي شكل مربوط است نه به صور عقليو عدد به صور خياليِ

 صورت عقلي همان جنس تشابه غير م، زيرا اوالً اجزايمتشابه باشند، مستلزم محاالتي است
 صورت عقلي هم بايد ،نهايت قابل قسمت است  بيكه جسم و فصل است و با توجه به اين

ند، حال نهايت باش نهايت قسمت پذيرد و در نتيجه، اجناس و فصول يك صورت عقلي بي بي
صورت ثانياً هر . شود  محدود است و به جنس االجناس منتهي ميكه اجناس يك ماهيت آن

پس به هر . ندا  چون معقوالتي داريم كه بسيط، به جنس و فصل نيستشدني عقلي تقسيم
 جوهري مجرّد  محل معقوالت،تواند محل معقوالت باشد و از اين رو تقدير، جسم نمي

  .)293 - 288: ، صص3 (خواهد بود
ع صور معقول  از راه امتناع انطبا، در اين برهانابن سيناشود،  طور كه مالحظه مي همان
  .رسد  مي، كه همان نفس است، به اثبات جوهر مجرّد،در جسم

وي . پردازد كند و سپس به ارزيابي آن مي  بيان مياسفارمالصدرا همين برهان را در 
ي نفوس انساني كافي نيست، بلكه فقط تجرّد برخي از  اين برهان براي اثبات همه: گويد مي

. ي افراد انساني قادر به تعقّل مفاهيم كلي نيستند ا همهكند، زير نفوس انساني را ثابت مي
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فقط نفوسي قادر به تعقّل چنين مفاهيمي هستند كه از عقل بالقوه خارج شده و به 

  .)265 - 264 :، صص8: ، ج8(لفعل رسيده باشند ي عقل با مرحله
    ابن سينا بر تجرّد نفسبرهان دوم. 2. 2

  :برهان دوم ابن سينا چنين است
  )صغري( .تواند كلي را درك كند  مينفس
  )كبري( .كلي را درك كند مجرد استچه  هر

  )نتيجه( .پس نفس مجرد است
تواند انسان كلّي را كه مشترك بين اشخاص انساني است  فوس ما ميكه ن توضيح اين

 مجرّد ، محدود، اين و وضع اين معقوالت را از كمي عقلي بديهي است قوه. ادراك كند
فرض .  و اين تجريد يا به سبب ذات صورت است يا به سبب وجود آن در عقل استكند مي

 پس به سبب . از اين لواحق خالي نيست، در خارجصورت محسوس زيرا ،اول باطل است
باشد و آن قوه جز در عقل  مي... رّد از وضع، مقدار و كه مجاست اي  وجود اين صورت در قوه

   .)39:  ص،4 (نيست
  .رسد  به تجرّد نفس مي، اين برهان از راه ادراك كليات،شود كه مشاهده ميطور  همان

 ها بر تجرّد بعضي از نفوس انساني تن،اين برهان، مانند برهان اول ،بنا به اعتقاد مالصدرا
  .)283: ، ص8: ، ج8 ( نه نفوس همگانداللت دارد

 ابن سينا زيرا. ي است مبناي اشكاالت مالصدرا بر برهان اول و دومرسد به نظر مي
  .داند برخالف مالصدرا، تمام نفوس انساني را قادر به ادراك كليات مي

   بر تجرد نفسابن سينا برهان سوم. 3. 2
البته . )157 – 156: ، صص2 (كند مطرح مي مباحثاتاين برهان را ابن سينا در كتاب 

هايي را برانگيخته است  ابهاماتي در متن برهان وجود داشته كه در ميان شاگردانش پرسش
  :شود چنين تقرير مي برهان مذكور اين). 54: ، ص2 :،ج14(دهد  پاسخ ميها  كه وي بدان
  )صغري( .توانيم ذات خود را درك كنيم ما مي

 ، زيرا علمگردد هركس كه ذاتي را ادراك كند، ماهيت آن ذات براي او حاصل مي
  )كبري( .عبارت است از حصول ماهيت معلوم براي عالم

كنيم، ماهيت و حقيقت آن ذات براي  بنابراين ما هنگامي كه ذات خويش را تعقل مي
  )نتيجه (.شود ذات ما حاصل مي

  : تعقل ذات ما از دو حال خارج نيستگوييم حال مي
 .كه صورت ديگري مساوي ذات ما در ذات ما حاصل شده است يا اين )الف
 .اصل شده استكه نفس ذات ما براي ذات ما ح يا اين ) ب
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س پ.  مستلزم اجتماع مثلين است، زيرا ارتسام صورت ذات در ذاتاولي محال است
چه كه ذاتش س حاصل است و هر آن ذات نفس براي نفكه نتيجه اين. شق دوم صحيح است
از .  جوهري قائم به ذات خودش استپس نفس.  قائم به ذات است،براي خود حاصل باشد

وهري غيرجسماني است  ج پس نفسني قائم به ذات نيستند،جسم و جسما ،سوي ديگر
  .)68 - 67: ، صص3 و 2: ج، 15(

 ،گونه كه معلوم است، ابن سينا با قول به تمايز ميان علم حضوري و علم حصولي همان
 اين تريرب شايد .خواند  مي»اجل البراهين«وي اين برهان را . پردازد به اثبات تجرّد نفس مي

 اشكاالت ،بر اين برهان.  كه فقط با نظر به ذات نفس اقامه شده استبرهان آن باشد
هاي ابن سينا، خود به  ها و پاسخ  پس از نقل آناسفاراند كه مالصدرا در  متعددي كرده

ي برهان كه   اين مقدمهي اين اعتراضات آن است كه از جمله. پردازد ها مي گويي آن پاسخ
ري است، زيرا حيوان، امور مالئم در مورد حيوانات هم جاكند،  انسان ذات خود را ادراك مي

جوي و كند و لذا در جست  را درك مي- مانند دشمن- و منافر با ذات خويش )مانند غذا(
ئم يا منافر به ذات ي امور مال بنابراين حيوان به اضافه. گريزد آيد و از دشمن مي غذا برمي

شيء به شيء ديگر مقتضي ادراك طرفين اضافه ي   و از آنجا كه ادراك اضافهخود علم دارد
 تجرّد نفوس ي اين برهانْ بنابراين الزمه. آيد حيوان ذات خود را درك كند است، الزم مي

 ي  تجرّد صرفاً به نفس ناطقه،كه از نظر او و ساير حكماي مشاء  حال آن،حيواني نيز است
  .)276: ، ص8: ج ،8(اي از آن ندارند   و حيوانات بهرهانساني اختصاص دارد

اگرچه حيوان نيز نفس خود را درك : گويد سينا در پاسخ به اين اعتراض مي ابن 
حيوانات ذات خود . ها نسبت به نفس خود متفاوت است  اين ادراك با ادراك انسان،كند مي

. كنند  ادراك مي حصول صورتي از نفس در آلت واهمهي واهمه و در پي ي قوه را به وسيله
 متعلّق به طور كه محسوسات را با حواس خود و معاني جزئيِ رت ديگر، همانبه عبا

ي واهمه   از نفس خويش نيز به وسيله،كنند ي خويش درك مي محسوسات را با واهمه
  .)277 :ص ،8: ، جهمان(يابند  آگاهي مي

 حيوان نيز نفس خود را به: كند ي خود را در اين باب چنين بيان مي مالصدرا رأي ويژه
 به عبارت ديگر، نفس حيواني از تجرّد .كند ي واهمه درك مي ي خود و نه با قوه وسيله

د و نفوس كن ي تجرّد مثالي، ذات خود را درك مي مثالي برخوردار است و با همان مرتبه
 ، اما از ماده و عالم طبيعت، از صور و ادراكات خيالي مجرّد نيستندبرخوردار از تجرّد مثالي

  )278 :، ص8: ، جهمان (مجرّدند
   بر تجرد نفسابن سينا برهان چهارم. 4. 2

  چنين   اين،توان به صورت قياس استثنايي برهان چهارم ابن سينا بر تجرّد نفس را مي
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  :تقرير كرد

اگر ادراك عقل فقط به آلت جسماني باشد، بايد خود، آالت و ادراكات خود را ادراك 
  .نكند

  . يابد  خود را درميعقل، خود، آالت و ادراكات
  .)301 :، ص3 :ج ،1 (دراك عقل فقط به آلت جسماني نيستپس ا

 ،كنند مين ادراكات خود را درك ت وذات خود، آالكه قواي جسماني  توضيح برهان اين
ا نفسي ادراك ميامكند و به آن علم دارد، زيرا   ذات خود را بدون وساطت آلت ماد

 به ،نفس عالوه بر ادراك ذات خويش. ات آن محال استوساطت يك آلت بين يك شيء و ذ
آلت خود را نيز بدون وساطت . اين ادراك نيز علم دارد و اين ادراك نيز بدون وساطت است

 نياز به آلت ،آيد كه براي ادراك آلت صورت، الزم مي  كند، زيرا در غير اين آلت درك مي
  .)159: ، ص2 :ج ،14 (واهيم شد، دچار تسلسل خصورت  كه در اين... سومي باشد و 

 هم ،اين برهان بر تجرّد نفس از بدن: گويد  مي،اسفارمالصدرا پس از ذكر اين برهان در 
ي عاقله هم  ي خيال نيز مانند قوه در مقام تعقّل و هم در مقام تخيل داللت دارد، زيرا قوه

.  مشاركت بدن انجام دهدتواند ادراك كند و افعال خود را بدون ذات و هم آلت خود را مي
شود كه افعال صادر   پس معلوم مي.كند اند تخيل مي ي را كه بيرون از عالم طبيعيلذا اشيائ
ي خيال در   صدور افعال از قوهد هرچن،ي آلت جسماني نيست ي خيال به وسيله از قوه

ي عاقله نيز  كه تعقل اشيا براي قوه ابتداي امر محتاج به معاونت و مشاركت بدن است چنان
 مالصدرا ، در واقع.)296: ، ص8 :، ج8( نياز به معاونت و مشاركت بدن دارد ،در ابتداي امر

  .پذيرد  تجرّد خيال را نميگيرد كه چرا با اين برهانْ  خرده ميابن سينا بر ،با اين بيان
   : بر تجرد نفسابن سينا برهان پنجم. 5. 2

  :توان چنين تقرير كرد  ميبرهان پنجم ابن سينا بر تجرّد نفس را
  )صغري(. نهايت صورت عقلي است ي عاقله قادر بر تعقّل بي قوه

  )كبري( .نهايت نيست ادر بر انجام امور بياي از قواي جسماني ق هيچ قوه
  )نتيجه( .اي مجرّد و غير جسماني است  قوهي عاقله  قوهبنابراين
ي متخيله مقدار  ه جاري نيست، زيرا قوهي متخيل اين دليل در قوه: گويد  ميابن سينا
توان با  اين دليل را نمي.  در آن تصرّف كندكه عقل ، مگر اينتواند تخيل كند محدودي مي

پذيرد و آنچه در اين  نهايت انفعال را مي ي اولي بالقوه بي ي اولي نقض كرد، زيرا ماده ماده
ادراك صورت . نهايت فعل را ندارد ي بي برهان گفته شده است اين است كه امر مادي قوه

 ،3(پذيرد  ها را مي  بلكه عقل پس از تصرّف فعلي در صور، آن،عقلي نيز صرف انفعال نيست
  .)296: ص
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كند، زيرا   اساس اين برهان را متزلزل مي افالكتحريكات نامتناهيِ: گويد مالصدرا مي

اي  شود كه داراي قوه ه ميتحريكات نامتناهي، از آن جهت به نفس فلكي نسبت داد
بنابراين همين .  بر تحريكات نامتناهي تواناست،جسماني است و با استمداد از عقل فعال

اي  توان گفت كه نفس انساني قوه كند، يعني مي ي نفس ناطقه نيز صدق مي سخن درباره
كه  ين مطلب آنمؤيد ا. جسماني است كه با استمداد از عقل فعال بر امور نامتناهي تواناست

يالي  به ادراك صور خ، با استمداد از عقول مجرّد،كه تجرّد عقالني ندارد ي خيال، با آن قوه
گونه كه نامتناهي بودن صور خيالي مستلزم تجرّد عقالني   همانبنابراين. نامتناهي تواناست

ي عاقله و  هي خيال نيست، نامتناهي بودن مدركات عقلي نيز دال بر تجرّد عقالني قو قوه
  .)287: ، ص8 :، ج8(نفس ناطقه نخواهد بود 

   بر تجرد نفسابن سينا برهان ششم. 6. 2
  :تقرير برهان ششم ابن سينا به صورت قياس استثنايي چنين است

ي عاقله منطبع در جسم باشد، يا بايد هميشه آن جسم را تعقل كند، يا بايد  اگر قوه
  .گاه آن را تعقل نكند هيچ

ي عاقله يا هميشه اين جسم را تعقّل  چنين نيست كه قوه طل است، يعني اينتالي با
  .كند و يا هيچ وقت آن را تعقّل نكند

  .ي عاقله منطبع در ماده و جسم نيست بنابراين قوه
يك عضوي از (آلت جسماني ي عاقله در  توضيح استدالل چنين است كه اگر قوه

  : از دو حال خارج نيست،ي آن آلت تعقّل كند سيله منطبع باشد و به و)اعضاي بدن انسان
  .كند يا آلت جسماني خود را ادراك مي) الف
  .كند يا آلت جسماني خود را ادراك نمي) ب

كه ادراك عبارت از حصول صورت  اگر آلت جسماني خود را ادراك كند، با توجه به اين
 يعني همان ،گيرد ي يا ادراك توسط خود صورت آلت انجام م،مدرك نزد مدرِك است

 ، كهكند ي عاقله آن را ادراك مي شود و به اين ترتيب، قوه صورت آلت نزد مدرِك حاصل مي
ي عاقله بايد همواره آلت خود را ادراك كند، زيرا صورت آلت هميشه نزد  صورت، قوه در اين

از نظر گيرد كه  ي عاقله حاصل است و يا ادراك توسط حصول صورت ديگري انجام مي قوه
 ،اين احتمال باطل است.  اما از نظر نوع يكسان است،تعداد با صورت خود آلت اختالف دارد

ند يا به اختالف مواد و اعراض است و يا به ا زيرا مغايرت بين اموري كه در نوع مشترك
ا ند و يا ند؛ يعني هر دو ماديا در اينجا از نظر ماده و اعراض يكسان. اختالف مجرّد و مادي

 ، كهگيرد كه از نظر نوع با صورت آلت اختالف دارد ادراك توسط صورت ديگري انجام مي
  .ي عاقله آلت خود را ادراك نكرده، بلكه چيز ديگري را ادراك كرده است صورت، قوه  اين در
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ي عاقله داراي آلت جسماني باشد، يا بايد  شود كه اگر قوه  نتيجه مي،از آنچه گذشت

ك نكند و يا همواره آن را درك كند و چون اعضاي بدن گاهي مورد توجه هرگز آن را در
 آلت  پس هيچ عضوي از اعضاي بدنْ،ها غفلت دارد اند و گاهي نفس عاقله از آن نفس عاقله

، بلكه مجرّد باشد ي عاقله در هيچ عضوي منطبع نمي به عبارت ديگر، قوه. ي عاقله نيست قوه
  .)299 - 296: ، صص3 (از ماده است

  : اين برهان بر چهار مقدمه استوار است: گويد مالصدرا مي
  .شود  به مقارنت صورت مدرك براي مدرِك حاصل ميادراك) الف
ي حصول صورت مدرك در خود   مدرِك بالذات باشد، ادراك به وسيلهاگر مدرِك) ب

 صورت مدرك ي حصول  ادراك به وسيله،و اگر مدرِك بالعرض باشد. شود مدرِك حاصل مي
  .شود در آلت حاصل مي

ي جسمي كه موضوع آن قوه است   جسماني باشد، افعال آن به وسيلهاي اگر قوه) ج
  . شود گيرد و به اين موضوع، آلت آن قوه گفته مي انجام مي

 زيرا ادراك به ،ي دوم باطل است اين برهان به علّت بطالن مقدمه: گويد مالصدرا مي
ي  ي بينايي به وسيله قوه  ،گيرد؛ براي مثال  مدرك در آلت انجام نميي حصول صورت وسيله

  .)289 - 288 :، صص8 :ج ،8(كند  ارتسام صور در چشم ادراك نمي
 نفس قيام صور را به ابن سينا زيرا ، مبنايي استي اين اشكال،شود كه مشاهده مي چنان

صور حسي و خيالي را منطبع و  بدين معنا كه ابن سينا ،داند نه صدوري قيام حلولي مي
يعني  ،داند  اما مالصدرا نفس را موجد و فاعل صور حسي و خيالي مي،داند  در نفس ميحالّ

 به در عالم خارج» رب« نسبت فعل به فاعل است و همان گونه كه ،نسبت اين صور به نفس
   .اند نفس مخلوق  عالم درون نيز تمام حاالت و صور در،خالقيت متصف است

   بر تجرد نفسابن سينا برهان هفتم. 7. 2
  :توان چنين تقرير كرد  را ميابن سينابرهان هفتم 

، استمرار ادراك باعث خستگي كرد  عاقله از طريق آلت جسماني ادراك ميي اگر قوه
   .شد ميآن 

  .شود چار خستگي نميد عاقله ي اما قوه
  .كند  عاقله از طريق آلت جسماني ادراك نميي پس قوه

كنند، اين خصوصيت را دارند كه  ي آلت جسماني ادراك مي مام قوايي كه به وسيلهت
ها را خسته و ادراك  آناستمرار ادراك به ،كند ها را ضعيف مي  آنهاي شديد و سخت 

 ديدن نور ،اي كه بعد از يك ادراك شديد، قادر به ادراك امر ضعيف نيستند؛ براي مثال گونه
ي عاقله  ان نتواند بالفاصله نورهاي ضعيف را ببيند، اما در قوهشود انس شديد موجب مي
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 استمرار تعقّل موجب خستگي است به اين علّت است ،كه در برخي موارد اين. چنين نيست

 موجب خستگي شده است استمرار تخيل ،گيرد و در واقع ي عاقله از تخيل كمك مي كه قوه
  . )300 - 299: ، صص3(

 داللت بر ،ي عاقله دارد طور كه داللت بر تجرّد قوه اين برهان همان: دگوي مالصدرا مي
ي است كه داراي حجم يي خيال هم قادر بر تخيل اشيا هي خيال نيز دارد، زيرا قو قوه تجرّد 

است كه ي يدر بر تخيل اشيا از قبيل افالك و ستارگان و هم قا،و مقدار بزرگي هستند
ي خيال را  كه ابن سينا قوه  حالي  در،)299: ، ص8: ج ،8 (دباشن داراي حجم كوچكي مي

  .كند ي عاقله را اثبات مي  فقط تجرد قوه،داند و با اين برهان مجرّد نمي
   نفس ابن سينا بر تجردبرهان هشتم. 8. 2

  :توان چنين تقرير كرد  را ميابن سينابرهان هشتم 
و به تحليل و ضعف  ر،اره با ضعف بدن بايد همو، عاقله از قواي جسماني باشدي اگر قوه

  ،رود
   .رود  رو به ضعف و تحليل نميي عاقله با بدنْ كه قوه حال آن

  . جسماني نيستي  عاقله قوهي بنابراين قوه
ي عاقله يكي از قواي جسماني باشد، بايد همواره با ضعف بدن رو به تحليل و  اگر قوه

ي عاقله رو به كمال و قوت و   سالگي، قوهبينيم از حدود چهل كه مي ضعف رود و حال آن
  .)300:، ص3 (ي جسماني نيست ي عاقله قوه قوهبنابراين . رود بدن رو به ضعف و انحالل مي

توان ثابت  با اين برهان نمي: گويد  تحت عنوان حكمت عرشي مي،اسفارمالصدرا در 
ور داللت بر اين دارد كه كرد كه براي هر انساني جوهر مفارق عقلي است، بلكه برهان مذك

ه توان ثابت نمود ك  با اين برهان، مي،عالوه بر اين. جسماني است اي غير ي عاقله قوه قوه
ي تخيل در بعضي افراد  جسماني هستند، زيرا قوه ي غيري واهمه قواي ي خيال و قوه قوه

د باقي است و اگر اند به حال خو سالخورده و افراد مريض كه سالمت خود را از دست داده
 بايد ،ي جسماني و منطبع در آلتي از آالت جسماني بودند ي واهمه قوه ي خيال و قوه قوه

، 8 :، ج8 (كه چنين نيست عيف گردند و حال آن ض،در دوران پيري و يا در هنگام ضعف
  .)298 :ص

  

  ديدگاه مالصدرا در باب تجرّد نفس .3
 او در اين باره به تفصيل ،از اين رو. اي است ويژهتجرّد نفس نزد مالصدرا حائز اهميت 

ي  وي برخالف پيشينيان كه تنها قوه. سازد گويد و زواياي بحث را نيك روشن مي سخن مي
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شناسد و به سه مرتبه از تجرّد پي   مراتب تجرّد را از هم بازمي،دانستند عاقله را مجرّد مي

  : ازاند عبارتبرد كه  مي
  ؛جرّد نفس در مقام خيال تجرّد برزخي يا ت-
-؛ عقلي تجرّد تام  
  ي فوق تجرّد عقلي   تجرّد اتم يا مرتبه-

  )تجرّد خيالي( ي خيال تجرّد قوه. 1. 3
موجودات خيالي مادي نيستند، اما برخي . عقل  برزخي است ميان ماده وخيالْ

  : گويد او مي.  را دارند، مثل شكل و رنگ،هاي ماديات ويژگي
يال، جوهري است كه محل آن بدن يا اعضاي آن نيست و در جهتي از جهات ي خ قوه

اين قوه از عالم مجرّد و در عالمي جوهري بين دو عالم ماده و . شود عالم مادي يافت نمي
  .)191: ص ،9: ج ،8( عقل است

بعضي از اين . كند ي خيال اقامه مي مالصدرا براهين مختلفي براي اثبات تجرّد قوه
اند  ها در اثبات تجرّد نفس ناطقه بهره جسته هين همان براهيني است كه ديگران از آنبرا

در .  براهين جداگانه و ابتكاري استها در ديدگاه ابن سينا گذشت و برخي ديگرْ كه بيان آن
  :پردازيم ينجا به ذكر سه برهان ميا

ضاد بودن سياهي و انسان به مت: ي خيال  مالصدرا بر تجرد قوهبرهان اول. 1. 1. 3
بديهي .  نزد وي حاضر باشند،كند و الزم است اين دو هنگام حكم كردن سفيدي حكم مي

بنابراين محلّي كه اين دو . است كه اجتماع سفيدي و سياهي در جسم واحد محال است
 ، مدرك صور جزئي نيستبايست مجرّد باشد و چون عقلْ د ميشون صورت در آن حاضر مي

 ي خيالْ ، قوه از اين رو.كند كه آن صورت جزئي را ادراك مي خيال است ي پس اين قوه
ه است هقو482: ، ص3 :ج همان، (اي مجرّد و منزّه از ماد(.  

آنچه را افراد در خواب مشاهده : ي خيال  مالصدرا بر تجرد قوهبرهان دوم. 2. 1. 3
تواند جزئي از   محلّشان نمي اموري وجودي هستند كهكنند چه را كه تخيل ميكنند يا آن مي

. كه آن صور چنين نيستند   داراي وضع و محاذات است، در حاليبدن باشد، زيرا بدنْ
 حال .ترند  صور اشياي بزرگي هستند كه به مراتب از بدن ما بزرگچنين گاهي اين صورهم

نطباع  مشكل ا، جسماني باشد و اين تصورات بخواهند در آن حلول كنندي خيالْ اگر قوه
  .)227 - 226 :، صص8ج همان،(، محال استآيد كه به بداهت عقل كبير بر صغير پيش مي

گونه كه عموم حكماي  اگر آن: ي خيال  مالصدرا بر تجرد قوهبرهان سوم. 3. 1. 3
 دو احتمال وجود خواهد ،طبيعي معتقدند، صور خيالي در يك روح بخاري منطبع گردند

  :داشت
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اهد داشت كه اين احتمال ي معين غير از محل صورت ديگر خويا هر صورتي محل) الف

كند و كشورها و شهرها و  هاي مختلفي را حفظ مي  زيرا يك انسان كتابمحال است،
ها در حفظ و خيالش باقي  هاي آن كه صورت  بيند، در حالي هاي گوناگون را مي شگفتي

  . ماند، روشن است كه روح دماغي توان اين امر را ندارد مي
 مانند كنند و در نتيجه، خيال  انطباع ميها در يك محل كه تمام آن صورت يا اين )ب
 از هم پذيرشود و تمييز  خطوطي گوناگون نوشته مي،اي خواهد بود كه در آن صفحه

ها را به صورت متمايز از هم   چون آن صورت،گونه نيست كه خيال اين  نيستند، در حالي
 منطبع در جسم و ماده شود كه صور خيالي ينجا معلوم ميپس از ا. نمايد مشاهده مي

  .)227 :، صهمان(نيستند 
 اين، قانون طبيعت آن است كه اگر دو امري كه داراي طبيعت واحدند با عالوه بر

شوند؛ مثالً   تمايز خود را از دست داده، تبديل به موجود واحدي مي،ديگر تالقي كنند يك
ي واحد   تبديل به قطره،ديگر  آب پس از تماس با يك دو قطره،طبق طبيعيات قديم

حال اگر صور . ماند  به طوري كه ديگر تمايزي بين آن دو باقي نمي،شوند تري مي بزرگ
 تمايز خود را از دست بدهند ، بايد به محض قرار گرفتن در كنار هم،خيالي نيز مادي باشند

 ه صورت واحدي گردند كه اين نيز تبديل بي اين قول آن است كه تمام آن صور و الزمه
  .)466: ، ص1 :ج ،13(محال است 

ي تخيل  از لوازم قول به تجرّد خيال، تجرّد نفوس حيوانات است، زيرا حيوانات از قوه
 معتقدان به تجرّد خيال به تجرّد نفوس حيوانات نيز قائل ،مندند؛ از اين رو بالفعل بهره

  . اند شده
   تجرّد تام عقلي.2. 3

ي جسماني و صورت مقداري، هم در   يعني عاري بودن نفس از مادهرّد تام عقليتج
، بخشي را به بررسي تجرّد نفس انساني اسفارمالصدرا در مبحث نفس . ذات و هم در فعل

. كند  ميارزيابيي پيشينيان را به تفصيل   سخنان و ادله، او در اين بخش.دهد اختصاص مي
حال در اينجا به ذكر دو برهان . ها در ديدگاه ابن سينا گذشت تقرير اين براهين و نقد آن

  :پردازيم  ميبتكارات وي استكه از ا
ي انواع ادراكات، مدرِك  در همه:  عقلي مالصدرا بر تجرد تامبرهان اول. 1. 2. 3

. كنند ي آالت و ابزار نفس فعاليت مي حقيقي همانا نفس است و قواي ادراكي به مثابه
بيند،  يابد كه او مدرِك واحدي است كه هم مي يك از ما با علم حضوري درميهمچنين هر

 ، به هر حال.)181 :ص، 2 :، ج14(ورزد  كند و هم تعقل مي شنود، هم تخيل مي هم مي
  : يعني همان نفس، سه احتمال متصور است،ي مدرِك درباره



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز   142
   مدرِك از سنخ اجسام است؛)الف
  ؛باشد ه جسم ميقوه يا صفتي است كه قائم ب )ب
  . يعني مجرّد و قائم به خويش استهاست، ق از ماده و غير قائم بدانامري مفار )ج

  .پردازيم حال به بررسي اين احتماالت مي
جسم از آن روي كه جسم است امكان ندارد كه مدرِك چيزي . احتمال اول باطل است

 سامي اج آيد كه همه زم مي ال، زيرا اگر جسم از آن روي كه جسم است مدرِك باشد،باشد
  .كه چنين نيست مدرِك باشند، حال آن

  : استشدني تصور دو صورت،در مورد احتمال دوم
  كند و محل جسماني آن كل بدن است، يا نفس در تمام بدن حلول مي ) الف
  .شود  منطبع مي، مثالً مغز،كه در عضو خاصي از بدن يا آن ) ب

ي چنين فرضي آن است كه تمام اجزاي بدن داراي  هصورت اول باطل است، زيرا الزم
 بينا، شنوا، متخيل، متفكّر و عاقل اشند، يعني هر جزئي از اجزاي بدنْي انواع ادراكات ب همه
  . ادراك خاصي دارندكه چنين نيست و هريك از اعضاي ادراكي انسانْ  در حالي،باشد

 خاصي در بدن وجود داشته  بايد عضو،صورت دوم نيز باطل است، زيرا بر اساس آن
، 8(كه ما چنين عضوي در بدن نداريم   در حالي،ي انواع ادراكات را انجام دهد باشد كه همه

 فاقد چنين عضوي هستيم و از طرف ، چون ما از يك طرف.)301 - 300 :، صص8 :ج
وب  منسيابيم كه مدرك واحدي در ما وجود دارد كه تمام ادراكات ديگر، با علم حضوري مي
يك از اعضاي بدن   در هيچ، يعني نفس،گيريم كه اين مدرك واحد به آن است، نتيجه مي

، 14 (ئم به آن، بلكه موجودي مجرّد است پس نفس نه جسم است نه قا،حلول نكرده است
  .)183: ، ص2 :ج

هر صورت يا صفتي كه در جسم :  عقلي مالصدرا بر تجرد تامبرهان دوم. 2. 2. 3
سبب خارجي حاصل گردد وقتي صورت يا صفت از جسم زايل گشت، اتّصاف در اثر دخالت 

.  اما وضعيت نفس چنين نيست؛ نيازمند آن سبب است،مجدد جسم به اين صورت يا صفت
 صور ، مثالً در نفس؛شود  ادراكات ما در اثر دخالت خاصي حاصل مي،در بسياري موارد

گردند، سپس در اثر فراموشي،  ر حاصل مي بسياري به سبب فكر و يا آموزش آموزگاعلميِ
. دهد ها را از دست مي  آنشود و نفس ي ذهن محو مي  به دست آمده از صفحهصورت علميِ

  موجود جسماني نيست پس نفس،ها را به ذات خود دارد امكان بازگردانيدن آننفس ولي 
  .)299: ، ص10 و 256: ، ص9(

  تجرّد اتم. 3 .3
  تنها   نه،نفس در اين مرتبه. كند اي متعالي مطرح مي  را در مرتبهدرا تجرّد نفســمالص
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كه نشانگر محدوديت و حاكي از نيز  بلكه از تقيد به ماهيت ،منزه از ماده و احكام آن است

  .باشد و همواره در سير به سوي كمال است  مجرّد مي،نقص و ضعف وجودي است
شود كه در آن مرتبه، مشرف و  ي قائل ميا  مرتبه، براي نفس،مالصدرا بر اين اساس

 چنين ، نفس ممكن نيست با وجود محدوديت ماهوي.ي موجودات است مشتمل بر همه
  :گويد  لذا او مي؛منزلتي كسب نمايد

هويت نفس انسان مقام معيني ندارد و مانند ساير موجودات طبيعي، نفسي و عقلي كه 
 بلكه ي معيني در هستي ندارد، ، درجهين رو از ا.، درجات معيني دارند نيستدر هستي

 او .هاي سابق و الحق برخوردار است نفس انسان مقامات و درجات متفاوتي دارد و از نشئه
  .)343 :، ص8: ، ج8(  صورتي ديگر دارد،در هر مقام و عالمي
 نفس و جواهر ما فوق آن را وجودات بحت و انوار بسيط ، حكيم سبزواريبر اين اساس

  : در اين باره چنين سروده است،ي خود وي در منظومه. ري از ظلمت دانسته استو عا
   عندي و ذا فوق التجرّد انطلق    و انّها بحت وجود ظل حق  

  )308: ، ص7(
كند اين است كه  مطلب در خور توجه كه نظر صدرالمتألهين را از ابن سينا متمايز مي

 را به طور كلي براي ما ثابت كند و اگر كسي تواند تجرد نفس  برهان صرفاً مي،نزد مالصدرا
از ، بايد به كشف و شهود پناه برده مي ،بخواهد به عمق حقيقت و كيفيت تجرد نفس پي برد

. رسانند  برهان را ياري ميهي كشف و اقتدا به اولياي اال،از نظر او. هي مدد جويداولياي اال
ار حكما را بحث از حاالت نفس ت و آث بسيار اسگويد كه براهين تجرد نفس مالصدرا مي

گونه   ابهام قرار دارد و كسي نتوانسته آني  پشت پرده، اين امرْ اينگرفته است، با وجودفرا
. اند كه از سنخ عالم بشريت به در آمده هي، جز اولياي االكه سزاوار است حقيقت آن را بيابد

آنان اقتدا نمايد و از انوار و پس كسي كه خواهان آگاهي از حاالت نفس است، بايد به 
 باطن خويش ،چنين انساني بايد از اغراض پست و مادي پرهيز كرده. بركات آنان بهره جويد

 :، صص11( ها پاك سازد، تا ذات خويش را مجرد از قيود مادي مشاهده نمايد را از آلودگي
525 - 526(.  

تعالي يافته استبنابراين در حكمت متعاليه روش شناخت .  
  

  گيري بندي و نتيجه جمع. 4
وي  . عاقله نفس استي گمارد، اثبات تجرد قوه مي به اثبات آن همت ابن سيناچه آن

 اين براهين ي توان مجموعه كند كه مي  عاقله نفس ذكر ميي هشت برهان در باب تجرد قوه
  :جاي دادذيل را در سه قسم 
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  ،اند گذاري شده جسم پايهبراهيني كه بر محال بودن انطباع صور عقلي در  )الف
كرد عوامل جسماني  كرد جوهر نفس را مغاير با عمل براهيني كه سنخ و عمل )ب
  ،دانند  نفس را غير جسماني مي،اند و بر اين اساس دانسته
توان اين قسم را  اند كه مي  سامان يافتهيني كه با تكيه بر علم حضوري نفسبراه )ج
  .ترين براهين دانست محكم

هاي قسم نخست، اين ايراد وارد است كه چگونه امر مجردي چون نفس  ه برهانراجع ب
آيا اين امر يعني محل بودن، مالزم با استعداد و قوه و . ممكن است محل معقوالت واقع شود
 ،هاي دسته دوم و مخصوصاً سوم پس با توجه به برهان در نتيجه مالزم با استعداد نيست؟

  .)103 :، ص12 ( حكم كرد و آن را غير مادي دانستتوان به تجرد نفس ناطقه مي
پردازد كه در ذيل   ميابن سينابراهين نقل و ارزيابي به  ،اسفار در مبحث نفس مالصدرا

 عاقله را مجرد ي  كه تنها قوه،ابن سيناوي برخالف  . بيان شدابن سينا براهينهريك از 
گردد كه   قائل مي سه مرتبه،تجرد براي  شناسد و ميزاتب تجرد را از هم بار م،داند مي

  :عبارت است از
  ، تجرد خياليي مرتبه )الف
  ،ي تجرد عقلي مرتبه )ب
  . فوق تجرد عقليي مرتبه )ج

وي از برخي از . كند ي خيال اقامه مي مالصدرا براهين مختلفي براي اثبات تجرد قوه
جويد و  اند بهره مي ار بردهي عاقله به ك ديگران براي اثبات تجرد قوه و ابن سينابراهيني كه 

 تجرد نفوس حيوانات ،از لوازم قول به تجرد خيال. از براهين وي نيز ابتكاري است برخي
 معتقدان به تجرد خيال به ، از اين رو.مندند  زيرا حيوانات از قدرت تخيل بالفعل بهره،است

داند به  ل را مجرد ميجا كه مالصدرا خيا  بنابراين از آن.اند تجرد نفوس حيوانات قائل شده
 عقلي ضمن نقل براهين وي براي اثبات تجرد تام. شود تجرد نفوس حيوانات قائل مي

 وي مفهوم تجرد نفس ناطقه را. دهد ها، براهين بديعي را نيز ارائه مي گذشتگان و ارزيابي آن
وي هاي ماه ي فوق تجرد عقلي كه به معناي تجرد از قالب  يعني مرتبه،در سطح متعالي

 بايد به وحي و ، براي شناخت مقامات انساني،كند كه در اين صورت  مطرح مي،است
  .مفسران واقعي رجوع كرد
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