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دالئل تجرّد نفس از دیدگاه خواجۀ طوسي و ارزیابي ادلّه آن


محمود شكري  ،محمّدهادي قندهاري  ،علی افضلی ،حمید کریمی
(تاریخ دریافت1316/01/18 :؛ تاریخ پذیرش)1316/03/00 :

چکیده
متکلّمان در ماهیّت نفس اختالف نظر دارند که آیا نفس جوهر است یا نه؟ قائلین به جوهر بودن نفس دربارۀ مجرّد بودن یا نبودن نفسس
اختالف دارند .آرای متکلّمان متقدّم در مسألة تجرّد نفس با دیدگاه متأخّران متأثّرِ از فالسفه تفاوت دارد .آنچه در آثار بیشتر قسدما دربساره
تجرّد نفس دیده می شود ،چیزی جز قول به مغایرت نفس با بدن نیست .بسیاری از متکلّمان وجود هر نوع مجرّد ،چه عقلی و چه نفسسی،
را نفی میکنند و تنها خداوند را موجودی «مجرّد» به شمار میآورند .حال آنکه تأکید متکلّمان متأخّر بر تجرّد نفس است امّسا حکمسا بسه
امری مجرّد میگویند که روحانی محض بوده و مخلوط با مادّه نباشد .نتیجه ی بررسی براهین آنکه :برهان مبتنی بر تجرّد مفساهی کلّسی
و برهان درك طبایع و مفاهی کلیّه ،نمىتوانند تجرّد همة نفوس انسانى را اثبات کنند .همچنین ،صرف صدور افعال نامتنساهى از نسسفس
نساطقه مسستلزم تجرّد آن نیست .در برهان آگاهی قوّه عاقله به بدن در برخی موارد به دلیل باطل بودن یکی از مقدّمات ،ناتمام اسست .در
ارزیابیِ دو برهان عدم ضعف نفس با وجود ضعف قوای جسمانی و عدم صدور دو اثر متّضاد از فاعل جسمانی نیز هر دو برهان ،اقنساعی و
ناتمام است .لذا ،درواقع حقیقت نفس پشت پرده ابهام قرار دارد و کسی نتوانسته آنگونه که سزاوار است حقیقت آن را بیابسد ،جسز اولیسای
الهی که به عال مجرّدات راه یافتهاند.

کلیدواژگان
تجرّد نفس ،تجرّد نفس ،طوسی.
 نویسنده مسئول :دانشجوي دكتري كالم اماميّه ،دانشگاه قرآن و حدیث ،تهران ،ایران
رایانامهShokrimahmoud41@yahoo.com :

 استادیار گروه فلسفه ،دانشكده علوم انساني ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران
 دانشيار ،مؤسّسه پژوهشي حكمت و فلسفه ایران ،تهران ،ایران
 استادیار ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران
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مقدمه
فالسفه قائل به مجرّد بودن نفس هستند و برخي از متكلّمان مانن د بن

نوبت ت و ش يف مفي د از

اماميّه و غزّال  ،حليمي و راغب از اشاعره نيز نفس را جوهري مجرّد مي دانند كه نه جسم است و
نه جسماني .خواجه نصيرالدّین طوس نيز بر این قول اس ت( .حلّ ي 4141 ،ق ،ص .)481از مي ان
متكلّمان متقدّم ،شيف مفيد نفس را مجرّد ميداند( 4.شيف مفيد 4141 ،ق ،ص)06
یكي از مهمترین كتابها در علم ك الم ش يعه ،كت اب تجری د اقعتق اد از خواج ه نص يرالدین
طوسي ( 056-795ق) است ،كه بر آن شرحهاي بسياري نوشته شده است و مع رو ت رین آنه ا،
«کشف املراد فی شرح جترید اعتقاد د» نوشته عالمه جمال الدین حسن ب ن مهه ر حل ي ( 560-018ق)
مشهورترین شاگرد خواجه است .مؤلف و شارح هر دو قائل به تجرّد نف س ش دهان د .خواج ه در
كتاب خود هفت دليل بر تجرّد نفس آورده است و علّامه حلي آن را شرح كرده است.
همچنين خواجه در اخالق ناصري در فصلي با نام «در معرفت نفس انسان كه آنرا نفس ناطقه
نيز گویند» اشاره ميكند كه:
« نفس انسان جوهرى بسيط است كه از شأن او بود ادراك معقوقت بذات خ وی
تصر

و ت دبير و

او در این بدن محسوس كه بيشتر مردم آن را انس ان ميگوین د بتوس ط ق واى و آقت و آن

جوهر نه جسم است و نه جسمان و نه محسوس بيك از حواس و در این مقام احتي ا افت د ب ه
بيان چند چيز تا این ستن تمام شود .اول اثبات وجود نفس دوم اثبات جوهری ت او س وم اثب ات
بساطت او چهارم بيان آنكه جسم و جسمان نيست پنجم بيان آنكه مدرك بذات است و متص ر
بآقت ششم آنكه محسوس نيست بيك از ح واس( ».نص يرالدین طوس ي4141 ،ق ،ص.)40 47
همچنين در تلتيص المحصل آمده است" .:روح انسان جوهري است كه متحيّز (در مكان و زم ان
و  )...نيست" (نصيرالدین طوسي4167 ،ق ،ص.6)669
 .4و املراد أن اإلنس ن الذي هو اجلوهر البسيط یسمى الروح و تليه الثواب و العا ب و إليه توجه األمر و النهي و الوت و الوتي .
« .6أ ّن الروح اعنس ىن جوهر ليس له صفة القحيّز»
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از موارد نوآوري این پژوه

مي توان به بررس ي موو و "تج رد نف س از دی دگاه خواج ه

نصيرالدین طوسي" بهور مستقل و همچنين تحليل مقایس ه اي آن ب ا آیاي دیگ ر حكم ا ازجمل ه
صدرالمتالهين اشاره داشت.
مادّیّت و تجرّد
معنای مادّی و مجرّد در فلسفه و کالم

مجرّد در مقابل مادّي به كار ميرود و به موجودي گفته ميشود كه داراي ویژگيه اي اش يام م ادي
نباشد ،پس ابتدا باید معناي مادّي را توويح دهيم تا معناي غيرمادي كه همان مجرّد اس ت ،روش ن
شود .چوب ،سنگ ،خاك ،آهن و اجسام مشهود هم ه م ادّي هس تند ،یعن ي داراي ابع اد (ط ول و
عرض و عمق) ،دگرگوني ،تبدیل (به دليل قابليّت و استعداد و آمادگي براي تغيير) ،انقسامپ ذیري،
صيرورت ،تركيب از اجزام و صفاتي از این قبيل هستند .و قزمة چنين ویژگيهایي دارا بودن مكان
و زمان است.
در فلسفه اسالمي به استثناي سهروردي كه منكر وجود مادّه اوّلي (هيولي) و تركي ب جس م از
مادّه و صورت است ،مادّه به عنوان حامل قوّه چيزها ،محل صور و ام ري قاب ل اتّص ال و انفص ال
پذیرفته شده است .مالصدرا مهابق نظر مشهور جسم را مركّب از مادّه و صورت دانسته اس ت .ب ه
نظر او ،مادّه و صورت در موجود جسماني با یكدیگر تالزم دارن د و هي ولي از موج ود جس ماني
قابل انفكاك نيست .به قرینه نكتهاي كه مالصدرا دربارة فلكيّات گفته است ،ميت وان پ ي ب رد ك ه
مادّه مورد نظر او داراي دو خصوصيت بارز است :بالقوّه بودن و عام بودن .به این ترتيب امري ك ه
بالفعل باشد و یا متصوص به شئ خاص باشد ،مادّه نميتواند باشد( .اكبریان ،4188 ،ص.)46
مجرّد در لغت به معني خالي م يباش د« .القج ّدرد فدی الل دة ا لدو» (الته انوي ،4 ،4806 ،ص.)497
این واژه ،اسم مفعول از مصدر تجرید است .معن تجرید این است كه ذهن یك از اج زام تص وّر
را جدا كند و آن را بدون توجّه به اجزام دیگ ر تص وّر ،م ورد توجّ ه ق رار ده د( .ص ليبا،4100 ،
ص .)759موجودات مجرّد ،موجوداتي هس تند ك ه م ادّي و جس ماني نباش ند ،یعن ي داراي ابع اد
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سهگانه ،دگرگوني و تبدیل و تبدّل ،قابليّت انقسام و امث ال آن نيس تند .بن ابراین ،مج رّد عب ارت از
معنائ است كه ذهن آن را از تمام لواحق و عالیق حسّ جدا كرده باشد( .همان ،ص.)786
تعریف اصطالحي نفس در فلسفه و کالم
ارسهو نفس را به « كمال اوّل براي جسم طبيعي كه داراي حيات بالقوّه اس ت ،یعن ي ب راي جس م
آلي» تعریف كرده است( .ارسهو ،4158 ،ص )85فالسفة دیگر نيز معموق همين تعریف را تقریر و
تبيين نمودهاند« :کمد ّاو جلسدط یبيعدی آلدی ی یيد اب قلا ّدوع تع ّادک التليد اب و تسدقنبط ا ا ؛ نف س كم ال
اوّل است براي جسم طبيعي داراي آلت كه بالقوّه واجد حيات است و امور كلّي را تعقّل و نتایج را
استنتا مينماید»( .نصيرالدّین الهوس ،4157 ،

 ،6ص .)694

ابن سينا به پيروي از ارسهو نفس را كمال اوّل براي جسم طبيعي آلي تعریف ك رده ،س س در
توويح مؤلّفههاي آن ميگوید« :كمال بر دو نو است كمال اوّل و كمال ثاني .كم ال اوّل آن اس ت
كه نو با آن بالفعل ميشود؛ مانند شكل براي شمشير .اما كمال ث اني وج ودت ت ابم كم ال اوّل و
افعال و انفعاقت آن است؛ مانند بریدن براي شمشير و تمييز و احساس و حركت ب راي انس ان ...
پس نفس ،كمال اوّل براي جسم طبيعي آلي است»( .ابن سينا 4161 ،ق( 6 ،النّفس) ،ص.)46
دیدگاه برخي از متكلّمان شيعه و اهل سنّت مانند شيف مفيد ،خواجه نصيرالدین طوس ي ،فت ر
رازي و غزالي درباره نفس این است كه« :نفس» جوهر مجرّد از مادّه جسماني و عوارض جسماني
است ،كه او متعلّق به بدن است؛ تعلّق ،تدبير و تصرّ
جوهر مجرّد از مادّه است كه نق

تدبير و تصرّ

و مرگ ،قهم این تعلّق است .بنابراین نف س

در بدن را ایفا ميكند( .حسنزاده آمل ي،4196 ،

ص .)718امّا اغلب ایشان تجرّد آن را نفي كرده اند و آن را امري جس ماني ی ا ب ين جس م و روح
قلمداد كردهاند .عضدالدین ایجي ( 570 564ق) در مواقف مهمترین دی دگاهه ا را در نف ي تج رّد
نفس بر ميشمارد و در پایان یادآور ميشود كه بر هيچیک از این دیدگاهها دليلي اقامه نشده است.
(جرجاني ،5 ،4156 ،ص.)676
در ادامة مقاله به شرح دقئل خواجه طوسي مبني بر تجرّد نفس و ارزیابي آن پرداخته ميشود.
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دالئل تجرّد نفس از دیدگاه خواجه طوسي
دلیل اوّل :تجرّد مفاهیم کلّي

و هي جدوهر ر ّدرد لقج ّدرد ت

ده ( .نصيرالدین طوسي4165 ،ق ،ص )475یعن ي نف س ج وهر مج رّدي

است به دليل اینكه ادراك كلّي ،مجرّد است جسماني نيست و طول و عرض ندارد پ س نف س
هم كه محلّ آن است ،مجرّد خواهد بود.
تقریر برهان

علّامه حلّي ،دليل اوّل خواجة طوسي را بدین ص ورت ش رح داده اس ت :و اس تدل عل
بوجوه :األو جترد ت

تجرده ا

رردع تن املواد ف لعلط املقعلد اد یندون
ه و هو العلط و تاریر هذا الوجه أن ه هن معلوم اب ّ

ع حم لدة ما قاد د فيندون ر ّدردا لقجردهد فمحلده و هدو الدنفس در أن ینددون ر ّدردا عردقح لة یلدو ا ّدرد
(حلّي 4141 ،ق ،ص.)481

املد دي.

توويح اینكه یكي از دقیل تجرّد نفس را ،تجرد مدركات آن ذكر نمودهاند و از تج رّد م در،ك،
به تجرد مدرك (نفس) پيبردهاند .تقریر این برهان چنين است كه :انسان غير از احساسات خارجي
كه به وسيلة قواي جسماني برای

حاصل ميشود ،داراي ادراكات باطني از قبيل درك امور كلّي و

ترتيب قضایا و مقدمات و نتيجه گرفتن و اس تحاله اجتم ا و دّین و نقيض ين و امث ال اینه ا ني ز
ميباشد .این نو ادراكات كار حواس نيست ،بلكه ناشي از همان قوّه عاقل ه و روح مج رّد اس ت.
(ر.ك .طيّب ،4 ،4101 ،ص.)065 060
براي نمونه انسان معلومات كلي را درك ميكند .معلومات كل ي ش كل و وو م ندارن د ،پ س
جسماني نيستند؛ امور كلي نميتوانند متصف به شكل و اندازة معيني شوند؛ چون قدر مشترك ب ين
اشتاصاند .از طرفي هر صورت جسماني داراي اندازه ،شكل و ووم مشتص ي اس ت .ب يش ک
صورت كلّي مجرّدات و علّت تجرّدت یا امري است كه از آن أخذ ميشود و یا دریاف تكنن دة آن
بهعبارت دیگر محلّ  -ميباشد .مورد نتست نميتواند عامل تجرّدت باشد؛ زیرا این صورته ااز اشتاصي كه ویژگي هاي جسماني دارند و به مقدار و ووم معيّني متّصفان د ،اخ ذ م يش وند،
بنابراین صور كلّي به دليل تجرّد محلّشان از مادّه مبرّایند( .رازي 4165 ،ق،

 ،5ص .)57 51
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در تقریر دیگر برهان ،دو قيام صدوري یا حلولي مورد بحث قرار ميگيرد ،بدین ص ورت ك ه:
مي دانيم انسان ،توانایي ادراك امور كلّي مانند مفهوم انس ان و حي وان و درخ ت را دارد .از ط ر
دیگر ميدانيم مفاهيم كلّي ،مفاهيمي هستند كه ویژگيهاي اشياي مادي مانند رنگ و قد و ان دازه و
طول و عرض و حجم و انقسام پذیري را ندارند .مثالً مفهوم كلّي انسان از ویژگيها و مشتصّ ات
فردي افراد انسان مبرّا و مجرّد است .به همين دليل بر همه افراد انسان قابل صدق و انهباق اس ت.
به تعبير دیگر مفاهيم كلّي ذهني ،نه داراي جرم و مادّهاند و نه عوارض و اوصا

م ادّي دارن د .ب ا

این بيان تجرّد ادراك عقلي ثابت ميشود( .ر.ك :صدرالدّین ش يرازي ،8 ،4984 ،ص 686 659؛
رازي 4144 ،ق ،6 ،ص .)101
بعد از اثبات تجرّد ادراك ،تجرّد مُدرك (نفس) نيز ثابت ميشود زیرا ی ا قي ام ادراك ب ه نف س،
قيام صدوري است یا قيام حلولي و ارتسامي .اگر قيام ادراك به نفس ،صدوري باشد (معنای

ای ن

است كه نفس اینگونه مفاهيم و صورتهاي ادراكي را ایجاد و افاوه ميكند) با توجه به ای ن ك ه
صدور معلول مجرّد از علت و مبدأ مادّي ممكن نيست ،طبعاً باید به تجرّد نفس به عنوان مفيض و
موجد ،اذعان نمایيم .اگر قيام آن به نفس قيام حلولي و ارتس امي باش د (معن ای

ای ن اس ت ك ه

صورتها و مفاهيم ادراكي عارض بر نفساند و حلول در آن دارند) با توجه به این ك ه ع ارض و
حالّ مجرّد ،معروض و محلّ مجرّد مي طلبد ،تجرّد نفس به عنوان معروض و محلّ صُو،ر و مف اهيم
مجرّد ثابت ميشود( .نيكزاد ،4184 ،ص.)50
ارزیابي برهان

در ارزیابي این برهان دو سؤال مهرح ميگردد:
 .4آیا انسان قادر است مفهوم كلّي را ادراك نماید؟
همان طور كه مالحظه ميشود اركان اصلي این برهان ،مفاهيم كلي ه و رابه هي انس ان ب ا ای ن
مفاهيم است .ما در اینجا به این مهلب كه كلي طبيعي در خار موجود است یا خير كاري نداریم؛
امّا این كه آیا انسان قادر است مفهوم كل ي را ب دون هرگون ه وو م ،ش كل ،ان دازه و ه ر قي د و
ویژگياي ادراك كند یا خير ،مورد نظر ماست و این برهان متكي بر این مسأله است.
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در توويح باید گفت :بنا بر نظر ملّاصدرا اكثر انسانها نميتوانند درك مفه وم كل ي ب ه معن اي
مشّایي آن داشته باشند و تنها از تع داد ن ادري همچ ون خ ود او چن ين ك اري س اخته اس ت .او
ميگوید :تعداد كمي از مردم قادر به ادراك كلياتاند و اكثر مردم تنها ميتوانند صورت یک انس ان
را مثالً در خيال خود ترسيم نموده پس از آن ،هر فرد دیگ ري ك ه مش اهده نمودن د و دیدن د ك ه
مشابه اوست ميگویند او همان انسان است( .صدرالدّین شيرازي ،8 ،4984 ،ص.)681
همان طور كه مالحظه مي شود اثبات توانایي انسان در ادراك كليات امر سادهاي نيس ت .مض افاً
این كه اگر وجود ذهني یک مفهوم را ب ذیریم و آن را بدون مقایسه با مصداق بيروني لحاظ نم وده
و مستقالً در نظر بگيریم خود یک موجود متشتّص و متعيّن است و ابائي از ای ن ك ه در جس مي
حلول كند و قائم گردد ندارد( .صادقي ميبدي ،ص .)91پس این برهان در اثبات تجرد نفس ب دون
اشكال نيست و براي اثبات این ادعا كافي نيست.
 .6آیا ميان كليّت و تجرّد آن ،تالزم وجود دارد؟
ایراد این است كه چه قائل به حلول مفاهيم كل در نفس مجرد باشيم و چه محل ای ن مف اهيم
را جوهر جسمان بدانيم راه به اث بات كل ب ودن این م فاهيم به صورت مهلق نداریم؛ چرا ك ه
در این صورت این مفاهيم به لحاظ وجود ش تص خ ود نم توانند كل باشند؛ بلكه یک موج ود
متشتص و متعين هستند ،پس براى تبيين كليت آنها نياز به طرح اعتبار و حيثيّت دیگ رى داریم و
این ح يثيّت ه رچه كه باشد بنا بر فرض جسمان بودن ای ن مف اهيم و مح ل آنه ا قاب ل تمس ک
خواهد ب ود و لذا ب رهان م ورد بحث در اثبات تج رّد نف وس ت وفيق نتواه د داش ت( .م ؤمني،
 ،4189ص.)478
مالصدرا با تمسک به نظریه خاص خ ود در ب اب كليات ب ه این مشكل پاسف م ده د؛ بن ابر
نظر وى كليت یک مفهوم تابم اعتبار ما نيست بلكه سرّ كليت در مسأله ت جرّد ع قالن نهفته است
كه مفهوم مجرّد به خاطر سعة وجودى خود باقتر از افق مادّیات قرار دارد و ب ر كث رتهاى م ادّى
احاطه دارد و بين افراد مادّى مشترك م باشند در حاليكه شتص مادّى به خاطر عوارض مادّى از
قبيل ووم و شكل و  ...نم تواند شامل موجودات دیگر شود .به تعبيرى دیگر در مج رّدات عقل
همان وجودى كه مالك تشتّص عقل است به عينه به جهت وسعت و شدّت

من ا كلّيّ ت آنه ا
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هم هست و اعتبار تشتّص و جزئيّت با اعتبار كلّيّت یك اس ت( .مصباح ی زدى ،6 ،4157 ،ص
 .)89به نظر مالصدرا این ب رهان نم تواند تجرّد همة نفوس انسان را اثبات كند بلكه تنه ا تج رّد
نفوس را كه به مرتبة ادراك كليات رسيدهاند را اثبات م كند كه معدودند( 4.ص درالدّین ش يرازي،
 ،8 ،4984ص .)681
دلیل دوم :درك طبایع و مفاهیم کلّیّه

عدم انقسامه (نصيرالدین طوسي 4165،ق ،ص .)475یعني به علّت اینكه ادراكِ كلّ عرو ك ه از
عوارض نفس است تقسيم پذیر نيست؛ پس باید نفس هم منقسم نشود .این دليل همانند دلي ل اول
است با این ت فاوت كه در آن جا تكيه برهان بر مجرد بودن كليات از عوارض مع ين م ادّى اس ت.
یعني نفس م تواند كلّيّات عقل اي ،كه م جرد از وو م و ش كل معين و مشترك بين اشتاصاند،
را درك كند پس محل این صور كل ه م ب اید ورورتاً مجرد باشد و گرنه قزم خواهد آمد كه ب ه
تبم محلّ داراى كم و ووم معيّن باشند و در نتيجه مجرّد و مش ترك نباش ند و ای ن خل ف اس ت؛
بنابراین نفس كه م حلّ آن هاست م جرد است .امّا در دليل دوم ،تكية برهان بر این است ك ه ص ور
كلّ  ،غ يرمنقسم اس ت؛ به عبارت دیگر در دليل اوّل از تجرّد علم ،تجرّد مح لّ آن و در دوم ي از
ل آن اس تنتا ش ده اس ت ،ك ه در ادام ه ب ه توو يح و تقری ر آن
انقسام ناپذیري علم ،تج رّد مح ّ
ميپردازیم.
تقریر برهان

انسان ميتواند در ذهن خود صور و مفاهيم كلي ماهيات را تعقل و تصور نماید ،م ثال هم ه م ا در
ذهن خود مفهومي از «انسان» داریم .حال سؤال این است كه محل این مفاهيم كلي كجاس ت؟ اگ ر
ادّعا شود كه قوة عاقله جسم و جسماني است معنای
جسم است .پس این پرس

پي

این است كه محل مفاهيم كلي نظير «انسان»

ميآید كه آیا جزم منقسمي از جسم ،محلّ آن است یا جزم غي ر

 .4فأقو إن هذا الربه ن قره ن ق یع لنن تلى جترد قعض ا لنفوس اإلنس نية ع النفوس الع مية إمن ی
یش ه ه من یيث تاليقه .

تلى جترد نفس تعاک الصو العالية و
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منقسم (كه عبارتست از نقهه) .با توجه به اینكه نقهه ،یک امر عدمي است پ س نم يت وان مح ل
مفاهيم كلي را جزم غير منقسم جسم (نقهه) دانست.
اما اگر فرض كنيم محل حلول صور عقلي ،جزم منقسم جسم است ،در این صورت به انقس ام
جسم ،صور عقلي نيز منقسم خواهد شد .بعد از انقسام صور عقلي اج زام آن از دو حال ت خ ار
نيستند :یا متشابه هستند یا متشابه نيستند .باید توجه نمود كه در انقسام ی ک ك ل ب ه اج زام ،بن ابر
اینكه كل موردنظر چه چيزي باشد ،یا كل مشابه هریک از اجزام است یا متفاوت با آنه ا .اگ ر ك ل
مربو به اموري نظير مقدار و تعداد باشد از مجمو اجزام یک كل تشكيل ميشود كه با هریک از
اجزام متفاوت است اما در امور غير مادي مانند صور عقلي محال است .از طر

دیگر كل بای د ب ا

جزم تفاوت داشته باشد ،پس متشابه بودن اجزام صور عقلي محال است.
حال فرض كنيم اجزام صور عقلي غير متشابه هستند .با توجه به اینكه جسم و آنچ ه ح ال در
جسم است تا بينهایت قابل انقسام هستند و از آنجایي كه اجزام غي ر متش ابه ص ور عقل ي هم ان
جنس و فصل هستند ،پس باید یک ماهيت بينهایت جنس و فصل داشته باشد و این امري مح ال
است .این برهان چكيده برهاني است كه ابنسينا در الشفام اقامه كرده است( .ر.ك .ابنس ينا4161 ،
ق( 6 ،النّفس) ،ص.)489 485
علّامة شعراني از قول ابنسينا استفاده نموده و در ش رح دلي ل دوم خواج ة طوس ي م يگوی د:
صورت كلي معقوقت مانند انسان كل و امثال آن و صورت علم و فضيلت و صفات غير جسمان
دیگر آنهور كه در عقل ما است طول و عرض و اجزام جدا از هم مانند اجسام ندارد .م ثال انس ان
كلّ سرت در یک طر

و پای

در طر

دیگر نيست ،بر خال

صورت ذهن

اش تاص مانن د

زید و عمرو .بنابراین نمي توان گفت معنائ كل در قلب یا در دماغ یا هر عض و دیگ ر جس مان
انهب ا یافته؛ زیرا كه اگر چيزى در جسم منهبم شود ،حتماً قابل تقسيم است مانند ابلق كه دو رنگ
جدا دارد هر رنگ در جزئ ( .شعران  ،ص.)676
ارزیابي برهان

از نظر پيشينيان این برهان یكي از قويترین ادلهاي است كه بر تجرد نفوس انساني دقلت ميكن د.
(صدرالدّین شيرازي ،8 ،4984 ،ص  )601آنچه در این برهان جلب نظر ميكن د و قاب ل بررس ي
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است مسأله عدم تقسيم معقوقت انساني و مسأله حلول آن در نفس او است كه به عنوان دو مقدمه
اساسي این برهان ميباشد.
به نظر مي رسد كه خواجه طوسي و علّامه حلّي عدم انقسام معقوقت انساني را یک امر ب دیهي
پنداشته اند ،لذا در هنگام ارایه برهان بدون هر گونه دليلي آن را مهرح س اختهان د ،چنانك ه علّام ه

حلّي ميگوید :أقدو  :هدذا هدو الوجده الثد ه و هدو أن العد س للدنفس أتدغ العلدط فدح مناسدط فمحلده أتدغ املعدروس
كددذلو و تاریددر هددذا الد ليک یقوقددف تلددى ماد م اب :إید ا أن ه هند معلومد اب فددح مناسددمة و هددو د هر( .حلّ ي،

 4141ق ،ص )487امّا شيف الرئيس ابوعلي سينا و صدرالمتألهين شيرازي در صدد ارای ة دلي ل ب ر
عدم انقسام معقوقت انساني برآمده اند كه مس لماً نش ان دهن ده نظ ري ب ودن ای ن ادع ا اس ت و
اندیشمنداني چون محقق طوسي یا عالّمه حلّي كه معقوقت ما را تقس يمناپ ذیر م يدانن د بایس تي
استدقل خود را ارایه كنند.
امّا در دليلي كه ملّاصدرا از طر

ابنسينا و خودت در اثبات این مووو ارائه م يكن د ا اهراً

در ميانه راه ادعا فراموت ميشود آنجا كه ميگوید اگر مفهوم عقلي و صور عقلي تقسيم ش ود ،ب ه
جنس و فصل تقسيم خواهد شد یعني مفهوم انسان به اجزاي حيوان و ناطق تقسيم ميشود ،خ ود
انسان بيروني به حيوان و ناطق تقسيم نم يش ود (ص درالدّین ش يرازي ،8 ،4984 ،ص  )601در
حالي كه ادعا ،عدم تقسيم صور معقوله ميباشد .البته س س به نفي تقسيم صور معقوله به ج نس و
فصل ميپردازد كه در آن هم اثبات این بساطت را نميكند؛ زیرا ميگوید چ ون جس م ب ه اج زاي
نامتناهي تقسيم ميشود حال اگر مفهوم هم به جنس و فصل تقسيم گرددد باید بينهای ت ج نس و
فصل گردد( .همان) در حالي كه ادعاي برهان این نيست ك ه ص ور معقول ه و مف اهيم ب ه اج زاي
نامتناهي تقسيم نميشود بلكه ادعا فقط این است كه صور معقوله و مفاهيم عقلي تقسيم ناپذیرند و
اگر پذیرفتيم كه به دو جزم متتلف المعاني تقسيم ميشوند دیگ ر ادع ا را رد ك ردهای م( .ص ادقي
ميبدي ،ص.)94
عالوه بر این ملّاصدرا بر كليّت این برهان ایراد وارد م كند و م گوید :این ب رهان براى اثب ات
تجرّد ه مه ن فوس انسان كاف نيست .چرا كه ص غراى این ب رهان بر ادراك كل

عقل

توس ط

نفس ناطقه مبتن است حال آنكه ادراك صور عقل از آن نفوس ب الفعل اس ت ن ه نف وس ب القوه.
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پس براساس این ب رهان ت نها ن فوس معدودى كه به م عرفت ج واهر عقل نائل شدهاند از ت جرّد
ب رخوردارند( .صدرالدّین شيرازي ،8 ،4984 ،ص)607 601
همچنين ملّاصدرا ميگوید :نمي پذیریم كه هر نفس انساني بتواند این بسایط را تصور كند بلكه
اكثر مردم گمان مي كنند كه وحدت ،علت العلل و سایر بس ایط را تص ور ك ردهان د در ح الي ك ه
شبحي از آنها را در خيال خود ميآورند( .صدرالدّین شيرازي ،8 ،4984،ص )608
توويح اینكه اكثر مردم تنها م توانند صور خيال را كه مشوب به برخ

احك ام م اده اس ت،

تصور كنند .حال از آنجا كه طبق نظر مالصدرا صور خيال مجردند م توان تجرّد مثال یا برزخ
این نفوس را نتيجه گرفت .امّا نزد جمهور حكما صور خيال مجرد نم باشند .لذا نم ت وان مح ل
این صور یعن ن فس را م جرد دانست .پس بر مبناى جمهور این برهان از اثبات تجرّد اكثر نفوس
ناتوان م باشد حال آنكه آنان خواستهاند تجرّد كليه نفوس انسان را اثبات كنند.
از طر

دیگر ممكن است كسي بگوید محل صور معقوله انسان نقههاي از مغز انساني است و

چون واقعاً و عمالً تاكنون آن نقهه تقسيم نشده صور معقوله ما نيز تقسيم نگردیده اس ت؛ اگ ر آن
نقهه یا سلول مثالً تقسيم شود صور معقوله در آن نيز تقسيم ميگ ردد .م ثالً وقت ي انس ان از دني ا
ميرود آن قسمت از مغز او كه محل صور است تجزیه و تقسيم ميشود و به تبم آن صور معقول ه
او نيز تجزیه ميگردد و نهایتاً به تبم آن از بين ميرود( .صادقي ميبدي ،ص.)91
بنابراین به نظر ميرسد این برهان بر خال

ادعاي علماي گذشته نه تنها یكي از ب راهين ق وي

اثبات كننده تجرد نفس نيست بلكه در اثبات ادعاي خود نيز ناتوان ميباشد.
دلیل سوم :صدور افعال نامتناهي از نفس

خواجه مي فرماید" :در نفس قدرتي وجود دارد كه جسم فاقد آن است؛ مانند تعقّل غير متن اهي"
(نصيرالدین طوسي 4165 ،ق ،ص)475
تقریر برهان
 .4قوهت تلى م تعجز املا اناب تنه

4
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علّامه حلّي در كشفالمراد دربارة دليل سوم خواجه طوس ي م يگوی د :أقدو  :هدذا هدو الوجده الث لدث و

تاریره أن النفوس البشریة تاوى تلى م ع تاوى تليده املاد اناب للمد دع فدو تندون م دیدة ألىد تادوى تلدى مد ع یقند هى
ألى تاوى تلى تعاواب األت اد فح املقن هية و ق قين أن الاوع اجلسم نية ع تاوى تلى مد ع یقند هى فقندون ر ّدردع و
فيه نظر ألن القعاک قبو ع فعک و قبو م ع یقن هى للجسم ني اب ممنن( .حلّي 4141 ،ق ،ص.)480
توويح اینكه این استدقل از دو مقدّمه تشكيل شده است:
 صغرى :نفس انسان م تواند افعال نامتناه داشته باشد .م ثال م ا ق ادریم مرات ب نامتن اهع دد را تعقل كنيم .نفس پس از ادراك هر ع ددى م تواند عددى بزرگتر از آن را نيز درك كن د.
پس نفس قادر بر ادراكات نامتناه است و چون ادراك ،نوع فعل است م توان نتيجه گرفت ك ه
قوّه عاقله م تواند مبدأ افعال نامتناه گردد.
چنانكه ص در المت ألهين مت ذكّر ش ده (ص درالدّین ش يرازي ،8 ،4984،ص  )681منظ ور از
بينهایت در این برهان بينهایت قیقفي است یعني انسان همواره مقدار محدودي را تعقل ميكن د،
اما قادر است مقدار بيشتري از آنرا تعقل نماید و حال آنكه ام ور جس ماني چن ين خصوص يتي را
ندارند.
 كبرى :قواى جسمان نم توانند افعال نامتناه داشته باشند.نتيجه اینكه قوه عاقله قوهاى غيرجسمان و مجرد است.
ارزیابي برهان

از جمله معتروين بر این برهان فت ر رازى اس ت ك ه ای ن اس تدقل را ت ام ندانس ته ،م گوی د:
«تحریكات نامتناه افالك اساس این برهان را متزلزل م سازد ،چرا كه بگویيد نف س فلك

-ب ه

عنوان یک قوه جسمان  -نم تواند منشأ حركات نامتناه گردد ول در اث ر افاو ه ق واى متج دد
جسمان از سوى عقل مفارق این كار ممكن م شود ،ما ه مين س تن را در م ورد نف س انس ان
م گویيم .به عبارت دیگر ،م توان ادعا كرد كه نفس ناطقه قوهاى اس ت س ماوى و ص دور افع ال
نامتناه از آن به اعتبار آن است كه از سوى عقل فعال قواى متجددى به آن افاو ه م گ ردد ك ه
هریک منشأ فعل خاص م شود» (صدرالدّین شيرازي ،8 ،4984 ،ص.)687

ملّاصدرا نيز در این رابهه م يگوی د« :و لندن قادي الندوا ه هند إنده إیا جد ز یلدو

الادوى الفلنيدة مدع
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كوى جسم نية فلط ع وز أن تنون الاوع الن یادة جسدم نية لننهد يد یسدنه تليهد مدن ندو العادک الفعد تادوى تلدى
األفع ال ح املقن هيدة»( .صدرالدّین شيرازي ،8 ،4984 ،ص .)685یعني قول ب ه تحریك ات نامتن اهي
افالك ،اساس آن را متزلزل ميكند .زیرا تحریكاتِ نامتناهي از آن جهت به نفس فلكي نس بت داده
ميشود كه داراي قوّه اي جسماني است و با استمداد از عقل فعّال بر تحریكات نامتناهي تواناس ت.
بنابراین ،همين ستن را درباره نفس ناطقه نيز ميتوان بيان داشت .یعني ميت وان گف ت ك ه نف س
انسان قوّه اي جسماني است كه با استمداد از عقل فعّال بر امور نامتناهي تواناست.
بدین ترتيب ،باید گفت كه صر

صدور افعال نامتناه از نفس ناطقه مستلزم تجرّد آن نيست.

صدر المتألهين نه تنها این ایراد را رد نم كند بلكه با آوردن شاهدى آن را تأیيد م نمای د «مؤی د
این مهلب آنكه قوه خيال با آنكه تجرّد عقالن ندارد با این حال با استمداد از عقول مجرد بر صور
خيال توانا است .بنابراین ،همانگونه كه نامتناه ب ودن صور خيال مس تلزم تج رّد عقالن
خيال نيست ،نامتناه بودن مدركات عقل نيز دال ب ر تج رّد عقالن

ق وه

ق وه عاقل ه و نف س ناطق ه

نتواهد بود« (صدرالدّین شيرازي ،8 ،4984 ،ص .)685
عالوه بر این عالّمه حلّي در شرح خود بر كتاب تجرید اقعتقادِ محقق طوسي در توويح ك الم
خواجه ميگوید« :مانند ادراك غير متناهي؛ چون نفوس ،اعداد غير متناهي را تعق ل م يكن د .و در
پاسف سؤال ما در دنبالة بحث ميگوید :معناي غير متناهي كه نفس ميتواند تعقل كند ،غير متن اهي
بالقوه است و حاجت به ادراك غير متناهي بالفعل نيست( .حلّي ،ص.)480
صدرالمتألهين نيز بعد از اقتباس این برهان از شيف الرئيس و ارایه آن در كت اب خ ود در م ورد
اثبات صغراي برهان ميگوید ...« :ما قادر بر درك اعداد هستيم و تعداد اعداد به بينهایت ميرس د
با این كه اعداد یكي از انوا ادراكات قوه عاقله ما انسانهاست»( .صدرالدّین ش يرازي،8 ،4984،
ص .)681
از ستن ملّاصدرا ميتوان دریافت كه :قوه ناطقه و عاقله انساني ق ادر ب ه انج ام ادراك ات غي ر
متناهي به صورت بالقوّه و تدریجي است و این ادعاي مقدمه اوّل این برهان است .ل يكن مالحظ ه
گردید كه این ادعا در هيچ كجا اثبات نشده است .آوردن مصادیقي چون اعداد و مفهوم كلي داراي
افراد بينهایت اثبات كنندة ادّعا نميشود .تازه اعداد بينهایت و اف راد ب ي نهای ت خ ود مف اهيمي
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است كه براي انسان هنوز به طور واوح شناخته شده نيستند .مضافاً این كه بر فرض پ ذیرت ای ن
مقدمه ،این كه جسم و جسماني و مادیات نتواند چنين خصوص يت و ویژگ ي داش ته باش د قاب ل
اثبات نيست بلكه بر عكس ،فالسفه در مواردي این ویژگيه ا را ب ه ح وزهي م ادي ني ز س رایت
دادهاند.
آنجا كه مثالً اثبات مي كنند جزم قیتجزام محال است یعني تقسيم اتّصال جس ميّه را نم يت وان
محدود كرد ،یا در تقسيم خط و مسافت و زمان نهایت وجود ندارد ،یا هي وقي اول ي ق ادر اس ت
صور نامحدود را ب ذیرد؛ زیرا در غير این صورت تنو عالم مادّي توجيهپ ذیر نيس ت .بن ابراین در
خصوص كبراي قياس و برهان نيز موارد نقضي ميتوان آورد( .ص ادقي ميب دي ،ص .)95مالحظ ه
ميشود كه این برهان نيز در اثبات مدعي خود یعني مجرد بودن نفس انساني ناتوان ميباشد.
دلیل چهارم :آگاهي قوّه عاقله به بدن در برخي مواقع

حلصو ت

ه قلنسبة إىل م یعاک حمو منااع (نصيرالدین طوسي 4165 ،ق ،ص )475یعني عقل مح ل

خود قلب یا دماغ را به طور منقهم تعقل ميكند.
تقریر برهان

علّامة شعراني از قول ابنسينا در شرح دليل سوم خواجة طوسي ميگوید:
اگر قوه عاقله در آلت از آقت جسمان باشد مانند قلب یا دماغ چنانكه ق وه باص ره در چش م
است و قوه ذائقه در زبان؛ باید قوه عاقله پيوسته قلب یا دم اغ را ادراك كن د ی ا ه يچوق ت ادراك
نكند و این حال فعل كه مشاهده ميكنيم كه گاه ادراك قلب و دماغ كردهاند و گاه نكردهان د،
هرگز اتفاق نيفتد( .شعراني ،ص.)674

خواجه طوسي در شرح اقشارات و التّنبيهات ،بعد از آنكه این بره ان را «او ده احلجد تلدی هدذا

املالوب» دانسته ،ميگوید این برهان مبتني بر چهار مقدمه است .این مقدمات عبارتند از:
 .4ادراك فقط از طریق حصول و مقارنت صورت مدرك نزد مدرك تحقق ميیابد؛

 .6اگر مدرك بدون نياز به آلت چيزي را ادراك كند صورت آن چيز ن زد ذات م درك حاص ل
مي شود و اگر مدرك بوسيله آلتي چيزي را ادراك كند صورت آن چي ز ن زد آل ت حاص ل
ميشود؛
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 .1امور جسماني چون در مووو مادي حلول و انهبا دارند هر فعلي را فقط بواسهة مووو
مادي خود كه آلت آنان است ،انجام ميدهند؛
 .1اموري كه در ماهيت اتحاد دارند اختال

آنها در چيزهایي اس ت ك ه ب ه ماهيتش ان اقت ران

مي یابد ،مانند افراد یک ماهيت نوعيه كه اختالفشان در عوارض شتصيه است و انوا ی ک
ماهيت جنسيه كه اختالفشان به واسهه نوعيت آنهاس ت .اخ تال

بعض ي از ام ور در ای ن

است كه عدّه اي مقرون به چيزي ميشوند و عدّهاي نميشوند( .نصيرالدّین الهوس ،4157 ،
 ،1ص .)655 650
با تمهيد این مقدّمات مشتص مي گردد اگر قوة عاقله در یک عض وي از اعض اي ب دن انس ان
منهبم باشد و به وسيله آن آلت تعقّل كند ،از دو حال خار نيست ،یا آلت جسماني خود را ادراك
ميكند و یا ادراك نميكند .اگر ادراك كند ،با توجه به اینكه ادراك عبارت است از حصول صورت
مدرك نزد مدرك ،یا ادراك توسط حصول خود صورت آلت انجام ميگيرد؛ یعني ،هم ان ص ورت
آلت حاصل ميشود نزد مدرك و به اینترتيب قوة عاقله آنرا درك ميكند ،در این صورت باید قوه
عاقله همواره آلت خود را درك كند ،زیرا صورت آلت هميشه نزد قوة عاقل ه حاص ل اس ت و ی ا
ادراك توسط حصول صورت دیگري انجام ميگيرد كه از نظر تعداد با صورت خود آلت اخ تال
دارد امّا از نظر نو یكسان است.
این احتمال باطل است ،زیرا مغایرت بين اموري كه در نو مش تركند ی ا ب ه اخ تال
اعراض و احوال است و یا به اختال

م واد و

مجرّد و مادّي و در اینجا از نظر م ادّه و اع راض یكس انند؛

یعني ،هر دو مادي اند و یا ادراك توسط صورت دیگري انجام ميگيرد كه از نظر ن و ب ا ص ورت
آلت اختال

دارد ،در این صورت قوه عاقله آلت خود را ادراك نكرده بلكه چي ز دیگ ري را درك

كرده است.
از آنچه گذشت نتيجه ميشود كه اگر قوه عاقله داراي آلت جسماني باش د ،ی ا بای د هرگ ز آن
آلت را درك نكند و یا همواره آن را درك كن د و چ ون اعض اي ب دن گ اهي م ورد توج ه نف س
عاقله اند و گاهي نفس عاقله از آنها غفلت دارد ،پس هيچ عضوي از اعضاي بدن آل ت ق وه عاقل ه

............................................. 001فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هشتم ،شماره  ،01تابستان 0016

نيست و به عبارت دیگر قوه عاقله در هيچ عضوي منهبم نم يباش د ،بلك ه مج رّد از م ادّه اس ت.
(ارشد ریاحي ،4159 ،ص .)56
ارزیابي برهان

فتر الدین رازي بر این برهان نيز چند اشكال وارد كرده است كه بوسيله خواجه نصير و مال صدرا
پاسف داده شده است.از جمله این اشكاقت ،نظریه معرو

او درباره عل م اس ت ك ه بن ا ب ر ای ن

نظریه ،ایشان مقدّمة اوّل خواجه را نميپذیرد و مدعي ميشود كه علم عبارتست از برقراري او افه
بين عالم و معلوم نه حصول صورت معلوم نزد عالم( .ر.ك .رازى 4144 ،ق ،6 ،ص )101اشكال
دیگر فتر رازي این است كه اگر قوّة عاقلة منهبم در جسم از طریق حصول صورت آن جس م در
قوّة عاقله ،به آن علم پيدا كند ،اجتما مثلين نيست ،چون یكي از دو صورت حال و دیگري مح لّ
قوّة عاقله است( .رازى 4161 ،ق ،6 ،ص .)06خواجة طوسي در پاس ف م يگوی د اگ ر ص ورت
جسم در قوّة عاقله حلول كند ولي در محل قوه عاقله (جسم) حلول نكند قزم م يآی د ی ک ق وه
جسماني فعل

را بدون استفاده از موووع

است( .نصيرالدّین الهوس ،4157 ،

(محلّ ) انجام دهد درحاليكه چنين چي زي مح ال

 ،1ص .)681 686

صدر المتألهين همين برهان را ذكر ميكن د (ص درالدّین ش يرازي4984،م ،8 ،ص  )688و در
تحليل آن ميگوید :این برهان مبتني بر چهار مقدمه است:
الف) ادراك عبارت است از حصول صورتي از مدرك نزد مدرك ،در مقابل نظریهاي كه علم را
اوافهاي بين عالم و معلوم ميداند.
ب) اگر مدرك بوسيله آلت ادراك كند ،ادراك بوسيله حصول صورت مدر،ك در خ ود م درك
حاصل ميشود.
) اگر قوه اي جسماني باشد ،افعال آن بوسيله جسمي كه مووو آن قوه است ،انجام ميگي رد
و به این مووو آلت آن قوه گفته ميشود.
د) اموري كه در ماهيت نوعيه متحد باشند ،اختالفشان فقط به اقتران با م اده و اع راض م ادي
خواهد بود( .ارشد ریاحي ،4159 ،ص .)54
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صدرالمتألّهين س س ميافزاید :اعتبار ای ن بره ان در گ رو مق دمات آن اس ت و اگ ر یك

از

مقدمات را قبول نداشته باشيم ب رهان كام ل ن تواهد ب ود و ایش ان مقدّم ة دوم را قب ول ن دارد و
م گوید اینطور نيست كه هر قوّه اى كه به واسهة آلت ادراك كند ص ورت م درك در آن آل ت
ح اصل گردد؛ مثال قوة باصره بواسهة آلت (چشم) ادراك م كند ول صورت امر مرئ در چش م
منهبم نم گردد .پس چ ون یك از مقدّمات برهان باطل گردید ،برهان تم ام نيس ت( .ص درالدّین
شيرازي ،8 ،4984 ،ص )689 688
دلیل پنجم :قائم به ذات بودن نفس

عردقلزاا اردق ن العد س اردق ن املعدروس (نصيرالدین طوسي 4165 ،ق ،ص )475یعني ب ه علّ ت اینك ه
هيچ كدام از اوصا

نفس به مادّه احتيا ندارد ،بنابراین خود نفس هم محتا مادّه نيست.

تقریر برهان

این برهان ميخواهد بگوید به علّت اینكه خود نفس بدون هيچ آلت و ابزاري ميتوان د ذات خ ود
را درك نماید ،پس ادراك وجود دارد ولي مادّي نيست و حصول آن نيز با وساطت و اب زار م ادّي
نيست ،پس باید مجرّد باشد .بنابراین چون در ادراك به مادّه نياز ندارد در ذات خود نيز مس تغي از
مادّه است .چنانكه علّامة حلّي م يگوی د :أقدو  :هدذا وجده مد مس ید

تلدى جتدرد الدنفس الع قلدة و تاریدره :أن

الددنفس تسددق غ ت دده و هددو القعاددک تددن ااددک فقنددون یاهتد مسددق نية تندده ألن ارددق ن العد س یسددقلزا ارددق ن
املعددروس ألن الع د س حمقد مل إىل املعددروس فلددو ك د ن املعددروس حمق ج د إىل شددي لن د ن العد س أوىل قعیقي د مل إليدده فد یا
اردق العد س وجددر ارددق ن املعددروس .و قيد ن ارددق ن القعاددک تددن ااددک أن الددنفس تد یاهتد لددذاهت ع لددة و كددذا
ت آلقه و ت إد اكه لذاهت و لقه كک یلو من فح آلة مقوراة قينه و قني هذه امل ك اب ف ین هدي مسدق نية
إد اكه لذاهت و لقه و إلد اكهد تدن ا لدة فقندون

یاهتد مسدق نية تدن ا لدة أیضد فاولده -محده ه -و عردقلزاا

ارق ن الع س ،ت قلع س هند القعادک ،و قولده اردق ن املعدروس ،تد قده الدنفس الد یعدرس د القعادک( .حلّ ي،
 4141ق ،ص.)485 480
توويح اینكه قوة عاقله در افعال
در ذات

به جسم نياز ندارد و هرچه در فعل

نيز بي نياز است ،بنابراین قوة عاقله در ذات

چند مقدّمه دارد:

از جسم بي نياز باشد،

نيازمند جسم نيست .این برهان نياز به اثبات
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 -مقدمة اول :قوة عاقله در افعال

به جسم نياز ندارد؛ به این دليل كه قوة عاقلة خود را ادراك

مي كند و این ادراك بدون واسهه انجام ميشود .به عبارت د یگر ادراك
این قوه ادراك خود و نيز آلت

لنفسه ميباشد؛ همچنين

را بدون واسهه درك ميكند؛ پس ثابت شد در فعل

به جسم نياز

ندارد.
 -مقدمة دوم :این مهلب كه هر آنچه در فعل

از آلت بي نياز باشد ،در ذات

نيز به آلت ني از

ندارد ،با دو بيان ثابت مي شود:
الف) قواي جسماني از قبيل قوة بينایي ،شنوایي ،خيال و وهم جسمانيان د؛ ل ذا ذات ،ادراك و
نيز محل خود را درك نميكنند .اگر قوة عاقله جسماني بود ،مانند این قوا باید از درك ای ن
امور محروم بود ،در حالي كه اینگونه نيست.
ب) فعل از ناحية ذات شيم صادر ميگردد .اگر ذات در قوام و وجود به محل متعلق باشد ،به
ناچار فعل
طر

از جهت محل صادر ميشود .به عبارت دیگر محل آن شيم در صدور فعل از

آن دخيل است؛ لذا فعل با شركت آن جسم حاصل ميشود .در مورد نف س مش اهده

مي شود هيچ امري در فعل

دخالت ندارد ،بنابراین آنچه در فعل بينياز است ،در ذات ني ز

بينياز ميباشد( .رازي 4165 ،ق،

 ،5ص .)97 91

ارزیابي برهان

بر این برهان اعتراواتي وارد كردهاند :اعتراض اوّل اینكه «این مقدّمة استدقل كه انسان ذات خ ود
را درك م كند ،در مورد حيوانات هم جارى است .زیرا حيوان امور مالئم -مانند غذا -و من افر ب ا
ذات خوی  -مانند دشمن -را درك م كند و لذا در ج ستجوى غ ذا ب ر م آی د و از دش من
م گریزد .بنابراین ،حيوان به اوافه امر مالئم یا منافر ،به ذات خود علم دارد و از آن جا ك ه ادراك
اوافه ش يئ به ش م دیگر مقتض ادراك طرفين اوافه است ،قزم م آی د حي وان ذات خ ود را
درك كن د»( .صدرالدّین شيرازي ،8 ،4984 ،ص  .)650ب نابراین ،قزمه این برهان ابن سينا ،تجرّد
نفوس حيوان است .حال آنكه از نظر او و سایر حكماى مشام تجرّد صرفاً به نفس ناطق ه انس ان
اختصاص دارد و حيوانات از آن بهرهاى ندارند.
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ابنسينا در پاسف به این اعتراض م گوید «گرچه حيوان نيز نفس خود را درك م كند ،اما این
ادراك با ادراك انسانها نسبت به نفس خود متفاوت است .حيوان ات ذات خ ود را ب ه وس يله ق وه
واهمه و در پ حصول صورت از نفس در آلت واهمه ادراك م كنند .به عبارت دیگ ر ،همانطور
كه محسوسات را با حواس خود و معان جزئ متعلق به محسوس ات را ب ا واهم ه خ وی
م كنند از نفس خوی

درك

نيز به وسيله واهمه آگاه م یابند»( .صدرالدّین شيرازي ،8 ،4984 ،ص

.)655
صدر المتألهين پس از نقل این اعتراض و جواب ابن سينا رأى ویژه خود را در این باب چن ين
بيان م كند :حيوان نيز نفس خود را به وسيله خود نفس (و نه ب ا ق وه واهم ه) درك م كن د .ب ه
عبارت دیگر ،نفس حيوان از تجرّد مثال (برزخ ) برخوردار است و با همان مرتبه تج رّد مث ال ،
ذات خود را درك م كند و نفوس برخوردار از تجرّد مثال از صور و ادراكات خيال مجرّد نيستند
اما از مادّه و عالم طبيعت مجرّدند( .صدرالدّین شيرازي ،8 ،4984 ،ص .)658

فتر رازي نيز این برهان را دومين برهان براي اثبات تجرّد نفس در كت اب املب یدث املشدرقية ق رار

داده است( .رازى 4144 ،ق،

 ،6ص  .)176س س به این استدقل اشكال ميكن د ك ه اع راض و

صور كه به محل خود محتا هستند ،براي این «احتي ا داش تن» ب ه مح ل و آلت ي دیگ ر نيازمن د
نيستند ،مم الوصف در اینجا حكم نميكنيم به اینكه پس آنها در ذات خود نيازمند به محل نيس تند.
هم ب ه مح ل

پس نمي توان از استغنام چيزي در فعل

به محل ،نتيجه گرفت كه آن چيز در ذات

نيازمند نيست( .ر.ك .رازى 4144 ،ق،

 ،6ص 156؛ صدرالدّین شيرازي ،8 ،4984 ،ص.)690

توويح اینكه به نظر ميرسد كه در مقدمه دوم مغالههاي صورت گرفته است و آن ای ن ك ه در
استدقل گفته مي شود كه ایجاد ،فر بر وجود است و فعل ،متأخر از ذات است .پس اگر چيزي در
ذات

و در وجودت نيازمند به چيزي بود در ایجاد و انجام فعل قهعاً نيازمند ب ه آن چي ز خواه د

بود .امّا عكس این مسأله درست نيست ،در حالي كه در برهان از عكس این حكم استفاده ميش ود
و گفته مي شود كه چون نفس در فعل و ایجاد متكي بر بدن نيست ،پس در ذات و وجود هم متكي
بر بدن نميباشد .تقریر صدرالمتألهين از این مهلب چنين است:
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فاعل بودن چيزي مبتني است بر موجود بودن آن .پس اگر وجود به محلي متكي باشد افعال او
نيز متكي به آن محل است زیرا ایجاد ف ر ب ر وج ود اس ت و فع ل بع د از ذات و مت أخر از آن
مي باشد در نتيجه نياز ذات و وجود به چيزي مستلزم نياز ایجاد و فعل آن ذات به آن چيز است امّا
عكس این درست نيست( .صدرالدّین ش يرازي4984 ،م ،8 ،ص  )690یعن ي ني از ب ه چي زي در
ایجاد و فعل مستلزم نياز ذات و وجود به آن چيز نميشود ،در حالي ك ه در بي ان مقدم ه دوم ای ن
برهان همين را نتيجه گرفتهاند و این مغالهه است.
دلیل ششم :عدم ضعف نفس با وجود ضعف قوای جسماني

عنقفد القبعيدة (نصيرالدین طوسي 4165 ،ق ،ص )475یعني به دليل اینكه نفس در بس ياري از م وارد
از جمله در وعف جسماني تابم جسم نيست ممكن است جسم و بدن وعيف گردد ولي ق وّت و
دقّت عقلي تقویت گردد.
تقریر برهان

اگر قوة عاقلة نفس جسمان بود و یا در عضوى از اعضاى بدن حلول كرده بود ادراك ات خ ود را
ب ا م شاركت محل جسمان انجام م داد .واوح است كه اگر انجام فعل وابسته به آلت جس مان
باشد با وعيف شدن آن آلت ،ق وّة ان جام دهندة آن فعل نيز وعيف خواهد شد و قزم م آی د ك ه
قوة عاقله با و عيف ش دن ب دن در سن پيرى وعيف گ ردد درح ال ك ه واقعي ت خ ال
گواه م دهد؛ زیرا افراد پيرى هستند كه برخال

آن را

بدنشان كه وعيف گشته است ق وة عاقله آنه ا

حتّ از جوان نيز قويتر شده است( .صدرالدّین شيرازي،4984 ،

 ،8ص 691؛ رازى 4144 ،ق،

 ،6ص .)100
صورت قياس این دليل بدین شكل است كه :اگر ق وة عاقل ه جس مان باش د آنگ اه ه ر ق وة
عاقلهاى در هر ش تص از اش تاص در زمان پيرى وعيف خواهد شد لكن تال باطل است پ س
مقدم نيز باطل است و ق وة ع اقله جسمان نيست.

علّامة حلّي در شرح این قسمت از ستن خواج ة طوس ي م يگوی د :أقدو  :الدذي فهمند ه مدن هدذا

النوا أن هذا وجه آمر دا تلى جترد النفس و تاریره أن الاوع املنابعة

اجلسدط تضدعف قضدعف یلدو اجلسدط الدذي
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هو شرط فيه و النفس قلض من یلو ف ى ی عف اجلسدط كمد وقدل الشدي ومة تادوى و تنثدر تعاوهتد فلدو
ك نل جسم نية لضعفل قضعف حمله و ليس كذلو فلم انقفل تبعية النفس للجسدط ید دعفه د یلدو تلدى
أى ليسل جسم نية( .حلّي ،ص.)485
یعني آنچه من از این ستن مي فهمم دليل دیگرى است بر تجرّد نفس ،به ای ن تقری ر ك ه ق وة
جسمان به وعيف شدن جسم وعيف ميشود چون جسم شر وجود قوّه است و بسته به وجود
آن ،جسم و نفس را بر خال

این م بينيم؛ زیرا كه هنگام پيرى جسم وعيف ميشود امّا تعقّ الت

او بيشتر ميگردند و اگر جسمان بود پيوسته به وعف محل سس ت م يگردی د و چن ين نيس ت.
چون نفس در هنگام وعف تابم جسم نيست ،دقلت ميكند كه اصالً جسمان نيست.
ارزیابي برهان

در این جا ممكن است گفته شود كه در بسياري از موارد عروض اختالل یا وعفي بر اعضاي ب دن
موجب اختالل در تعقّل شتص ميگردد و قوه عاقله او را متتل ميسازد؛ حال آنكه اگر قوّة عاقله
قوّه اي مجرّد و غير جسماني باشد ،نباید تحت تأثير اختالقت مادي بدن ق رار گي رد و از آن مت أثّر
شود.
بنا بر شرح خواجه نصيرالدّین طوسي ،انسان در زمان پيري یا در مسير تعقل قويتر ميشود ی ا
حداقل ثابت ميماند .اما اگر احيانا دیده شود كس ي در س ن كهول ت دچ ار اخ تالل تعق ل ش ود،
نميتوان نتيجه گرفت كه پس تعقل نف س بوس يله آقت جس ماني اس ت چ را ك ه اوقً در قي اس
استثنایي از ووم تالي نميتوان ووم مقدم را نتيجه گرفت و این مغالهه محسوب م يش ود 4.ثاني اً

 .4توويح بيشتر آنكه قياس استثنایي تنها در دو صورت منتج است :اول آنكه عين مقدم را استثنا كنيم كه در این صورت،
عين تالي را نتيجه ميگيریم .دوم آنكه با استثناي نقيض تالي ،نقيض مقدم را به دست آوریم .اما اگر عين تالي استثنا
شود نميتوان عين مقدم را نتيجه گرفت ،زیرا این امكان وجود دارد كه صدق تالي اعم از صدق مقدم باشد .چنين
استثنائي در منهق ،مغالهه «ووم تالي» خوانده ميشود .در این اعتراض هم ،مستشكل عين تالي را یعني عبارت «در
بسياري از موارد قوه عاقله در سن پيري وعيف ميگردد» را استثنا كرده و دچار مغالهه «ووم تالي» شده است.
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در اینگونه موارد علّت وعف تعقّل ،اشتغال نفس به امور دیگر اس ت( .ر.ك .نص يرالدّین طوس ،
،4157

 ،1ص .)609

شيف الرئيس در الشفام ميگوید« :ان جدوهر الدنفس لده فعدون :فعدک لده قلايد س إىل البد ن ،و هدو السي ردة،
و فعددک لدده قلاي د س إىل یاتدده و إىل مب د دده و هددو اإلد ا قلعاددکا و د مقع ن د ان مقم نع د ن ،ف ندده إیا اشددق ک إی د
انصددرع تددن ا مددر ،و یصددعر تليدده اجلمددع قددني األم درین»( .اب ن س ينا 4161 ،ق( 6 ،ال نّفس) 4161 ،ق،
ص .)490 497یعني نفس دوگون ه فع ل دارد ی ک قس م از فع ل او «قلايد س الدی البد ن» اس ت ك ه
عبارتست از سياست ،و یک قسم از فعل او «قلاي س الی یاته» است كه عبارتس ت از ادراك .اش تغال
نفس به یكي از این دو قسم باعث انصرا

او از قسم دیگر ميشود.

صدرالمتألهين نيز در تبيين اختالقت مادّي بدن در قوّة عاقله ميگوید «هرگاه اختاللي در قوا و
اعضاي بدن پدید ميآید اشتغال نفس به تدبير بدن جهت اصالح و جب ران اخ تالقت پدی د آم ده
شدیدتر ميگردد و همين شدت توجه و اشتغال باعث ميشود كه نفس ناطقه از ك ار اص لي خ ود
تعقل باز ماند یا آنكه در فعل آن اختالقتي به وج ود آی د»( .ص درالدّین ش يرازي،4984 ،

،8

ص.)691
امّا اشكال دیگر این كه این برهان اخص از مدعا است یعني مدعا را اثبات نميكند .ادعا مج رد
بودن نفس انساني از ماده و مادیات است .به عبارت دیگر ،مدعاي م ا ای ن اس ت ك ه ق وّة عاقل ه
انساني مجرّد از هر جسم و جسماني و مادّهاي است در حالي كه این برهان فقط اثبات ميكن د ك ه
قوّة عاقلة انسان از بدن و جسم او جداست و ارتباطي بين نفس وجس م و ب دن م ا وج ود ن دارد.
صدرالمتألهين به این نكته واقف گردیده ،بنابراین تحت عنوان حكمت عرشيّه نظر نه ائي خ ود را
در مورد برهان فوق چنين اعالم ميكند:
إتلددط أ ّن هددذا الربهد ن فددح دا ّ تلددی أ ّن لتد ّدک إنسد ن جددوهرا مف قد تاليد قددک ید ّ تلددی أ ّن الاددوع الع قلددة فددح ق نيددة.
(صدرالدّین شيرازي،4984،

 ،8ص  .)691یعني بدان كه این برهان بر این كه ه ر انس اني داراي

جوهري مجرد و عقلي است دقلت نمي كند بلكه تنها دقلت دارد بر این كه قوّة عاقلة انسان غير از
بدن اوست .و شاید بتوان گفت كه اشكاقت فوق الذكر باعث شده است كه بعضي از اندیش مندان
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مسلمان برهان فوق را یک استدقل عقلي مستقل ندانند بلكه آن را دليل اقناعي به حس اب آورن د.
محقق طوسي در شرح خود بر كالم شيف الرئيس آورده است:

«ه ددذا م ددع أن الش دديه معد د ع إن ه ددذه احلج ددة و احلج ددة الد د أو دهد د قعد د ه م ددن احلجد د

اإلقن تية هذا الب ب تلدى مد یكدره رد ر كقبده یعدغ أىد تندون مانعدة للمس شد ین و
إن مل تنن مسنقة للج ی ین ف ن اإلقن ت اب العلميدة تندون هندذا ع تلدى مد یسدقعمک
ا ا قة ف ى تال هن تلى كک م یفيد ند مد صد دق كد ن أو كد یق فهدي ادذا اعتقبد
تشددمک القجرقيد اب و مد ددري رراهد ممد یعد مددن الياينيد اب» (نص يرالدّین الهوس ،

،4157

 ،1ص.)651 656

یعني شيف الرئيس بر اساس آنچه در سایر كتابهای

ذكر كرده اعترا

ميكند كه این دلي ل و

دليلي كه بعد ميآید در این زمينه از دقیل اقناعي است .یعني این برهان براي طالبان و آگاه ان ب ه
تجرّد نفس حالت اقناعي دارد و براي متالفان اثبات كننده نيست ،زیرا دقیل اقناعي چنين است.
دلیل هفتم :عدم صدور دو اثر متّضاد از فاعل جسماني

حلصو الضد (نصيرالدین طوسي 4165 ،ق ،ص )475یعني به دليل اینكه قوة عاقله ميتوان د دو ام ر
متّضاد را انجام دهد.
تقریر برهان

تمام قوایي كه بوسيله آلت جسماني ادراك ميكنند ،این خصوصيت را دارند كه استمرار ادراك آنها
را خسته و ادراكهاي شدید و ستت آنها را وعيف ميكند به طوریكه بع د از ی ک ادراك ش دید،
قادر به ادراك امر وعيف نيستند ،براي مثال ،به دنبال صداي شدید ،ص داي و عيف دیگ ر ش نيده
نميشود و یا دیدن نور شدید موجب ميشود انسان نتواند بالفاصله نورهاي و عيف را ببين د ،ام ا
در قوه عاقله چنين نيست ،زیرا كسي كه مهلب پيچيده و ستتي را تعقل كند ،بالفاصله بع د از آن
راحت ميتواند مهلب سادهاي را درك كند و ادامه تعقل موجب خستگي نميشود .اینكه در برخي
موارد استمرار تعقل موجب خستگي است به این علت است كه قوّه عاقله از تتيل كمک ميگي رد
و در واقم استمرار تتيل موجب خستگي شده است( .ابن سينا( 6 ،النّفس) 4161 ،ق ،ص.)491
شكل منهقي برهان بدین صورت است كه:
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 -مقدّمة اوّل :گفته اند كه تفكر زیاد باعث وعف و كاست بدن م شود و از طر

دیگر همين

تفكر باعث رشد و تكامل نفس ناطقه م شود زیرا كه براساس تعقالت اس ت كه نفس از ق وه ب ه
فعل م رسد.
 مقدّمة دوم :از سوى دیگر در جاى خود اثبات شده است كه ش م واحد نم تواند منشام دواثر متضاد باشد؛ مثالً هم موجب وعف و نقصان و هم موجب قوت و كمال گ ردد چ ه اینكه ای ن
دو فعل متضادند.
حال م گویيم اگر نفس جسمان و قائم به بدن باشد قزم م آید آنچه كه باعث وعف و مرگ
بدن م شود موجب وعف و مرگ نفس هم گردد درحال كه طبق مقدّمة اوّل م بينيم ك ه ت عقّل
باعث كمال و شدت نفس م گردد؛ پس نفس مجرّد است.
علّامه حلّي در شرح این قسمت از كالم خواجة طوسي ميگوید:
أقو  :هذا وجه ر قع ی

تلى جترد النفس و تاریدره أن الادوع اجلسدم نية مدع تدوا د األفعد

تليه د و كثرهت د تضددعف و تنددک ألى د تنفعددک تنه د و ددذا ف د ن مددن نظددر یددویو إىل قددر
احل فحه إد اك اتم و ( . ...حلّي ،ص.)485
الشمس ع ی

یعني دليل هفتم بر تجرد نفس این است كه اگر از قواى جسمان كار زیاد كشيده شود ،سس ت
و فرسوده ميشوند و از عمل فرو م مانند .مثالً كس كه به خورشيد زیاد نگاه كند ،در همان لحظه
چيز دیگري را نميتواند ادراك نماید .امّا قواي نفسان بر خال

جسم اس ت زی را كث رت تعق ل

قواي نفساني را توانمند ميسازد.
ارزیابي برهان

بر این برهان نيز اشكاقتي وارد كردهاند .غزالي ميگوی د« :و هدذا ،مدن الادراز السد ق  ،فد ان نادو  :ع یبعد

أن ختقلددف احل دواس اجلسددم نية ،ا هددذه األمددو  ،فلدديس م د یثبددل منه د للددبعض ،ددر أن یثبددل ل مددر .قددک ع یبع د أن
تقفد واب األجسد ا ،فيندون منهد مد یضدعفه ندور مدن احلركدة ،و منهد مد یاویهد ندور مدن احلركدة و ع یوهنهد  ،و إن كد ن
یؤثر فيه  ،فينون مثّ ربر د قوهت  ،حبيث ع حتدس قألثدر فيهد  .فندک هدذا ممندن ،إی احلندط الث قدل لدبعض األشدي ،
ليس یلزا أن یثبل للنک»( .غزال  ،ص .)671محصّل این ای راد را م يت وان ای نگون ه بي ان ك رد :اوّق
جسماني بودن قواي جسماني دقلت نميكند كه همه قواي جس ماني بای د در تم ام خصوص يات
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مشترك باشند بلكه ممكن است یک قوه در عين جسماني بودن خاصيتي مغ ایر ب ا ق وه جس ماني
دیگر داشته باشد .ثانيا با مشاهده چند مورد از موارد یک مجموعه نميتوان یک حك م كل ي ب راي
همه مجموعه صادر نمود؛ چرا كه این روت استقرام ناقص است و عدم اتقان آن بر آشنایان به ف ن
منهق پوشيده نيست.
ابن رشد در پاسف به غزالي ميگوی د « :و السدبر

یلدو أن كدک صدو ع حتدک

ققددأثر یلددو اجلسددط تنهد تند یلو د فيدده ألىد ال لفددة و ع قد و إع مل تنددن صددو ع

جسدط فحلو د فيده یندون

جسددط»( .اب ن رش د،4991 ،

ص )145یعني با توجه به اینكه حلول یک صورت در جسم موجب ت أثّر آن جس م م يش ود ام ا
حلول صورت عقلي در محل خود باعث تأثر آن محل نميشود ،مشتص ميگردد كه صور عقل ي
در جسم حلول نميكند.
به نظر ميرسد كه ابن رشد از این مهلب غفلت كرده است ك ه غزال ي منك ر ای ن نيس ت ك ه
حلول در جسم با تأثر آن جسم از حال واقم ميشود ولي ادعاي غزالي این است كه ممك ن اس ت
عاملي بدون فاصله آن تأثر را جبران كند« .قک ع یبع أن تقفد واب األجسد ا ،فيندون منهد مد یضدعفه ندور مدن
احلركة ،و منه م یاویه نور من احلركة و ع یوهنه  ،و إن ك ن یؤثر فيه  ،فينون مثّ ردبر د د قوهتد  ،حبيدث ع حتدس
قألث ددر فيه د  .فن ددک ه ددذا ممن ددن ،إی احلن ددط الث ق ددل ل ددبعض األش ددي  ،ل دديس یل ددزا أن یثب ددل للن ددک»( .غزال

،4186 ،

ص.)671
خواجه طوسي در شرح اقشارات م يگوی د« :هدذا مدع أن الشديه معد ع إن هدذه احلجدة و احلجدة الد
أو ده قع ه من احلج اإلقن تية

هذا الب ب تلى مد یكدره

رد ر كقبده یعدغ أىد تندون مانعدة للمس شد ین و إن

مل تنن مسنقة للج ید ین فد ن اإلقن تد اب العلميدة تندون هندذا ع تلدى مد یسدقعمک
كک م یفي

ا ا قدة ف ىد تالد هند تلدى

ن م ص دق ك ن أو ك یق فهي اذا اعتقب تشدمک القجرقيد اب و مد دري رراهد ممد یعد مدن الياينيد اب»

(نصيرالدّین الهوس ،4157 ،

 ،1ص  )651 656یعني ابنسينا این بره ان را مانن د بره ان قبل ي،

اقناعي و مفيد ان دانسته نه مفيد یقين.
مالصدرا ميگوید :مقدمه دوم درست نيست؛ چرا كه در صورت صدور دو فعل متضاد از ش م
واحد محال است كه از جهت واحد و آن واحد باشد و در ص ورت كه در اعتبار و جهت ،اشتراك
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نداشته باشند محذورى قزم نتواهد آمد؛ پس م توان بر این بود كه نفس جسمان باش د و تعق ل
موجب وعف بدن از جهت و شدت و تكامل نفس از جهت دیگر شود و یا اینكه در همان وق ت
تعقل باعث وعف بدن و در وقت دیگ رى م وجب قوّت نفس گردد و ای ن مح ال نتواه د ب ود.
عبارت ایشان این است كه« :و لا ک أن یاو إن املمقنع كون شي وای ربب لنم شي وای و ناص نه مدن
جهة وای ع و
،4984

وقل وای و أم أن ینون یلو

وققني و حبسر اتقب ین ف دح ممقندع»( .صدرالدّین ش يرازي،

 ،8ص  .)697بنابراین این دليل هم با این تقریر ،از دیدگاه مالصدرا ناتمام است.

نتیجه گیری
حاصل ستن اینكه:
 .4برهان اوّل یعني برهان مبتني بر تجرّد مف اهيم كلّ ي و بره ان درك طب ایم و مف اهيم كليّ ه،
نم توانند تجرّد همة نفوس انسان را اثبات كنند بلكه تنها تجرّد نفوس

را ك ه ب ه مرتب ة

ادراك كليّات رس يدهاند را اث بات م كنند كه معدودند .عالوه ب ر ای ن ،ب ر بره ان مح ال
بودن انهبا صور عقلي در جسم این ایراد وارد است كه چگونه نفس ،ممكن اس ت مح ل
معقوقت واقم شود .آیا این امر (یعني محل بودن) مالزم با استعداد و قوّه و در نتيجه مالزم
با مادیّت نيست؟
 .6دربارة برهان صدور افعال نامتناهي از نفس ،باید گفت كه صر

ص دور افع ال نامتن اه از

ن فس ن اطقه م ستلزم تجرّد آن نيست .همانگونه كه نامتناه ب ودن صور خي ال مس تلزم
تجرّد عقالن قوه خيال نيست ،نامتناه بودن مدركات عقل نيز دال بر تجرّد عقالن

ق وه

عاقله و نفس ناطقه نتواهد بود.
 .1در برهان آگاهي قوّه عاقله به بدن در برخي مواقم نيز دیدیم كه به دليل باطل ب ودن یك ي از
مقدّمات ،ناتمام است.
 .1در برهان قائم به ذات بودن نفس نيز اشكال شد كه نميتوان از استغناي چيزي در فعل
محل ،نتيجه گرفت كه آن چيز در ذات

به

هم به محل نيازمند نيست.

 .7در ارزیابي دو برهان عدم وعف نفس با وجود وعف قواي جسماني و عدم صدور دو اث ر
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متّضاد از فاعل جسماني نيز دیدیم كه هر دو برهان ،اقناعي و ناتمام است .بنابراین براهين ي
كه سنف كار و عملكرد جوهر نفس را مغایر با عملكرد عوامل جس ماني دانس ته و ب ر ای ن
اساس نفس را غير جسماني ميشناسانند ،تنها ميتوانند ب ر مغ ایرت نف س و ب دن دقل ت
داشته باشند .زیرا ممكن است نفس غير از بدن باشد و با این حال ،مجرّد نباشد.
نتيجه اینكه بنا بر تعبير ملّاصدرا ...« :و مل یعدرع أید إاهد ید معرفقهد إع أوليد ه املقجدردین تدن تد مل
البشدریة»( .صدرالدّین شيرازي ،4101 ،ص )760حقيقت نفس پشت پ رده ابه ام ق رار دارد و كس ي
نتوانسته آن گونه كه سزاوار است حقيقت آن را بيابد ،جز اولياي اله ي ك ه ب ه ع الم مج رّدات راه
یافتهاند.
پس كسي كه خواهان آگاهي از حاقت نفس است بهتر است به آنان اقت دا نمای د و از ان وار و
بركات آنان بهره جوید .چنين انساني باید از اغراض دون و مادّي پرهيز نماید و باطن خوی
شواغل پست پاك سازد.

را از
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منابع و مآخذ
 .4ابنرشد ،محمد بن احمد (4991م) ،تهافت التهافت ،مقدمه و تعليق از محمد العریب  ،دارالفك ر،
بيروت.
 .6ابنسينا ،شيف الرئيس ( 4166ه ق) ،رسائل ابن سينا ،انتشارات بيدار ،قم.
 .1سعيد زاید ( 4161ه ق) ،الشفام (الهبيعيات) ( 6النّفس) ،مكتبة آیة اهلل المرعش  ،قم.
 .1ارسهو ( ،)4158درباره نفس ،ترجم ه و تحش يه :عل ي م راد داودي ،چ اچ چه ارم ،انتش ارات
حكمت ،تهران.
 .7ارشد ریاحي ،علي ( 4159ه ت) ،تجرّد نفس از دیدگاه سه حكيم مس لمان (ف ارابي ،اب نس ينا،
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 .0اشعري ،عل ي ب ن اس ماعيل ( 4987م) ،مق اقت اقس الميّين،

 ،6چ اچ محم دمحيي ال دین

عبدالحميد ،بيجا.
 .5اكبریان ،روا (4188ه ت) ،مالك تمایز مجرّد از م ادّي در فلس فه افل وطين و ملّاص درا ،مجلّ ه
علمي پژوهشي متافيزیک ،دانشگاه اصفهان ،شماره  1و  ،1صفحات .61 4

 .8التهانوي ،محمّدعلي بن علي (4806م) ،كشّا

اصهالحات الفنون ،4 ،كلكته.

 .9حسن زاده آملي ،حسن ( 4196ه ت) ،دروس معرفت نفس ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي،
تهران.
 .46حلّي ،حسن بن یوسف ( 4141ق) ،كشف المراد في شرح تجرید اقعتقاد ،تصحيح و مقدمه و
تحقيق و تعليقات از آیت اهلل حسن زاده آملي ،چاچ چهارم ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم.
 .44جرجاني ،السيد الشریف علي بن محمد ( 4156ه ت) ،شرح المواقف ،5 ،منشورات الشریف
الروي ،قم.
 .46جویني ،عبدالملک بن عبداللّه ام ام الح رمين (4976م) ،كت اب اقرش اد ،چ اچ محمدیوس ف
موسي و علي عبدالمنعم عبدالحميد ،مصر.
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 .41رازي ،فترالدّین (4114ت) ،البراهين در علم كالم،
 4161( .......................... .41ه ق) ،شرح الفتر الرازى عل

 ،4چاچ محمدباقر سبزواري ،تهران.
اقش ارات (ش رح اقش ارات)،6 ،

مكتبة آیة اهلل المرعش  ،قم.

 4144( .......................... .47ه ق) ،المباح ث المش رقية ف

عل م اقلهي ات و الهبيعي ات،6 ،

انتشارات بيدار ،قم.

 .40حجازى سقا ( 4165ق) ،المهالب العالية من العلم اإللهي،

 ،5چاچ اوّل ،دار الكتاب العرب ي،

بيروت.
 .45سجادي ،سيّدجعفر4104( ،ت) ،فرهنگ علوم عقلي ،انجمن اسالمي حكمت و فلس فه ای ران،
تهران.
 .48سهروردي ،شهاب الدین یحيي ( ،)4186مجموعه مص نفات ش يف اقش راق ،6 ،ب ه كوش
هانري كربن ،پژوهشگاه علوم انساني و مهالعات فرهنگي ،تهران.
 .49شعران  ،ابو الحسن ،بيتا ،شرح فارس تجرید اقعتقاد ،انتشارات اسالميه ،تهران.
 .66شيف مفيد ،محمّد بن نعمان ( 4141ق) ،المسائل السرویة ،چاچ اوّل ،ناش ر :الم ؤتمر الع المي
للشيف المفيد ،قم.

 .64صادقي ميبدي ،افالطون ،سال یازدهم ،بررسي ادلّة تجرّد نفس انساني ،مجلّ ه تتصّص ي ك الم
اسالمي ،مسلسل  ،16صفحات .461 80
 .66صدرالدّین شيرازي ،محمّدابراهيم ( 4984م) ،الحكمة المتعالية ف اقسفار العقلية اقربع ة،8 ،
چاچ سوم ،دار احيام التراث بيروت.

 4186( .................................................... .61ه ت) ،شرح و تعليقه مالصدرا بر الهيّات شفام،

،6

تحقيق و مقدّمه نجفقلي حبيبي ،بنياد حكمت اسالمي صدرا ،تهران.
 4101( .................................................... .61ه ت) ،مفاتيح الغي ب ،مقدم ه و تص حيح از محم د
خواجوى ،چاچ اوّل ،مؤسّسه تحقيقات فرهنگ  ،تهران.
 .67صليبا ،جميل ( 4100ه ت) ،فرهنگ فلسف  ،ترجمه من وچهر ص انع دره بي دى ،انتش ارات
حكمت ،تهران.
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 .60طي ب ،عبدالحس ين 4101( ،ه ت) ،كل م الهيّ ب در تقری ر عقای د اس الم ،4 ،چ اچ س وم،
كتابفروشي اسالمي ،تهران.
 .65غزال  ،ابو حامد 4186( ،ه ت) ،تهافت الفالسفة ،به تحقي ق س ليمان دني ا ،چ اچ اوّل ،ناش ر:
شمس تبریزى ،تهران.
 .68قهيجي ،عبدالرزاق بن علي (4156ت) ،گوهر م راد ،چ اچ زی ن العاب دین قرب اني قهيج ي،
تهران.
 .69مصباح یزدى ،محمّدتقي (4157ه ت) ،شرح جلد هشتم اقسفار الربع ة ،6 ،نگ ارت محمّ د
سعيدي مهر ،مؤسّسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

 .16مؤمني ،مص هفي (4189ه ت) ،ب راهين تج رّد نف س از دی دگاه ملّاص درا ،فص لنامة علم ي
پژوهشي علوم اسالمي ،شماره  ،48صفحات .409 419
 .14نصيرالدین طوسي ،محمدبن محمد ( 4141ق) ،اخالق ناص ري ،چ اچ اوّل ،انتش ارات علمي ه
اسالميه ،تهران.
 .16حسيني جاللي ،محمدجواد ( 4165ق) ،تجرید اقعتق اد ،تحقي ق ، :چ اچ اوّل ،ناش ر :مكت ب
اقعالم اقسالمي ،تهران.
 4167( .......................................... .11ق) ،تلتيص المحصل ،چاچ دوم ،دار اقووام ،بيروت.

 .11محققّ الهوسي ( 4157ه ت) ،شرح اقشارات و التنبيهات ،

 ،1 6نشر البالغة ،قم.

 .17نيكزاد ،عبّاس ( 4184ه ت) ،دقئل تج رّد نف س ( ،)6مجلّ ه تتصّص ي ك الم اس المي ،س ال
دوازدهم ،مسلسل  ،10صفحات .81 54

