
     

  
  
  

  ورسطو اآن نزد و بقاينفس  تجرُّدل يدال ي ه تطبيقي درباري همطالع
  سينا ابن
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  دهيچك
نفس انسان مسائل مربوط به سينا از ديرباز به  فالسفه از جمله ارسطو و ابن

 بقاي نفس ي مسألهها   آن نزداساسيهاي  پرسشيكي از همواره . اند توجه داشته
تفصيل بر ه نفس را مجرد دانسته و ب سينا ابنترديدي نيست كه  . استانساندر 

موجب همواره نان ارسطو در اين مقام، ختعارض س اما . استآن استدالل كرده
بودن نفس براي بدن، صورت از گاهي ، به طوري كه  استشدهنظر شارحان   اختالف

 از مرگ بعد نفس دم بقاي فساد و عبر دليلي ي مثابه بهرو،  از اين و ت نفسماديبر 
تعريف صورت بين تعارض رفع   براييداليل ،در اين بررسي. اند استنباط كرده آن

در نظر كه   اين با مثالً؛ه است اقامه شدآنو بقاي  تجرُّد و بودن نفس براي بدن
، مفهومي مستقل  نفس صورت بدن است و صورت در عين مالزمت با ماده،ارسطو
و نفس بوده  امكان وجود صورت بدون ماده محتمل مواقع،برخي  اما در ،د داراز آن

 براهينرو بر مبناي  ازاين .دانسته شده است اصيل و مستقل ، بدندر مقايسه با
انسان نفس كه  است استدالل شده ،سينا ابنضمني ارسطو و داليل مصرَّح 

موجودي  ي منزله فس بهن ،ها  آندر نظر بنابراين. تواند امري مادي باشد نمي
  . است و باقي مجرد، كه ذات آن عقل استنفسه في
  .عقل -5،  نفستجرُّد -4 ،قواوحدت  -3سينا،  بنا -2ارسطو،  -1:  كليديهاي واژه

  
  

                                                           
  jalilian1974@yahoo.com                                         دانشگاه عالمه طباطبايي دكتري فلسفه ∗

  12/3/93: تاريخ پذيرش                                                               8/10/92 :تاريخ دريافت

 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
 ،52، پياپي 1393پاييز ، 3اره، شم14دوره 

  2251-6123: ،  شماره شاپا112 -91صفحات 

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University 

Vol.14, No.3, Autumn 2014, Ser.52, 
PP: 91-112, ISSN: 2251-6123  



 92 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز     

  مقدمه. 1
برده   پيخويش به وجود نفس  ،خود آمده و به وجود خويشتن آگاه شدهه تا ب  ميآد
 اشياء و حضور ي  به همه انساننفستعميم  از ، نفس خصوصها در تحول انديشه. است

هاي مختلف تعلق روح به   روايتتا ،گرفته نخستين در يونانيانِ عالم ي قواي مرموز در همه
بر سعي و تكاپوي آدمي  همه ،بدنجان در دميدن  مانند نفخ روح يا ،بدن در كتب آسماني

وجود دارد كه در  نفس انسان ي ه عقايد فراواني دربار.كند ميدر اثبات نفس خويش داللت 
 نظير ،و يا در برخي از آراءاست دانسته شده   از جنس ماده  انسان نفسها، برخي از آن
 زندان يا گوري براي او ي ه از جنس عالم قدسي و علوي و بدن انسان به منزل،اي عقايد اورفه
تكرار مرتباً  ،ي تفكر انسان در ادوار تاريخيِ، مختلفيالبته اين عقايد به انحا .رود به شمار مي

 از شاگردان فيثاغورث، ،، آناكسيماندروس، آناكسيمنس، آلكمئون  تالسآراي. شوند مي
اي از  گونهگر  روايت امپدكلس، آناكساگورس، ديوگنس، بقراط، هراكليتوس و پارمنيدس

 ي همنزل بهكه رود  به شمار مي از طبيعتي جزيي نفس انسانْ ،است كه در آن نفس ي فلسفه
 مفارق از جهان و دئي به مب، براي نظام جهان آناكساگورس؛ البته عالم استياشيامبدأ 

آگاهي  ها چيزها و بزرگترين نيروي عقل از همه.  عقل استهمان ، كهعناصر آن معتقد است
 ،باره  ارسطو در اين.چيز فرمانرواست و نظير روح در آدميان است  بر همه،كامل دارد

 و گاهي هم بر او خرده گرفته است) 20 - 15: ، صص ب984، 11(آناكساگوراس را ستوده 
 توجهي كه از ديدگاه آناكساگوراس استنباط شايانمطلب ). 18 :، ص الف985همان، (

 يعاملبه توان چرخش عالم را به عوامل مادي نسبت داد، بلكه  ن است كه نميايشود  مي
بر شد اي   كالم او ديباچه.داشته باشددر سراسر هستي حضور   كه  نياز استغيرمادي

 آن هاي ديگر جنبهبر هيت آن و كه الددانباي از وجود  جنبهرا  نفس تا ، افالطوني فلسفه
 كه نفس را در مقابل حيات ، حتي آناكساگوراس،كس  هيچ،تا زمان افالطون. ردغلبه دا
كه ت اسافالطون نخستين كسي .  آن را عاري از ماديت نشمرده است،كرد لحاظ ميطبيعي 

 نفس به ، آندانست و هرگونه نظري را كه بر اساس مينفس را از هر جهت غيرجسماني 
از عناصر را گونه كه امپدكلس نفس مركب  همان( كاست فروميعنصر يا مخلوطي از عناصر 

 روحاني و تقدير فوق طبيعي نفس را مورد انكار قرار ي ه جنب،و از اين راه) پنداشت مي
  .مردش  مردود مي،داد مي

 و علم النفسبحث اي در  ، پژوهش مبسوط و گستردهنفس  ي هدرباردر كتاب ارسطو نيز 
  ي هدربار كتابِدر اهميت . داده است انجام مطرح پيشينيان در تاريخ فلسفه بررسي آراي

ترين مرجع مطالعه در نفس به شمار   بزرگ، همين بس كه در اروپا تا قرون جديد،نفس
راي  ب؛نحوي مبتني بر آن بوده است ه نفس بي  هرگونه تحقيق درباره،مرفته و در عالم اسال
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 يا شفاء طبيعياتسينا در فن ششم از كتاب  توان به مشابهت مباحث نفس ابن  مي،مثال

فيلسوف سينا،  از ابن .ردحتي گاهي مطابقت آن در بسياري از موارد با اين كتاب اشاره ك
 و با اطمينان النفس به جاي مانده است  علمي  دربارههاي متعددي  نوشته،بزرگ عالم اسالم

مسأله بحث و اين  وي در ي به اندازهاو  پيش از ي يك از فالسفه توان گفت كه هيچ مي
 كه او  حاكي از آن استاوحال    شرحي آثار به جاي مانده دربارهاز برخي . اند گو نكردهو گفت

 از تعاليم اسماعيليه در وه خاصي داشته  نفس و عقل توجي  به دانستن مسأله،از كودكي
 برخي از قانون و النفس رساله، اشارات، نجات، شفاء. اين زمينه آگاهي كامل داشته است

  .به بحث نفس پرداخته شده استها   آندرسيناست كه  آثار ابن
نفس برآمده از آيا نفس انسان مجرد است؟ آيا كه   اينند ازا برخي مسائل نفس عبارت

 ؟ چه بوده استاين تعلق تعلق گرفته و مرجح نفس به بدنچرا ؟ دن و جسم استخود ب
  نسبت عقل و نفس چيست؟ 

  اما؛ مجرد و فعالًجوهرى است ذاتاًاين است كه ) اصطالح فلسفىدر (عقل تعريف 
 ، به تعبيري.مادهه  بمندازي ن، در فعل، اما مجردجوهرى است ذاتاًاين است كه تعريف نفس 

حال .  بدن داردهرى بي كه تعلق تدب،ذات خود هقائم بو جوهرى است مستقل  ،فسنمراد از 
 اما ، بايد به بدن تعلق بگيرد،مجرد است ذاتاًكه   اين چرا نفس با كهال مطرح استؤساين 

 ي مسأله ،النفس علمدر ترين بحث  ترين و كليدي همبنابراين م عقل اين تعلق را ندارد؟
 بلكه ،ستيكه نفس جسم ن اين است  افالطوننظر ازعريف نفس ت. است وجود نفس ي نحوه

كمال اول براى «ست از  اعبارت ، ارسطوتعريفدر نفس . ك بدن استو محرّ طيجوهر بس
در اين . )5  ب412 و 27 الف 412 ،10 (» استبالقوهداراي حيات كه  عى آلىيجسم طب
 ابدي  بالفعل مىكمالِ جسم ،صورت جسم است، كه توسط آن» كمال اول« مقصود از تعريف،

فى جامع ينا تعريس ابن. قواستا ي آالت دارايعى ين است كه جسم طبيا» آلى«و مقصود از 
، )نظر افالطون( نفس جوهر روحانى است بيان داشته كهف آورده و ين دو تعريو شامل ا
آلي طبيعيِ جسم اول كمالنباتي  نفس .است آلي طبيعيِ جسم كمال اولِ پس نفس 

 حيواني نفس؛ كند  ميتغذيه و يابد  ميپرورش و كند مي ولد و زاد كه آن جهت از، است
نفس  و ؛باالراده حركت و اتجزييادراك  جهت از ،است آلي طبيعي جسم كمال اول

 انجام اختيار به كه فكري اعمال جهت از است، آلي طبيعي جسم اول كمال انساني
  . )158 :ص ،5( تكليا ادراك و رأي به استنباط دهد، مي

 در سينا ابن اما بايد دانست كه  جسم است؛ صورت و كمالِنفسكه  در باال اشاره شد 
 ولي به داليلي ترجيح ،هم قوه، هم صورت و هم كمال خوانده است  آن را،بيان حد نفس

 ظاهراً. بگويد قوه است يا صورت جسمكه   ايندهد بگويد نفس كمال جسم آلي است تا مي
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و با عدم  و تقابل بوده در تضادنفس  تجرُّد با استبدن  ي  صورت نوعيهكه نفس يفتعراين 
 ،استخود نيز مادي  طبيعتاً يك موجود مادي ي  صورت نوعيهزيرا ؛داردآن سازگاري  تجرُّد

  . ديگري هاي نوعيه مانند تمام صورت
د و از طرفي ان طرف پيرو ارسطو بوده و اين تعريف را گرفتهيك  از اسالمي ي فالسفه

 صورت ، انسان مانند نفوس نباتي و حيواني نفساند كه اگر  با اين مسأله مواجه بوده،ديگر
 ،اگر انسان بميرد ،به عبارتي ؟ه خواهد بود پس مبناي بقاي آن چ، انسان باشدي نوعيه

 معاد ي مسألهجاكه  ازآن. شود رود و تبديل به ماده و جماد مي از بين مياست هرچه بوده 
 از ضروريات  يكي از مسائل اصلي دين اسالم مطرح بوده وي مثابه  به،فيلسوفان اسالميبراي 
 از او به جاي حقيقتيبايد  ،رود انساني از دنيا ميطبيعي است اگر  ،است  شدهشمرده دين

براي انسان  نفس تجرُّداثبات  رو ايناز  و بماند كه مستحق پاداش و عتاب خداوند گردد
 نبودن عرَضثبات ادر پي سينا   ابندر نتيجه، . بسيار اساسي بوده است ،المي اسي فالسفه
 تجرُّد اثبات  و اين مسأله براي او كليدستو ايت نفسجوهر اثبات ،يا به عبارتيانسان نفس 
، از جمله در ابتداي  تأكيد كرده استبر اين موضوعدر مواضع بسياري  او. است انسانينفس 
و ادعاي جوهريت را به شدت  نفس آورده  ده دليل براي جوهر بودن،»دهالسعا  في« ي رساله

 اشارات در ).270 - 263 :ص، ص7(  ايستاده است نفسگرفته و در مقابل ادعاي عرضيت پي
جوهري كه در «: ه استكار برد  هببراي نفس  عبارت جوهر را دقيقاً او و استگونه  نيز همين
  .)306 - 305 :ص، ص2: ، ج1(» تو است

 در نگاه  زيرا، ستودرامسلمان ماي  حكفراواننبوغ و تفطن بايد  اصوالًبه همين اعتبار، 
بنا به . اند طور كلي ندانسته اول، تعريف ارسطو از نفس را تعريفي راجع به ماهيت نفس به

 و  ذاتي راجع بهتعريفنه است و نفس  از كاربردي از نفس، تعريف اين تعريف ،ها  آنتقرير
فيلسوفان  از ديدگاه. وجود نداردارسطو خود  اين توضيح در آثار  هرچندنفس انسان؛ماهيت 
 تعلق تدبيري ي نفس به واسطه، اما اند  داراي نفس نيزتر از نبات، حيوان و انسان باال،مشائي

 مجرد است و تعلق  ذاتاً، نفس ناطقه در نظر مشاء، و در عين حالاستبه ماده، نفس 
 بدن كمال  نفس،مشاء ي فالسفهاز نظر  .دارد عارضي ي جنبه ،ده براي آنتدبيري به عالم ما

كارهاي خود را با آن دارد و  ي است كه قوا و آالتطبيعتنوعي   نفس و بدنْتركيب و است
حامل نفس بدن  نفس با بدن اين نيست كه ي  رابطه به بياني ديگر،.دهد ابزار انجام مي

ن است و نفس است كه خودش را در دل اين بدن  بلكه بايد گفت نفس حامل بد،است
  .آورد مي

 رايب( رنگ است در آثار ارسطو بسيار كم نفس  و بقايتجرُّد ي مسأله هرچند بنابراين
  است شده كه گفته، دو سطر به اين مورد اختصاص داردفقط ،طبيعيات در كتاب ،مثال
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 ي  نفس در فلسفهتجرُّداثبات ، )رد داءانساني از آن نفوسي باشد كه قدرت بقا نفس شايد

پس از اثبات تجرد نفس از ديدگاه  ،مجالدر اين . و گريزناپذير است  ارسطو امري حتمي
  . شده است پرداخته نفس نيز ي سينا در خصوص مسأله ابنبدايع و يف ابه برخي ظرارسطو، 

  

  تعريف نفس. 2
 البته ؛ اوست نفس  ي هدربار كتاب ،النفس علمدر مباحث ارسطو ترين اثر   مهمقطعاً

پيش از  ، كه بسيار تحت تأثير افالطون بوده است،ارسطو  دوران جوانيهاي  بخشي از نوشته
گرد آمده  2»محاورات« تحت عنوان 1آثار مفقودهبوده كه امروزه در   نفسي هدرباركتاب 
اوج قرابت و و در   مي زماني حدود بيست سال زندگي در آكادي در فاصلهرا  اين آثار او. است

 يا اودموسها   آن كه در ميان،بيان كرده استآشنايي با افالطون به سبك افالطوني 
 ي  نكته.دان مشهورترين 5فلسفه ي هدربارو  4)ترغيب به فلسفه( پروترپتيك، 3 نفسي هدربار
 اين است كه تعريف ارسطو در اين آثارش متفاوت از آثار ها  اين رسالهي باره درتأمل شايان

  . وجود نفس مجزا و مستقل از بدن است قائل به ، اين آثاري وران پختگي اوست؛ او در همهد
 ،در اين رسالهاو .  است» ادموسي محاوره« ، افالطوني ارسطوي يكي از رسائل دوره

 او.  نفس و بدن است بودن  دوگانهو  قائل به بقاي نفس بعد از فناي بدن ،مانند افالطون
وي در اين . شمارد  مي زندان و تبعيد براي آني  آغاز دورهي ا به منزلهحلول نفس در بدن ر

 از جمله دو ، اقامه كند انسان داليلي بر بقاي نفس، افالطونبه سبكاست  كوشيده رساله،
 در رو ازاين. آورد  مياستدن  هماهنگي نفسها   آندليل را در مقابل كساني كه به نظر

 و بقاكه  ديگر آن. )16: ، ص15(داند  مي خودشي يانهبازگشت روح به آشرا مرگ  جا آن
دارد آن را با سعي  ،بوده و جاودانگي عقل ، همان بقادر حقيقتاز نظر او،  نفسجاودانگي 

 حركتي  مثابه هتعريف روح ب. ب ،6 تذكاري با توسل به آموزه. الف :اثبات كندوش سه ر
 ،از حالت روح ،حال عيندر ارسطو. )17: ، ص15(دشباهت روح به خداون. ج ،خودي هخودب

  . )همان( به ميان آورده است بازگشتش بدان سخن خوبيِه  ب،پيش از نزول به بدن
  متمايزِ مستقلّ از دو جوهرِ،نفس ي مسأله ي سير تحول تفكر ارسطو دربارهبنابراين 

رام در آرام آو سپس  شود مي آغاز »ادموس«  ارسطو به نامي  گمشدهي قطعهنفس و بدن در 
 مدارج ،البته او در اين كتاب ؛شمارد  مي بدني ازنفس را صورت، تحيوانا ءاعضاكتاب 

 كه ، موجودات زنده قائل شده و مدارجي از كمال راميانمراتبي در  صعودي و سلسله
  اشكالدليل اما به.  استكرده تعيين ،قرار داردها   آنهركدام از انواع جانداران در يكي از

  و بخشي از آن را كه نفسهدش قائل به قوايي براي نفس ، مورد عقل درامراطالق اين 
 نفس   ي هدربار در ادامه و در كتاب او .كند  مستثني مي،نحوي از اين تعريفه  ب، استناطقه
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 انكار كرده و قائل  رابراي نفسء  وجود اجزا،مابعدالطبيعه و طبيعتو بعضي از فصول كتب 
 . خود پابرجاستي عقيده بر همچنان ، عقلي مسألهدر مورد  اما گردد، ميها   آنبه وحدت
در كه  ندا  مركب از ماده و صورتجانِ  بيي زنده مثل اشياات موجود،مابعدالطبيعهدر كتاب 

 با تعريف او در اين تفسير از نفس در نظر ارسطو. داند  نفس را جوهر صوري مي،اين تركيب
   .مطابقت دارد نفس ي هدرباركتاب 
 ي كه در دوره اى گونه شود، به  مىدهي داو آثار سراسراز ارسطو در  نايس ابن رى يپذتأثيرما ا
هاى ارسطو را در باب  دگاهيى از دي بدون تصرف و اظهار نظر، جستارها، تفكر خودنِينخست
 فصلى از كتاب ، حتيپرداخته استها   آنر و شرحيالنفس نقل كرده و سپس به تفس علم
با ، » آناني و نقض گفتهاند  جوهر آن گفته  نفس وي در ذكر آنچه درباره«ان ، با عنوشفا

 در  او.ت داردمطابق كامالً،  است ارسطو آمدهنفس ي هدربارول از كتاب آنچه در باب ا
رد، آراى وى را بدون نقد و اشتر مويارسطو، در ب نفس ي هدربارخود بر كتاب نگاري  هيحاش
او . كتاب را خالصه كرده استاين ل اول و دوم از باب دوم  شرح داده و فص،رىيگ نكته
وكاست تكرار كرده  كم  بى را كتاباز واژگان آناى  پاره، بلكه ه را گرفتارسطوتنها آراى  نه

 ي هم كلي ه ترجم، كمال جسم آلي يعني،سينا  در تعريف نفس ابن كمالي  واژهمثالً ؛است
اشارات و ، ءشفا مانند ي، در آثار تفكر خودبعدى ي ما در دوره ا.ونانى استياى يخيانتل
در . استبيان كرده  خود را خاصهاى  دگاهيها، د گر از رسالهي دبرخي و نجات، هاتيتنب

، گر منابعي از دمتأثر شتري و بدر تقابل است  آراى ارسطوبا ، آراى وى او ديگرآثاربرخي 
  .ستاو ىرب طبازهوشى و تجيت

 ار ، بدن بودنِ نفس براي صورتيعني نفس و بدن، اتحاد ي ارهنظر ارسطو درب نايس ابن
. پنداشت با اين اختالف كه ارسطو اين اتحاد را كامل مي، فته استريپذبا رعايت مالحظاتي 

 صورت بدن و كمال آن كه نفسداند  مسلم مي  اتحاد نفس و بدن را به اين اعتبارسينا ابن
 ولي به اين اعتبار ،دهد ارند انجام مي مادي دي ه جنبه كارهايي را ك، آني هاست و به وسيل

تواند بدون ياري بدن نيز مصدر كارهايي از قبيل درك معقوالت شود و   مي،حال كه درعين
او . شمارد  ممتاز و مجزا مي، همچنان زنده و باقي بماند، آن را از بدن، تنپس از مرگ

ر نظر ارسطو  د،دنى خويا باورهاى ديو ان يونرى از افالطون و نوافالطيذپتأثيربا  احتماالً
 بر او. استشده  معتقد گانگى و دوجوهرى نفس و بدن دوي هي و به نظركردهدخل و تصرف 

 نفس و اتحاد. استهمراه گر يكدي از پذيري متقابل تأثيربا  ن دوي ااتحادن باور است كه يا
استقالل، كمال براى آن به رغم ه وند ناخدا با كشتى است كه بي، همانند پ در نظر اوبدن
ر، پس از ين تفسيبر اساس هم نايس بن ا.ت آن را به عهده دارديد و نقشِ هدايآ  مىشمار

 اتي داراى حعى آلىِيم طبكمال اول براى جس(  نفسي ف ارسطو دربارهيش تعرريپذ
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وجود  نيست، بلكه نفس  و ماهيتقتيانگر حقيب فين تعري كه ابر اين باور است، )بالقوه

  درخورقت آنيرا حقيد آن، زي تحدف ويآثار آن شناخت، نه با تعرطريق از بايد نفس را 
ز يرِ بدن توسط نفس است، نه چيانگر تدبي بصرفاًاز نظر وي، ف ين تعريا. ستيد نيتحد 

  .يگريد
 البته مراد ارسطو از جوهر بودنِ نفس، ؛رسطو، جوهر و صورت بدن استنفس در نظر ا

ف خود، نفس را كمالِ جسمِ يجا كه در تعر  آنبودن آن براي بدن است وصورت نوعيه 
در نظر  .گرفته است ، به معناى صورت،تيمعنى با فعل خواند، كمال را هم  مى آلىيعيطب
ت كه عى آلى اسين معنى كه صورت براى جسمِ طبينفس بالضروره جوهر است، بد، وي

اش  ست، تا الزمهي جوهرِ به معنى صورت ننفس ،انيس ابن  نزد اما .ات بالقوه استيداراى ح
مگر داند،   نمى صورت آنداند،  مىگرچه نفس را كمال جسم او. نقش شدن در بدن باشد

 نفس از  ديگري راريبرخالف ارسطو، تفس او  . در نظر بگيريمكه صورت را به معناى كمال آن
  راكمالمعناي  رو نياز ا . آنورتنه صو  پندارد مىبدن  نفس را كماليعني دهد،   مىارائه
 ، كمال استعنى هر صورتىي ؛داند ميز ياز آن نتر  تمامبلكه ، از صورتتر  ر و شامليفراگ
 كه يست نالزمديگر م، ير كني تفسجهتن ياگر نفس را از ا. كه هر كمالى صورت باشد آن بى

ده و ي خارج از خود پدارى از مبادى كمالْي بسزيرا، تصور كنيمهمراه با بدن هميشه آن را 
ديگر، عبارتي ه  ب.دنباش زهاي صور آن چي منزله بهتوانند  نمي تين كماالي چن وهاست دهيآفر

او در تعريف . اصلي و عارضي، يا كمال اول و كمال دوم: كمال بر دو قسم است ،سينا ابننزد 
انند يابد، م  مييت آن است كه نوع بدان فعلاولكمال .  خوانده استاول، نفس را كمال خود

مانند تابع و عارض كمال اول است، اموري است كه شكل براي شمشير؛ و كمال دوم 
  . يت براي انسانؤاحساس، تمييز و ريا  و ، كه تابع خود شمشير است،شمشيربرندگي 
 كردهنتخاب ااى  گونه بهرا ها  ن مثالي اوي. نمايد او داللت مي دقت بر نايس ابن  هاي مثال

كه نسبت نفس  رساند، چنان ميگرى يكى را در ديو تصرف نفس و بدن  كه ناهمگونىاست 
 ،1( انهي و مرغ به آشناخدا به كشتىيا ،  تشبيه شده استنسبت پادشاه به كشوربه به بدن 

  و استدچار ترديد ، نفسدر موردن كمالى يچن ي درباره ولى ارسطو .)286 :، ص2 :ج
ز كمال ي كمال كشتى است، نفس نبى كه مالحيهمان ترتت كه به سيمعلوم ن« :ديگو مى

نه صورت  آن كمالي كه مفارق با ذات باشد، سينا ابندر نظر  ).8  الف413، 10( »بدن باشد
منطبع در آن و است  صورتي در ماده استحالِّ كه ماده است و نه در ماده؛ زيرا صورتي 

جسم داند و آن را به   نمينيز مير جسحال، او نفس را كمال نخستين هبا اين . قائم به آن
 ميز و صندلي نيست، بلكه  مثليعني نفس كمال جسم مصنوعسازد؛   ميطبيعي مقيد

 مانند آتش، اموريزيرا نفس كمال . كمال جسم طبيعي است، آن هم نه هر جسم طبيعي
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وي هاي ثان كمالاز او  ،به ياري آالتهوا نيست، بلكه كمال جسم طبيعي است كه  خاك يا
  .شود  صادر ميمانند تغذيه، رشد و زايش

طبيعي است   م بدين معنا كه صورت براي جس،داند ارسطو نفس را جوهر ميدانيم  مي
را نفس بتوان كه   اين،سينا ابندر نظر اما .  يعني براي جسم آلي؛كه داراي حيات بالقوه است

و ا. )20 :، ص6( يستن براي اثبات جوهريت آن كافي شناخت از مركب جزيي ي مثابه به
 از نفس بتواند بدون هيچ وابستگي به بخشيكه ست  اشرط اثبات جوهريت اينگويد  مي
  جوهر است كه نفسيست شكي ن ديگر،پس از آن دار و مجرد از ماده باقي بماند؛پاي ،بدن

 ده برهان بر جوهريت نفس اقامه كرده ،السعاده  رساله فيشيخ الرئيس در . )41 :، صهمان(
 سبب ،گويد نفس گاهي به تنهايي، بدون دخالت بدن و اجزاي آن او در يك برهان مي. است

. )270 - 263 :ص، ص7( گونه باشد، جوهر قائم به ذات است چه اين آنشود و هر افعالي مي
 اثبات حضوري بودن علم دليلي بر ، معلقسينا در مورد انسانِ بيان ابتكاري و تجربي ابن

غفلت . كند  مي آن را ثابتتجرُّدجوهريت نفس و سپس  او ابتدا. استش انسان به ذات خوي
 مغاير با بدن و  نفستوان گفت  مي پسد،شو غفلت از نفس نميموجب  از بدن و اعضاي آن

: ص، 13(اند  همين برهان استدالل كردهبر نيز بعضي از معاصران رو  از اين. جوهر است
شود، زيرا صورت   آن ثابت نميتجرُّدجوهر بودن نفس، سينا معتقد است از  البته ابن. )208

 صادق مسألهبلكه عكس اين ، )46 :، ص6(  مفارق از ماده نيستند،كه جوهرند و ماده با آن
  . خواهد بود آن چيز جوهر اًتعي طب، چيزي ثابت شدتجرُّد ابتدا اگر .است

. سينا قطعي است ر ابنبنابراين تغاير نفس و بدن و لزوم نگاه استقاللي به نفس در نظ
. )22: ، صهمان(  است»كمال اول جسم طبيعي آلي«سينا  از نفس نزد ابنتر  تعريف صحيح

رسد  به نظر مي. عقول است ي در اين نگاه استقاللي، نفس موجودي مجرد و پايان سلسله
با بايد   راالطير  رساله و تشبيه نفس به كبوتر در ه عينيي قصيدهسينا در  رهيافت عرفاني ابن

 نفس ناطقه در ،از اين منظر .دكرجو و ستعميق بين عالم درون و باطن جتوجه به ارتباط 
جسم منطبع نيست، بلكه از جمله عقول مجرد يا شبيه به آن است و سلسله عقول بدان 

 انسان، وقتي كه به پيشگاه عقل فعال بار يابد، ديگر به ي لذا نفس ناطقه. شود منتهي مي
از اين ديدگاه، حتي زبان حال انسان . )266 - 265 :، صص3 :، ج2 ( نياز نداردآلت جسماني

و جدال قواي آن به پيش  كه در پرتو تدبير نفس ،حي بن يقظان ي و سلوك در رساله
ي در علم و عمل به كمال  حدتاتواند   كه نفس انسان ميشود گونه تفسير مي اين ،رود مي

ن و أ از چنان ش،او ي نفس در انديشه. )337: ، ص7( برسد كه مضاهي عقل فعال گردد
. آيد  مجرد مشابه عقل فعال درمييمنزلتي برخوردار است كه در نهايت به صورت جوهر

 از حدس دائم برخوردار ،ها از روي شدت صفاي نفس و ارتباط با مبادي عقل بعضي از انسان
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كه در عقل فعال است بدون نياز را تمام صوري  ، مجالي هيچ ي و بهبار توانند به يك مي ،شده

 ي  قوهرابرترين قواي آن   و استاز نبوت ميقسهمانا اين . به قياس و استدالل دريابند
  . )340:ص،7(قواي نفس انسان استدر ترين مراتب  اين نيرو برترين و عالي. خواند ميقدسي 

  

  وحدت نفس. 3
اين بدين معناست كه . استنفس با تمامي قواي ادراكي و حركتي خود حقيقتي واحد 

جامعيت، يگانگي و  دال بر وحدت نفسمعناي پس . اين قوا مظاهر نفوس متعدد نيستند
تعريفي كه ارسطو براي وجود نفوس نباتي، حيواني و انساني قائل . بساطت قواي نفس است

در  قواي ناميه و غاذيه زيرا ،اشته باشددمنافات  وحدت نفسبا  يد با، به طور طبيعياست
 حيوانات قواي ناميه، يا در ،وجود ندارد  ادراكيي  قوه،در عالم نباتاما  ،شوند نبات يافت مي

م  تما،در انسان.  عاقله نيستي غاذيه، محركه، حاسه و مخيله وجود دارد، ولي اثري از قوه
ن  ذهن انسا،طور طبيعي  بهدر نتيجه، .  است بر آن، مدرك كلياتعالوهو  وجود دارد اين قوا

 قائل خويشنفس  در به وجود قواي متعدد و متنوعكه كند   پيدا ميگرايش طرف اينبه 
 ،استو يگانه  امري واحد يءداند و صورت ش نفس را صورت بدن ميچون رسطو ااما . دشو
كه هيچ جهت جامع و مشتركي در وجود  قائل گردد تواند به نفوس يا قواي مختلف نمي

 اي جنبهبايد به ر او، با وجود تحليل نفس به قواي مختلف،  از نظ.انسان نداشته باشند
معتقد تواند   او نمي.در نفس قائل شد كه جامع تمام قوا و ضامن وحدت آن باشدوحداني 
كه بخشي ديگر از آن  انديشد، درحالي  از آن ميجزيي  مثالً؛پذير است  نفس تقسيمباشد كه
داري   وحدت نفس جانبي  از نظريه، تماماو با ظرافت. )5-6 ب 411، 10( ورزد شوق مي

 ، خودشتعبيربه  يو. شود متذكر مي  در نفس انسان رابخش كند و وجود عاملي وحدت مي
منكر وجود حتي  ارسطو. بخش است  داراي نقش وحدتداند كه عامل رئيس را علتي مي

تر  ر و معقول بهت،نتيجهدر . داند  ممتنع ميآن را است و  در انسانتر از نفس امري عالي
نفس را به طور ضمني بر به  يبخش ت اوليت و رياست و وحدتمداند كه بالطبيعه س مي

طور صريح  بهبراي خود او  مسأله اين البته ).10-15  ب410همان، (  عقل بنشاندي گرده
كه   اين؟ امااز نفس استوحدت كدام جزء حافظ عقل دانست  نمي  زيرا مثالًبود،روشن ن
اين پرسش مثالً  براي ارسطو بود؛ براي او مبهم ، باشد نفسيوحدت اجزاحافظ  لْعق اساساً

 ، تقسيم و تقطيع بدنشانبا وجودبرخي نباتات، مثل بعضي از حشرات، چرا كه مطرح است 
 مگرچنين چيزي ممكن نيست، دهد  ؟ او سپس خودش پاسخ ميندا  داراي حياتهمچنان

 استت گرفته أ پيش از تقطيع نشواحد از نفس  كهقائل باشيمواحدي به نفس كه  اين
ها براي خود او آشفته و درهم و برهم و  استداللبينيم كه  مي. )15 -20 ب 411همان، (
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ي عبارات پايان. قولي عامل رئيس و علت عالي نفس براي خود او ناشناخته است هند و با مبهم
بخش عناصر موجود  انيم اصل وحدتد  نميباالخره دقيقاً  كهكند او بر اين مطلب داللت مي

 داراي حال آن را وحدت بدانيم و درعينحافظ را نفس كه   را  اينارسطو نفس چيست؟ در
هريك از اجزاي  بايد ،داند، زيرا در اين صورت  نوعي تناقض و امري محال مي،بدانيماجزاء 

 ب 410ن، هما(  استمحال كه چنين امري ، از بدن بدانيمجزييمذكور را حافظ وحدت 
ش از تجرُّد به لحاظ ناآميختگي و ، از نفس استجزيي كه ، عقل مثال،رايب ؛)10 -15

  .  از بدن نخواهد بودجزيي حافظ هيچ ،جسم
 مثال قابل ، عقلي او درباره.  موضوع فساد نيستكه ارسطو جوهري است براياما عقل 

مربوط  مسأله اما اين ،گردد دچار ضعف و پيري و زوال بسا  عقل چهگويد و ميزند  ي ميتأمل
بسا بتواند   چه، شودعطااسالم و جوان   مي به پيرمردي چشاگر .به پيري اعضاي حواس است

 انفعال نفس نيست، بلكه ي  پيري زاييدهپس. ببيند انوجخوبي مردي ه به روشني و ب
مانند  نيزهاي ديگري را  او مثال.  انفعال موضوعي است كه نفس در آن جاي داردي نتيجه
بنابراين عمل انديشه يا . )20-23 ب 408همان، ( ه استآورد مستي و بيماري زوال 

 اما. گرايد كه آلت دروني دچار فساد و زوال گردد  به ضعف ميزماني فقطانسان شناسايي 
 بلكه آنچه كه فساد ،عقل موضوع فساد نيست. ناپذير است فسه انفعالن في ، نظر اوبهعقل 
هيت و الي  است كه جنبهامري ،ترديد دون ب، مركب است و عقليء شذيرد حاالتپ مي

  .ناپذير است  انفعال،داشته
براي  نفس ي هدربار دفتر اولِفرازهايي از  در ي كه ارسطوهاي  ويژگي بين،اين عالوه بر

هاي بسياري  شباهت ، نامتحركمحرك يا نيجوهر نخستهاي  و ويژگي شمارد عقل مي
  وريناپذ  تباهى،ديجاواوست،  ي ا قوهي مقدم بر توانمندى رك ارسطومحت يفعل. وجود دارد

و  بخش، علت غايي، واحد، نامتحرك  صورت،غيرماديامري است .  استيت محضفعل
  . است و ارجمندترين وجود نيبهتر

است  مفارق دانسته ياجزا ترين  يكي از اجزا و عاليي منزله عقل بهارسوط  از ديگر سو،
 شدني بيانخصوص با تصريحي كه او بر وحدت نفس دارد،  به ،باط آن با بدنچگونگي ارت كه
 دشو بررسي مجدداً  ارسطوي امكان وجود صورت بدون بدن در فلسفهكه  اين مگر ،ستني
  . )207 :، ص14(

  به وحدت نفس معتقد است، هرچند معنا و مفهوم وحدت نزد، ارسطومانندسينا،  ابن
 ي كه به واسطه داند ا جوهري بسيط و يگانه مياو نفس ر. نيستيكي ها  آن

 زيرا ،حواس دارددر ميان  حكم حس مشترك ، قواساير در مقايسه با اش، بخشي وحدت
 هريك ،باشدناگر جهت جامعي و  دگيرن كار ميه  از قوا برخي ديگر را ب برخي،بدون ترديد
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 ي انگيزد و قوه  را برميبينيم احساس، شهوت كه مي كار خود مشغول باشد، حال آنه بايد ب

يا و د ندار  ديگر را به فعل واميبرخي از قوا برخيپذيرد و گاهي  شهواني از محسوس اثر مي
 حاكي از مقام تفاعل و ارتباط قواي متفاوت پس .سازند داشته و منصرف ميحتي از فعلي باز

  . )629 : ص،13( است وابستگي قوا به يك امر واحد
 انسان . انسان معلق در هواستتعبير ،نا براي اثبات يگانگي نفسسي  ابن برهانرترينب

البته اين ديدگاه او . يابد چيز، علم به نفس خود دارد و وحدت خود را بازمي فارغ از همه
 برندگي با تبر ي هرابط يا  بينايي با چشم وي ه رابط مانند،بدن  نفس باي رابطهي  بارهدر

نياز از آن دانسته و در مواردي نيز جسم را تنها   بيو ذاتاًنيست، بلكه او نفس را مدبر بدن 
  جوهري ذاتاً رااو نفس. )81 :، ص3( شرط وجود نفس و نه شرط بقاي آن خوانده است

 ، به حدوث نفسبا قائل شدنكوشد  او مي. شود  حادث مي، كه با حدوث بدنداند ميمجرد 
 حدوث نفس ي ه او درباري اين عقيدها  ام.خود را از اشكاالت اعتقاد به قدم نفس برهاند

 با ساير امور مادي تواند چگونه مي كه امر مجردد واند توجيهي را براي اين امر بيابت نمي
يا چگونه جوهري  كند خاص تبيين ي را به بدني تعلق نفس خاص،داشتهنسبتي يكسان 

قل با ماده و مكان كه اين جوهر مفارق و مست  حال آن،توان حادث خواند مي اصالًمجرد را 
قبول نيست و راز تكثر نفوس را ناشي از  كه چندان مبرهاني دارد البته او. نسبتي ندارد
 :ص، ص6( داند  عقول ميي  از آخرين سلسلهمترتبهاي خاص ابدان  تأها و هي تفاوت مزاج

هاي خاص حاصل  تأها و هي اگر تعدد و تشخص نفوس فقط از تفاوت مزاج. )311 - 306
ها متعدد باشد؟  ماند ديگر نبايد با رفع آن تفاوت باشد، پس آنچه پس از مرگ باقي ميشده 

 هر نفسي از روي نسبت خاصي به يك بدن اختصاص يافته است كه ،البته گاهي به نظر او
  .نزد ما شناخته نيست

ات، مفاهيم كلي و جزيي وجود بدن را براي ياري نفس در انتزاع كليات از سينا ابن
، در فعل خاص حصول اين امور پس از و داند ات تجربي و اخباري ضروري مي مقدمتحصيل
 به حقيقت دست ،ال و تكرار صور تمثيل خي بدان نيازمند نيست و به ياري، ديگرخودش

 ي  شد، به تنهايي از عهدهدكه به سرحد كمال رسيد و نيرومن پس نفس همين. يابد مي
 ارتباط ي توان گفت كه نحوه بنابراين مي. )314 - 305 :ص صهمان،( آيد كارهاي خود برمي
 در بدن و  گاهي آن را حالِّزيرا؛  روشن نيستارسطو كامالًمانند  ،سينا ابننفس و بدن نزد 

ي  جسم را تنها شرط پيدايش نفس و گاهي زمينهاضع،ر بدن و در بعضي موگاهي مدب 
  .استكمال نفس خوانده است
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   نفستجرُّد. 4
 است؛ شدهنظر شارحان او   همواره منشاء اختالف،ا ماديت نفس در تفكر ارسطو يتجرُّد

 ماديت نفس و  از سخنان اومانند اسكندر افروديسي و ابن رشدي كه افرادي طوربه 
 يا تجرُّدفهم نظر ارسطو در باب   دشواريدليل اين. اند  را استنباط كردهنفس تجرُّد سينا ابن

 به نظر ارسطو، نفس. است ارسطو به اصل فراگير ماده و صورت اعتقاد ناشي از ماديت نفس
به عبارتي ديگر، . صورت بدن است، بنابراين ممكن نيست بدون بدن وجود داشته باشد

 چنين بنابراين. تواند بدون ماده يا موضوع خود وجود داشته باشد  نمي، صورتچونان نفسِ
 مانند از ديد كساني بنابراين. رود  از بين مي،ه تحقق نيافت،صورتي قطع نظر از موضوع

شدني و فاني است، زيرا  وجود دارد، تباه مياي جز عقل كه در نفس آد  هر پديده،رشد ابن
ساير وراي كه  است  عقلفقط از محاالت است و ، مركباي بقاي نفس به صورت مجموعه

 اعتقاد بهشده است باعث  كه  ديگريدليل .باشد و پايدار بماندتواند مفارق   مي،اجزاي نفس
اصل قوا دانسته را  نفس ،ست كه در آن تعبيري از اورا به ارسطو نسبت دهند، نفس ماديت
 با كهولت ماند و نميكارايي قوا همواره يكسان باقي چون  و )10-11 ب413، 10( است
  .اند انسته، آن را دليلي بر ماديت نفس درود  از بين مي كالً،با مرگيا  شده، تضعيف ،سن

عقل خلود عباراتي از او در باب اين دليل .  مجرد و فناناپذير استعقلْاز نظر ارسطو، 
كه بر ماندگارى عقل  ،از جمله عبارات ارسطو . از نفس انسان استجزيي ي مثابه  بهفعال

  :تر اسيت زاكند، عبار  مىداللت
ل و عاري از اختالط منفعچون بالذات فعل است، مفارق و غيرهمين عقل است كه . 1
توان  ميبنابراين . و تنها اوست كه فناناپذير و ازلي است... )15-20 الف 430، 10( است

 . عقل فعال مجرد استگفت 
ماند،   باقي مي مركب از آن دوشيءها پس از تباهي  اما آيا چيزي از اين صورت...«. 2

چيز مانع از اين امر نيست؛   هيچ،مطلبي است كه بايد پژوهش كرد، زيرا در برخي چيزها
  روح احتماالًي  آن، بلكه عقل، زيرا بقاي همهي  البته نه همهگونه باشد،  اگر نفس اينمثالً

  ).24-25 الف 1070، 11(» ممكن نيست
مفارق  هوقتى كفقط و  شدينديشد و گاهى نينديست كه گاهى بنين عقل چنان يا. 3
 ست اازلىو ر يناپذ  و تنها اوست كه فناستي ناستچيزي جز آنچه بالذات همان شود، 

 الف 430، 10 ()ستيادآورى براى ما حاصل نين عقل نامنفعل است، ي چون ا،حال بااين(
25-21(. 

كه صورت در است مبتني   بر اين، در متافيزيككلي ارسطوطرح از طرفي ديگر، 
گويد مانعي ندارد  مياو كه   اينويژه ه، بند جداي از مركب وجود داشته باشدتوا مواردي مي
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 اسكندر مانند افرادي ،ترتيب بدين.  مستقل باشد، مركبشيءن صورتي از كه چني

 بقاي عقل مستفاد را نتيجه ،رشد، تئوفراستوس و ثامسطيوس از اين عبارات افروديسي، ابن
ند كه ارسطو ا كردهسينا، آنان گمان  از نظر ابن. )1490 - 1487 :صص، 3 :، ج9( اند گرفته

 ، استتوجه داشته بقا يا فناي نفس ي مسأله به بيان درباره نفس در دفتر سوم كتاب قطف
 نفس را در دفتر اول اين كتاب و در بررسي تجرُّد بقاء و  دليل، خود،سينا كه ابن در حالي

الت كلي  كه معقوئيي ش:اين استاهم استدالل او . كند جو ميو جستديدگاه دموكريتوس 
 جوهر جسماني ممكن ،ترتيب بدين. ناپذير يعني مجرد است  انقسامدر آن تصور گردد،

 معاني عقلي، جوهري قائم به ي كننده دريابد، در نتيجه دريافتنيست معاني كلي و عقلي را 
است چنين عبارتي به شده  روشن هالبته امروز. )273 - 272 :ص، ص4( ذات و مجرد است

سينا نقل به   ابنتقريرشود، بلكه شايد  يده نمي د از ارسطوهاي موجود اين صراحت در نسخه
  .استمضمون بوده 

عباراتي وجود دارد .  استقطعي ، يكي از اجزاي نفسي مثابه نيت استقاللي عقل بهأش
ثر و حركتي مبرا أ آن با بدن، از هرگونه انفعال، تاتحادنظر از   ذات نفس، قطعها،  در آنكه

مثال او اين .  بنابراين از استعداد و قوه مبراست منفعل نيست و نفس. استدانسته شده
. تواند به روشني چشم جواني ببيند بازيابد، ميخود را است كه هرگاه پيرمردي چشم سالم 

به  ).23 - 20 :صص ب، 408همان، (  ذاتي استتجرُّدچنين ن عقل است كه داراي أاين ش
يكي عقل فعال و ديگري عقل : ددو عقل وجود دار ،انسان در نفس ، شارحان ارسطوي عقيده
يي كه بيشتر أ مطابق ر، باقي و پايدار است، ولي عقل منفعل، عقل فعال بدون ترديد.منفعل

در آثار  خود ارسطو اين اصطالحات را گفتبايد البته . مورد قبول است، فاسد و ناپايدار است
 در آثار او »فسجزيي از ن« يا »بخشي از نفس« تنها عبارت .نبرده است كاره بخودش 

 بدن است كه با فساد مركب حاصل از بديهيگويد  اسكندر افروديسي مي .شود ديده مي مي
 غاذيه، ي  مثل قوه، ممكن نيست تمام نفس باقي بماند، زيرا بعضي از قواي نفس،و نفس

آن جزء نفس نيز كه عقل . كند  وجود پيدا ميبدنمحركه، حساسه و متخيله در معيت 
 ء، جز استدهتصور ش جاودان انده شده ووخ، زيرا آنچه عقل ماند ميباقي نخوانده شده 

ماند و فاني است؛ تنها عقل مستفاد  يك باقي نمي ها هيچ  اين.نفس و صورتي هيوالني نيست
اسكندر عقل هيوالني را . )1486 :، ص3: ، ج9( ماند  باقي مي،است كه پس از انحالل مركب

 كه ،رخالف نظر تئوفراستوس و ديگر حكماي مشاء و ثامسطيوسرشد ب ابن. داند جاودان نمي
  . )1489 :همان، ص( دانند، ديدگاه اسكندر را پذيرفته است عقل هيوالني را جاودان مي

شود، بقا و خلود  به رغم تناقض، ابهام و غموضي كه در بيان شارحان ارسطو ديده مي
ها حاكي از آن است كه اين  از عبارت برخي .شده است ء امري پذيرفتهاستثنا بالعقل فعال
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 .دهد بخش نفس را تشكيل مي ترين  عالي،بر آن وارد شدهاز خارج  ،هعقل جداي از بدن بود
 نفس را تجرُّد ،ترديديگونه  هيچ ي ب، از عبارات مزبور،سينا برخالف اسكندر و ابن رشد ابن

ثبات سينا براي ا ابن كه ييكي از براهين. داده استبه ارسطو نسبت و كرده برداشت 
در . )317 - 316 :ص، ص6(  مبتني بر بساطت نفس استكار برده استه  نفس بجاودانگيِ

. شود منتهي ميها   آن فساد وجود دارد و همين امر به فنايي اشياي مركب، فعل بقا و قوه
گردد و جاودان   فاني نميپس فساد به كلي مبراست، ي  فعل محض است و از قوهولي نفس

  .ستا
ها   برخي برهان. متعدد و متنوعي به كار برده استهاي  نفس، برهانتجرُّداو براي اثبات 

 ذات نفس و صور معقوله و بعضي ديگر بر فرسوده نشدن، بلكه ي بر ادراك بدون واسطه
 نفس از ي سينا در مقاله نخستين برهان ابن.  مدرك كليات استوار استي شدن قوهتر  قوي

 ،سينا در نظر ابن.  بر امتناع انطباع صور معقول در جسم استوار است،ءلشفااطبيعيات كتاب 
  جوهري مجرد خواهد بودرو محل معقوالت تواند محل معقوالت باشد و از اين جسم نمي

 مجرد شيء اين اصل فلسفي استوار است كه برهان ديگر بر. )292 - 288 :صهمان، ص(
 كه ،در اين برهان.  غفلت برايش محال است،رو نيابد و از اي  ذات خود را درميحضوراً

 از اصل آگاهي نفس به ذات خود و نه حتي به ،داند ن را برترين برهان ميآسينا  ابن
ميرزا صالح مازندراني از . )156 - 155 :ص، ص4( ه استشد صورتي ديگر استفاده ي واسطه

،  داند ميها   آنرا ناشي از محل صور معقول تجرُّد اين برهان را كه ،ميان براهين متعدد شيخ
اين برهان چنين است كه انسان صور معقول . دشمار ميبرترين برهان داند،  يعني نفس، مي

 يشك. يا ناشي از متعلق خارجي است يا از نفس تجرُّدكند، حال اين  و مجرد را درك مي
پس اين .  است ماديآن نيست، زيرا خود عامل خارجي از متعلق خارجي ناشي تجرُّدنيست 
  . )245 :، ص1 :، ج12(  ناشي از نفس استتجرُّد

 در موارد ،زندگي پس از مرگ و اودانگي جدر بابسينا  ديدگاه ابنكه  كردبايد تصريح 
بر اساس  صرفاًسينا معاد جسماني را   ابن.ستاونفس شناخت  هاي از نظرمتأثر ،متعددي

 اين در .كند فلسفي در خصوص آن ارائه نمي  بحثيلي و،فتههاي ديني پذير اعتقاد به گزاره
 .ارائه كرده است  معاد روحاني را توضيح داده و تبيين دقيقي از آن،تفصيل حالي است كه به

سينا دو مقام براي  ابن .سينا نهفته است شناسي ابن  در نفسمسألهاين چرايي درك پاسخ به 
 .نفسه  و مقام فيداردام تدبير آن كه نفس در تعامل با بدن و در مق مي مقا؛نفس قائل است

نفس در آغاز . ي مجرد است كه ذات آن عقل است امر،نفسه  موجودي فيي مثابه نفس به
 و  عقل بالملكه، عقل بالفعلي  به مرتبه، عقل بالقوه است و از طريق ارتباط با بدن،حدوث

 ، تعامل با بدننفس در مقام .گردد نائل مي عقل مستفاد ي  به مرتبه،دودعدر مواردي م
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كارگيري ه  از طريق ب،فس يا همان عقل بالقوه ن.اي قواي نباتي و قواي حيواني استدار

 از حالت بالقوه به مقام عقل بالملكه، بالفعل و مستفاد دست ،قواي نباتي و قواي حيواني
  قوايي كه نفس در،اينبنابرست از جدايي نفس از بدن و  ارگ عبارت مدر نتيجه، .يابد مي

ماند همان نفس در مقام  رود و آنچه باقي مي  با مرگ از بين ميستمقام ارتباط با بدن دارا
 ي مثابه  به، معاد روحانيي سينا درباره  ابن، به همين دليل. است، يعني عقل،خودش

 كه مربوط به سرنوشت ، معاد جسمانيتبيين اما ،كند ميسرنوشت نفس پس از مرگ بحث 
   .دشوار استاو براي بدن پس از مرگ است، 

را اثبات كرده،  نفس ناطقه تجرُّدكند  مي سعي ، خودهاي متعدد سينا با استدالل ابن
 نفس ناطقه و بقاي آن پس از مرگ، تجرُّداعتقاد به . ي برهان كند آن، اقامهجاودانگي براي 
عاد و حتي وت، م نبي مباحث اعتقادي درباره ترين  مهمي  و شالوده او در ديدگاهقطعي ياصل

  ازشگفتياظهار مطالب ژرف و . از جمله برهان صديقين استتوحيد و خداشناسي، 
 همه بر اين اصل ،هاتيتنباشارت و ي پاياني ها در بخشي عارفان  العاده هاي خارق توانايي

معجزات و كرامات  براي تفسير  را مناسبيي هزمين  وي بياني اين نحوه. استوار استاساسي 
  .)414 :، ص3 :، ج2(سازد  فراهم ميهي اولياي اال

  

  قواي نفس. 5
، زيرا موجوديت نفس برحسب قواي استاي  مقام ويژهداراي النفس، مبحث قوا  در علم

 »قوه«. است افعال و آثار مبدأ صدور ،ي خوداز طريق قواانسان نفس  و دشو آن تبيين مي
گردد؛   فعل و انفعال اطالق ميأ بر مبد، معاني گوناگوني دارد، ولي در مبحث نفس،در لغت

 بر وجود قواي مختلف در ي صدور فعل و انفعاالت مختلف از حيوان و انسان دليلرو ايناز
موجودات نامي و حيوان و افعال و خود از  اتفالسفه در مشاهد. نفس تلقي شده است

تمايز افعال ارسطو . اند براي ساحات مختلف نفس ثابت كردهقوايي را  ،ها  آنحاالت گوناگون
، معلول شانفاوت ترغم ، استحاله، نمو و ذبول را به حركات انتقالياو. داند را دليل تمايز قوا مي

برخي ). 21 - 19 الف 416، 10( داند ميها   آن ظهوري  غاذيه را واسطهي  و قوهنفس
 غاذيه ي  ناميه را همان قوهي كه قوهوقتي شود،  معتقدند در سخنان او تعارضي نيز ديده مي

ند و ا  دو عمل متفاوت، از اين اصل عدول كرده است، زيرا نمو و تغذيهكند، در واقع تعبير مي
  .  مخصوص به خود ناشي شوندي  الزم است هركدام از قوه،با توجه به مبناي او

 اما برخالف ،ارسطو را پذيرفته استي  انديشهلجمله مالك تمايز قوا در ا سينا نيز في ابن
 غاذيه، ناميه و مولده دانسته است و ديگر قواي ي س نباتي را شامل سه قوه نف،ارسطو

  ). 52 - 51 :ص، ص6(شناسد  محركه، حساسه، مخيله و عاقله را نيز تعيين و از هم بازمي
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پرداخته،  ارسطو و بوعلي ي  به تبيين قواي مختلف نفس در انديشه،اختصار  به،در ادامه
ه انواع مختلف از نفس معتقد است ارسطو ب. كنيم را بيان مي ها  آنهاي ها و تفاوت مشابهت

 عالي شامل نوعِ كه هر  به طوري،دارندخر أتقدم و تو نسبت ترتيبي ي  كه با يكديگر رابطه
 انواع ترينِ نفس غاذيه نازل. امل انواع عاليه باشدكه نوع سافل ش انواع سافل است، بدون آن
 نيز تدرج و ترتب ،در خود نفس حساسه. سه قرار دارد نفس حسا،نفس است و باالتر از آن

 از ،المسه حد اسفل احساس است و تمام حواس ديگر. حاكم استبر قواي مختلف آن 
 انفعالي، ي  عالوه بر جنبه،نفس حساسه.  باصره شامل آن استذائقه، شامه، سامعه وجمله 
مشترك قرار دارد و پس  حس ، اختصاصيي بعد از حواس خمسه. د نيز داري تحريكي جنبه
تخيل نيز به جانب .  مشتق از احساس است،گيرد كه به نظر او  تخيل قرار ميي  قوه،از آن

  . ورزد تعقل گرايش دارد و غايتي است كه تمام قواي انسان بدان شوق مي
ماننـد نفـس     هـاى گونـاگون     نفس ،النفس در ارسطو    سينا ضمن توجه به مبحث علم       ابن
ه بـراى  يا غاذي(ى نباتى غذاده  قوه مانند سه ،ها  آن نفس انسانى و قواى،ىواني نفس ح،نباتى

) براى بقاى نوع  ا مولده   ي(ده   شيو زا ) براى كمال فرد   هيا منم يه  يا نام ي(ده   و بالش ) بقاى فرد 
كنـد و نفـس    ا مدركـه را بررسـى مـى   يـ ابنده يا محركه و اندريجنباننده ي وانيى ح و دو قوه 
نفس انسانى را ماننـد نفـس    او. داند  داراى عقل مى،ادشدهيبر داشتن قواى الوه  عانسانى را

ى   داراى قـوه ،قواى ظاهرى و باطنى ن تفاوت كه نفس انسانى عالوه بري با ا،داند وانى مىيح
 بـه موضـوع عقـل انـسانى و      سپسيو. است )ا عقل عملىي(و عامله ) ا عقل نظرىي(عالمه 

 ،آخـر   درو پـردازد   مـي عقل بالفعل و عقل مـستفاد   ملكه ووالنى و عقل   يعقل ه ،  مراتب آن 
 ستهدان  د  يزان تجر يادراكات را در م    اختالفسنيا    ابن .كند  را بيان مي  اتصال آن به عقل فعال      

و ي  الى و حـاكم وهمـ     يـ  ادراك و حاكم خ    در ان حاكم حسى  يفرق م «ن باور است كه     يو بر ا  
هاي حيـوان و     حركت ارادي نيز از ويژگي     ).29 :، ص 8( »د است يحاكم عقلى در مراتب تجر    

  . اند  ارسطو و بوعلي هردو بدان توجه كرده ودهد  محركه رخ ميي  كه توسط قوه،انسان است
اي كه گويي نفس  ه گونهكند، ب  غاذيه تكيه ميي  روي قوهارسطو در نفس نباتي، صرفاً

 ي  قوه،با چنين فرضي ،در واقع). 24 -25 الف 415، 10( ين قوه استا صاحب نباتي فقط
گرچه ارسطو سه امر متفاوت تغذيه، نمو و .  غاذيه استي  مولده، همان قوهي ناميه و قوه

او در عباراتي، . داند  غاذيه نميي  نبات را جز قوه،مثل را در نبات بازشناخته است توليد
نوعي به  هب ،ناطالق عنوان مولد بر آاو با .  استمثل دانسته  غايت فرآيند تغذيه را توليد

اين . نددا  ميمؤثر حرارت حياتي را نيز در فرآيند تغذيه ،نظر داشتهغايت فاعل  ي لهمسأ
 ب 416، همان( گردد  بين نفس نباتي و غذاست و سبب عمل هضم ميي  واسطهحرارت

28 .(  
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گويد كار  او مي). 74 :، ص6(  به تفاوت ناميه و غاذيه توجه دارد،سينا برخالف ارسطو ابن

شود كه   مانع از آن مي بلكه غذا را را نيز قسمت نموده، ناميه تنها تغذيه نيست،ي قوه
او با تأكيد بر اين مطلب، سخن ارسطو مبني بر يگانگي . عضوي از بدن فربه يا الغر شود

 غاذيه ي دهد كه مشرف بر قوه قدري ارتقاء ميه  ناميه را بي  قوه،كردهقواي نباتي را تضعيف 
  . گردد مي

 تا حدي است كه او فاقد هر حسي ،اهميت احساس در حصول علم و ادراك نزد ارسطو
 وف است كه هركس حسي را فاقد باشدكند؛ اين سخن او معر را فاقد نوعي علم قلمداد مي

داند و   آن را نوعي استحاله مي، او در معرفي احساس).8-5ب 81، 16 (علمي را فاقد است
 اي از نفس داشته باشد بهرهكه   اين به احساس نيست، مگرمعتقد است هيچ موجودي قادر

ه  كه ب،بنابراين از نظر او، احساس نوعي استحاله و تغيير كيفي است). 24 ب 415، 10(
   ).8-5: ، صص17 (شود  بدن در نفس ايجاد ميي واسطه
 ئيشيكه هنگام ارتباط اندام حسي با داند   احساس را فرآيندي ميسينا نيز ابن
گردد و تا زماني كه اين ارتباط باقي است، ادراك  س، در آلت احساس حاصل ميمحسو

كند و   به آن شباهت پيدا مي، هنگام برخورد با محسوسآلت احساس.  داردحسي نيز وجود
. گردد  محسوس ادراك مي،يابد و بدين طريق اين انفعال آلت احساس را مي ي احساس قوه

 بسيار اصلي در ي نكته). 91 :، ص6( گيرد  صورت نمي هيچ احساسي بدون آلت،از نظر او
 با قائل او . احساس استي  محسوس در قوهءشيي حصول صورت حسي   نحوه،بيان بوعلي

بستگي آن با وا عاليق و ي  تجريد، گاهي تجريد از ماده را تجريد از همهي مسألهشدن به 
 گاهي هم نزع و .داند ا ماده ميهاي صورت ب بستگيوااي   را تجريد از پارهآن و گاهي ماده

 صور ي گانه جا به مراتب سه او در ايندر واقع، . انگارد تجريد را نزع كامل و تجريد تام مي
  . ادراكي، شامل صورت حسي، صورت خيالي و صورت عقلي نظر دارد

 چشايي و المسه است،  كه شامل بينايي، شنوايي، بويايي،، حواس ظاهردر خصوص
را مورد تحقيق ها   آن،ظر ما به بررسي متعلقات خارجي قواي ادراكي پرداختهد نفيلسوفان م

كه ارسطو   مگر آن،شود هاي مهمي ديده نمي تفاوتدر اين زمينه ها   آنبين. دهند قرار مي
 ،شمارد بوعلي آن را شرط وجود رنگ برمياما ،  داند نور را از عوامل و شرط ادراك ابصار مي

 به تعدد حس ي حساس بويايي دانسته، رين صور محسوس را قوهت ضعيفوي . نه ادراك
  . دشو بساوايي معتقد مي

را شامل حس مشترك، خيال، متخيله و حافظه ها   آندر مورد حواس باطن، ارسطو
 424، 10( گانه نيست  حس مستقلي غير از حواس پنج، حس مشتركداند، اما از نظر او مي
 آالت مخصوص انجام ي هاي معين و به وسيله ، زيرا احساس در محيط)22 - 23ب 
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 كه اموري مانند ،داند گانه مي او حس مشترك را طبيعت مشترك حواس پنج. پذيرد مي
اين ). 10 - 20 الف 418همان، ( كند حركت، سكون، عدد، وحدت، شكل و بعد را درك مي

اهر قائل است و بر اي غير از حواس ظ  آلت جداگانه،سينا براي اين قوه در حالي است كه ابن
  ). 229 - 228 :ص، ص6( كند اين مطلب استدالل مي

 كه مرادف با لفظ فانتاسيا در زبان ارسطوست، يكي از حواس باطن ، خيال و تخيلي قوه
فانتاسيا يا تخيل به يك معنا عملي برگرفته از احساس يا حركتي در امتداد حركت . است

سينا براي رفع ابهام  ابن.  مشترك نزديك است كه بسيار به معنا و مفهوم حس،حسي است
 كه اولي قبول صور ،داند  متفاوت ميي  حس مشترك و خيال را دو قوه،از سخن ارسطو

  .  حفظ آن را بر عهده داردي محسوسات و دومي وظيفه
 كه صورت خود را يافته و با احساس متفاوت داند ميچيزي ي متخيله را  ارسطو قوه

 انفعال در اين معنا، تخيل.  احساس استي  فوق قوهاين قوه). 18-30 ب 428، 10(است 
 حيوان با ي  مكنونهي  فعليتي است ناشي از ارتباط قوه،محض نيست، بلكه مانند احساس

سينا آن را متخيله يا  اي است كه ابن  همان قوه،گويا منظور ارسطو از اين قوه. محسوس
  .خواند متصرفه مي

 مورد توجه اين قوه چندان.  وهميه يا واهمه استي  قوه،يكي ديگر از حواس باطن
تفصيل از آن سخن گفته و وسعت معنا و كاربرد آن را  الرئيس به شيخ. ارسطو نبوده است
حيواني را از نظر دور نداشته  ي  بر ديگر قواي مدركههاو تسلط اين قو. گوشزد نموده است

 :، ص6( ل است كه عقل در انسان دارد همان جايگاهي را قائ،حيوانآن در و براي  است
 .  وهم از ابتكارات خاص وي دانسته شده استي گاهي تفطن و توجه او به قوه). 231

پيروي از نه به اين حواس باطن را نا محل يس ن است كه ابنيا قابل ذكر ديگر ي نكته
ص يتشخى در بطون مغز ي جا،داند و براى هركدام بلكه در مغز مى  در قلب و دل،اعرف
ى  هاى مغز بخورد، آن قوه ن بطنيكى از اياى به  كند كه اگر ضربه مى دهد و استدالل مى

 لسوفين فين نشان از تجربى بودن ايافتد و ا جا متمركز است از كار مى در آن باطنى كه
  به مشاهدات تجربى روى،ن قواى باطنىيوى حتى براى اثبات وجود ا. دهد ميرانى يا

ى  گلوله زند به صورت خط راست وير ى كه فرومىيها كه قطره ني ا،مثال راي ب؛آورد مى
است بر وجود  لىيم، دلينيب ره مىيك داي به صورت چرخد گردانى كه به سرعت مى آتش
  .)229 - 228 :صهمان، ص(  ى حافظه قوه

  

   عقلمراتب. 6
  تب عقل در  پرداختن به مرا،سينا ارسطو و ابننظر  تجرد نفس در ي مسألهبراي بررسي 
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 كه ، عقل يا عاقله ويژگي ممتاز نفس انسان استي قوه.  اصلي اساسي است،نفس انسان

 بر مخالط برخي عبارات ارسطوكه ديديم . سازد ميبراي او امكان درك كليات را فراهم 
او عقل را محل معقوالت و معقوالت را .  با معقوالت داللت داردگاهينبودن عقل با بدن و 

دو عقل يا دو جنبه از يك  ،رو از اين.  محسوسات و مخيالت دانسته استي ز مادهبرگرفته ا
از ديدگاه  . سبب انفعال استي كه يكي عامل فعل و ديگر،شوند تشخيص داده مي عقل

 ،فهمد، خواه از قواي ديگر شناسد و مي  آن ميي اي است كه نفس به وسيله  قوهعقل ،ارسطو
ز ا. )10 - 12 الف 429، 10(  از لحاظ منطقي مفارق باشداًفكه صر مستقل و مجرد و يا اين

انفعال خواهد بود،  اي گونه ساس فرض شود، تعقل نيز شبيه اح عاقله ي اگر قوهنظر ارسطو، 
د تا صور معقول شو ناپذيري سبب مي ند منفعل گردد و اين حالت انفعالتوا اما اين قوه نمي
 باره ايندر. معقول نيست، بلكه بالقوه معقول است عاقله بالفعل ي پس قوه. دگرگون نشود

 توماس قديس و ساير ، فيلوپون و به تبع او.هاي متفاوتي صورت گرفته است برداشت
 ،ها  آن در نظر.اند ا نتيجه گرفتهر آميخته نبودن عقل با ماده ، مدرسي از اين بياني فالسفه

تواند   مي، است و به همين سبب نفس از بدن مستقلي  ناطقهي ارسطو معتقد است كه قوه
 .  باقي بماند،بعد از مفارقت از بدن

سينا مبحث عقل را بيش از ارسطو گسترش داده است و عقل را به پيروي از فارابي،  ابن
 ي  بالفعل و بالمستفاد دانسته و سرانجام رتبه، هيوالني، بالملكهي داراي مراتب چهارگانه

 ارسطو مانند او. ه است كه همان روح يا نفس قدسي استتري را براي نفس تصور نمود عالي
دانسته و عقل فعال را نيز خارج از نفس ممكن حصول آگاهي را از طريق تجريد و انتزاع 

 ارسطو عباراتاست كه ه اين دليل ب سينا اين شيوه از تفكر در ابن .قرار داده استانسان 
 ميان پيروان او در اين ،بودهمجمل  عقل و چگونگي كاركرد آن بسيار مبهم و ي درباره

 ، الزم است با فرض دو جنبه از عقل،طبق اصل صورت و ماده. نظر وجود دارد زمينه اختالف
كه خود او تصريح دارد كه يك جنبه از آن از   باشند، حال آن همراهنفس با ها ي اينوهرد

 اين ، عقل در نفسي  با فرض وجود دو جنبه،حال بااين. خارج نفس بر آن وارد شده است
اند يا دو جنبه از يك امر واحدند؟   كه آيا اين دو از هم جدا و مستقلشود ميپرسش مطرح 

  را به ذهن متبادراي است كه هر دو احتمال در باب عقل سخن خود ارسطو به گونه
 در نفس و  فعال و منفعل حالِّدو مبدأ ند كه هرا برخي مانند توماس قديس برآن. سازد مي
 عاقله ي  صورت جسم بوده و فصل مميز نفس انسان قوه خود نفس است، زيرا نفسر ازغي

گروه . است واحد ي  موجب پذيرش قبول صور متعدد براي مادهاوست و قبول تعدد عقولْ
 عقل فعال را خارج ،رشد و افراد ديگري سينا، ابن  اسكندر افروديسي، فارابي، ابنمانند ،دوم

 أاين است كه ارسطو همواره مبدها   آندليل. دانند  مستقل مياز نفس انسان و جوهري
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 تمثيل ارسطو مبني براز ها   آن.كند جدا دانسته است  كه قبول فعليت ميئيفعال را از مبد
. اند نظر خود بهره جسته تأييد در ،ه الوان شمرده استب نور مانندعقل را به معقوالت كه  اين
آن متحد نيست، از اين رو عقل فعال نيز جداي از نفس و  نور از الوان جداست و با زيرا

  .استمعقوالت 
سينا در طرح مراتب عقل در نفس و تبيين آن حائز اهميت   ابنمانندسهم فيلسوفاني 

قدسي را عالوه بر عقل فعال مطرح  )روح( عقل ي مسأله ،سينا برخالف ارسطو ابن. است
 بالملكه و مراتب باالتر آن تعلق دارد و كسي  جنس اين عقل به عقل، به گمان او.كرده است
 حدس در او قوي باشد؛ يعني از شدت صفا و شدت اتصال ي گردد كه قوه مند مي از آن بهره

هايي كه در عقل فعال   صورتآنگاه. كار ببرده  حدس را ببه عقل فعال و مبادي عقلي، دائماً
  . )340 - 336 :ص، ص6( گردد مي به او افاضه ،بستهنفس او نقش باره در   به يكاست

 پس ازمعتقد است كه اين عقل  و در نتيجهداند  را مىيارسطو عقل فعال را مفارق و نام
داند و  مىيكي خدا با سى عقل فعال را يرو اسكندر افرود نيااز . ماند  باقى مى،بدنمرگ 

شناسان   رسطواكنون مورد قبول ا رين تفسيا. استانه حاكم يهاى م ر او در سدهين تفسيهم
] عنى عقل فعال و خداي[ن دو ياحتماالً ارسطو ا«: سدينو باره مى نيد راس در ايويد. ستين

ن يتر ده دارد كه از نازلياى عق وستهيمراتب پ  او به سلسله،اديز به احتمال. داند كى نمىيرا 
 عقل فعالِ. رسد شود و به انسان و اجسام آسمانى و عقول و خدا مى آغاز مى موجودات مادى

 گر و ازيمراتب است كه اعضاى د ن سلسلهين اعضاى ايتر يكى از عاليانسان در  موجود
ى  كه آموزه  نفس ى درباره رين است آن تفسيا. جمله خدا در باالتر از او قرار دارند

 ).236 :، ص14 (»عه بر آن داللت دارديخداشناسى محض مابعدالطب
. )64 :، ص8( داند يكي نمي خدا با عقل فعال را ،سىيبرخالف اسكندر افرودنا يس ابن

نفس انسانى ، عقل فعال كمك كه بهكند  بيان مي هاتيتنب و اشارات  وشفادر نا يس ابن
 به ،يافتهم دست ي به مفاه،پيمودهرا ) مستفاد والنى تا عقلياز عقل ه(تواند مراتب عقل  مى

والنى به بالملكه ي فعل تام و از هرا از عقل بالملكه به آنچه نفس«:  كمال برسد مرحله
مراتب  ن عقل در سلسلهيعقل فعال آخر ).187 : ص،1(» فعال است رساند، همان عقل مى
ل ياو را تشك شناسى جهان  ي هينظرنا يس ابن ي گانه  دهولى عق هينظر. گانه است  دهولعق
 عقل فعال عقل انسانى به تصالا. هان استيان انسان و كيعقل فعال واسط م. دهد مى

 آگاهى هاني جهان و ك،انسان از خود ،هدش انسان بالفعل  ي شود كه علم بالقوه موجب مى
زهاى يداند كه چون پرتو آن بر چ د مىيه خورشيرا شب  عقل فعال،لىيدر تمثاو . پيدا كند

ل با رو ارتباط و اتصا نياز ا. شوند دنى مىيبراى چشم ما بالفعل دها   آندنى بتابد،ي دي بالقوه
  .است ي خاص و منزلتگاهيجاداراي نا يس ابن  ي  فلسفه درفعال عقل
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به . بقاى نفس است ي مسأله ارسطو، ي دگى و ابهام در فلسفهيرد پوشاكى از مويگفتيم 
ا از يشود،   مي نابود،ا نفس انسان با نابودى بدنيان نكرده است كه آيروشنى ب وى به ،عبارتي

نفس چون به نظر ارسطو كه  بر آن است  مي باور عموجاودانگى برخوردار است؟ماندگارى و 
در نظر اما ،  باور داشته باشد پس از مرگد به فناى بدنيبا دون شكصورت بدن است، ب

مقابل و   مي صورت در عين مالزمت با ماده، مفهو، استبدنصورت نفس كه   اين باارسطو،
در را  نفس وامكان وجود صورت بدون ماده را محتمل اها در برخي جاو  .آن داردمستقل از 
مجرد نفس  ،گفت نزد ارسطوتوان   ميبنابراين .دانسته است اصيل و مستقل ، بدنمقايسه با

 برخي از اجزاي نفسكه   اينبا ، نفسي ه دربارارسطوتفكر در ، هنظر نگارندر د .از ماده است
 به نيز سينا  ابن،بينيم  ميهك  چنان؛نيستتعارض در  با تجرُّد نفساين مسأله  ،استفاني 
 و يا )126 و 71 :صص ،3( دارد اذعان  مادي است، صراحتاًنفس نباتي در انسانْكه  اين

دليلي   ارسطوي نابراين معناي نابودي نفس در فلسفهب .داند  مي و فانيميرارا فس حيواني ن
 او داراي مراتب ي نفس در فلسفه ي مسأله ،در حقيقت. نيست نفس و كامل  نابودي مطلقبر

 و با فساد بدن، ذات و  رفتهبرخي از مراتب آن از بين فقط ،گوناگوني است و با نابودي بدن
  . رود  نمياز بينحقيقت نفس 

ماند و فساد بدن   مينيز بر اين باور است كه نفس انساني بعد از مرگ باقي سينا ابن
گرچه . آورديم داليل مبسوطي را  از وي، اين مدعابراي اثبات .گردد  نميموجب فساد نفس

 ، مسائلاغلب ارسطو دارد، در ديدگاه گاهي اختالفاتي اساسي با سينا ابنهاي  ديدگاه
. شود  ميديده هاي بسياري  مشابهت با آثار ارسطو اوتعليقات و النفستاب ك بينخصوص  هب

 ارسطو نيز بر همين ،اونظر طور كه به   همان، موجودي مجرد است وي، نفسي هبه عقيد
 ي همهتوان گفت  ميداند و حتى  دان مىينفس انسان را جاو ،صراحت بهنا يس ابن .باور است
 چون عقلاما .  ماندگارى آن قرار داده استاثباتبراى اى   مقدمه رانفس ي هدربار مباحث

ا به يو  والنىيعقل ه ي هبارجاودانگى را دراثبات ، وجود دارد جداى از افراد ،فعال در نظر او
 بعد از انسان را  افرادي  نفوس ناطقهخلودو  مطرح كردهجوهر نفس ناطقه  ي هي دربارعبارت

 نفس تجرُّد متعددي بر  او در مواضع. استترديد خواندهشك و   و بىبديهيبدن، فناي 
 تجرُّد در بابكه  بااين ارسطو توان چنين نتيجه گرفت كه ميبنابراين  .استدالل كرده است

 نفس مجرد است، او،نظر  بر جاي گذاشته، در يرنگ  سخنان متعارض، مبهم و كم،نفس
  . داند  مي نفس را مجرد، به طور مسلمسينا ابنكه  همچنان
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