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تجرد نفس از نظر ارسطو ،ابن سينا و مالصدرا
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چكيده
چگونگى طرر و يیررر م موعروج تجررد نفرس انترانى توسرل سر ی ترو
بزرگ ارسطو 322 -384( 1قم)  ،ابرن سرینا ( 428-370ه ق) و مالصردرا متره ى
اين مقا را تركیل مىدهد .تعارض يارهاى از سرننا ارسرطو منرره اترتال

نظرر

شارحا او در اين باره شده اسم .كتانى چو اسكندر ا روديتى( 2قر هراى سروم
و دوم قبل از میالد) و ابن رشد ( 520-595ه ق) قول ب ماديم و نايذيرى نفرو
شنصى و ابن سینا و توما

آكوئینا  1227-1274( 3م) باور ب تجررد و بقراى آ

را ب ارسطو نتبم دادهاند .اشارات ارسطو مبنى بر تجرد و بقاى نفس و تهكید او برر

بتاطم آ حاكى از صحم نظر ابن سینا و توما اسم.
ابن سینا نیز با تكی بر بنش نايذيرى محلّ صرور معقرول و نیرز برر ياير ى ر
حضورى نفس ب تود ،تجرد نفو

شنصرى را اببرات ندروده اسرم امّرا مالصردرا

اد ى او را اتص از مد ا و با مبانى او ناسازگار مىداند .صدرا تود چو ب تجرد
مثا ى نفو

حیوانى معتقد اسم منعى در كاربرد اد ر ى برو ى ندرىبینرد و برر آ

* .استاديار  ،دانركده ى شهید مح ّاتى
1. Aristotle
2. Alexander of Aphrodisias
3. Thomas Aquinas
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اسا  ،تجرد نفو

شنصى را اببرات مرىكنرد .گرچر شرناتم حقیقرم نفرس را

منحصر در ارتباط دیق با وحى و تعا ی تاندا

صدم و طهارت مىداند.

كليد واژگان :ارسطو،ابن سینا ،مالصدرا ،تجردنفس.
تجرد نفس از متائل تارينى و اصیل در روانرناسى تفى بروده اسرم .اربرا
نظر در اين باره بتریار انديرریده و ا كرارى بر يادگرار گذاشرت انرد .از میرا آنرا ،
ارسطو ،ابن سیناو مال صدرا را برگزيدي ترا موعروج تجررد نفرس را در انديرر ى
آنررا بررسررى ندرروده و رآينررد شرركو ايى آ را نررزد ايررن س ر ب ر رشررت ى تحريررر
درآوري  .بر اين اسا  ،يرسش اص ى اين گون طر مىشود:
 رآيند شكلگیرى و شكو ايى مته ى تجرد نفس نرزد ارسرطو ،ابرن سرینا ومالصدرا چگون اسم؟
در ذيل اين يرسش ،معنا ومفهوم تجرد ،مراتب آ و موعع ی تو ا يراد شرده،
ب تصوص با توج ب ابهامى ك در اندير ى ارسرطودر ايرن براره وجرود دارد ،بر
میا مىآيد.

 - 1ديدگاه ارسطو
دشوارى ه آبار ارسطو ،در با تجرّد يا ماديّم نفس ابهامهايى بر جرا گذاشرت
اسم .اين امر از غدوض تاصّ بیا ارسرطو ،ترركید در صرحّم انتترا بعضرى از
آبار ب او و اتتال

شارحا ناشى شده اسم .ا زو بر آ  ،ت قّى ارسطو از نفرس بر

نوا صورت بد برا توجر بر اصرل ارسرطويى مراده و صرورت در را مرادّه ،برر
دشوارى بحث ا زوده اسم .زيرا با نظر ب اين اصل ،ماديّم نفس رجحا مىيابد.
شارحا ارسطو ،يس از او ،در بارهى ت ود و جاودانگى نفس انتا با يكرديگر

تجرد نفس از نظر ارسطو،ابن سینا ومال صدرا 51/
دارند .ابن سینا مىگويد:

اتتال

اسكندر ا روديتى و بامترطیو  317-388(11م) و ا رراد ديگرر در ايرن
باره درماندهاند و هر يد از جهتى نیكرو و از جهرم ديگرر نادرسرم سرنن
گفت اند و سبب اين امر ا تبا و نايیدايى ديدگاه صاحب منطق در ايرن براره
يیش آنا اسم .آنها ينداشت اند ك ارسطو آنگاه ك آترين مقا ر ى كترا
نفس را نگاشت ب بیا بقايا ناى نفس يس از مرگ مبادرت ندوده ،در حا ى
ك اين طور نیتم .او اصل مط ب را در مقا ر ى ننترم آ كترا  ،هنگرام
برتورد با ديدگاه دموكريتو  371-460(22قم)  ،براى اهل ه بیا كرده
اسم .و آ اين ك شىاى كر معقرو ت ك ّرى در آ تصروّر گرردد انقترام
نايذير ،يعنى مجرّد اسم .يس جوهر جتردانى مدكرن نیترم معرانى ك ّرى و
ق ى را بیابد بنابراين دريا م كنندهى معرانى ق رى جروهرى قرائ برذات و
مجرّد اسم( .ا دباحثات)372-73 /
در نتن هاى موجود از كتا نفس ارسطو ،بدين صراحم ك بو ى نقل كرده
اسررم مط ررب ديررده ندررىشررود .و ررى تحیّررر ا رررادى چررو اسرركندر ا ريدوسررى و
بامتطیو

از دشوارى ه ديدگاه ارسطو حكايم دارد.

ارسطو در نقد ديدگاه دموكريتو

ك كررات تجزير نايرذير را سربب حركرم

حیوا دانتت مىگويد:

اين مط بى اسم ك تبیین آ دشوار ب كر غیرر مدكرن اسرم ،و بر طرور
ك ّى ،چنین ب نظر ندىرسد ك نفس حیوا را ب ايرن طريرق بر حركرم در
1. Themistius
2. Democritus
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آورد ،ب ك در واقع ب وساطم نو ى از اتتیرار و تفكّرر اسرم كر محررّ
حیوا مىشود( .در باره ى نفس406/

)26-23

او ،سپس ،با نقل مط بى از ا الطو  347-429(11قم)  ،مىگويد:

صحیح نیتم ك نفس را مقدار بدانی ( .هدا  407 ،ا ف )2
در اين بنش از سننا ارسطو دو مط ب ،قابل توج اسم ك با حرا كررد آنهرا
در كنار يكديگر ،تجرّد نفس ب ذهن مىرسد و شايد منظور ابن سینا نیز هدین باشد .در
سنن ارسطو يد بار حركم حیروا بر اتتیرار و تفكّرر نتربم داده شرده و در ادامر ،
مقدار بود نفس انكار شده اسم؛ از اين دو نكت تجرّد نفس تدا ى مىگردد.
ارسطو جايى ديگر مىگويد:

هر گاه يیر مرد چردى سا باز يابد مىتواند ب روشرنى هدورو مرردى
جوا ببیند .يس يیرى زايیدهى انفعرال نفرس نیترم ب كر مربروط بر انفعرال
موعو ى اسم ك نفس در آ جاى دارد .چنا ك در با متتى يا بیدارى
نیز چنین اسم( .هدا 408 /

)23 - 20

اين سنن ارسطو حاكى از آ اسم ك تودِ نفس منفعل نبروده و از اسرتعداد و
قوّه مبرّاسم.
او جايى ديگر با صراحم تجرّد ذاتى نفس را بر زبا آورده و مىگويد:

با اين ك روشن اسم ك جوهر نفس و ذات آ مدكن نیترم جتردانى
باشد ،و ى ناگزير اسم در ضوى جتدانى باشد ك بر ديگر ا ضرا اشررا
داشت و آنها را اداره ندايد ()On Youth, … , b 14-16
ارسطو گر چ در اين بارت آشكارا تجرّد ذاتى نفس را يذير ت و ى چگونگى
1. Platon

تجرد نفس از نظر ارسطو،ابن سینا ومال صدرا 53/

استقرار آ را در ضوى جتدانى بیا نكرده اسم .او در بحث حا ظ نیرز بیرانى
دارد ك بر آ اسا

نفس و تیال محلّ تصاوير ذهنى و مجررد ت قرى شرده اسرم.

()On Memory, 450 b 6-11

ابن سینا نیز در رسا ى ت نیصِ نفسِ ارسطو چنین مىگويد:
قول ششم :در اين كه نفس نمىميرد ،چو نفس بتیل اسم ،يرس اجرزا
ندارد چنا ك بیا شد و چیزى ك اجزا ندارد تضادّ در آ نیترم .يرس تراد در
آ راه ندارد و چیزى ك تاد در آ نیتم مرگ در او نیترم ،يرس نفرس هرگرز
ندررىمیرررد ،چرر نفررس حیرراتش از ذات تررويش اسررم نرر از غیررر ( .حكدررم
بو ى)307-306/1/
اين دسم از سننا ارسطو آشكارا برر تجررّد نفرس د رم دارد و رى شرارحا
بزرگ او بر اين مط ب اتفاق نظر ندارند .زيرا در آبار او تعابیر متعارعى نیز در ايرن
باره ديده مىشود.
او نفس را صورت بد مىداند و اين اص ى اسرم كر نرزد ارسرطو در يیردايش
موجودات مادّى داراى اهدیّم اسم .سنن او در اين باره چنین اسم:
نفس جوهرى اسم بر معنرى صرورت ،يعنرى ماهیّرم جتردى اسرم كر داراى
كیفیم معیّنى اسم .مثالً رض كنی  ،ك آ تى ،مثرل "تبرر" ،جتردى طبیعرى باشرد،
ماهیم تبر ،جوهر آ و نفس آ تواهد بود؛ زيرا اگر جوهر جدا از تبر بود ،ديگرر
تبرى ،جز ب اشترا
بارهى نفس412/

اسدى وجود نداشم ،و ى تبر ،در واقع هدرا تبرر اسرم( .در
)15 - 10

ارسطو با اين بیا و امثال آ مىتواهد مبرد حیرات را در جانردارا نررا دهرد.
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اين مبد هدا صورت موجود زنده اسم ك ب واسط ى آ با قوّه ب نحوى سازما
يا ت ك بتواند كار كند و در انجام وظايف حیاتى مو ق شود .او حتّى براى ايرن معنرا
اصطال تاصى 11وعع مىكند ك معناى آ " ع یّم و تحقّق كامرل" شرى اسرم.
و منظور از آ ظاهراً قتدى سرازما يرا تگى يرا ترركّل اسرم كر هرر موجرودى بر
واسط ى آ مىتواند ب شیوههاى معدول در نروج ترود ،عا یّرمهراى حیراتى تراصّ
تود را انجام دهد .از با مثال ،انتا را در نظر مىگیري  ،صرورت انترانى يرا نفرس
ناطق  ،او را ب گون اى تجهیز ندوده ك بتواند تغذي كند تا از قدرت ادرا

و تفكّرر

برتوردار گردد و وظايف تراصّ ترود را ايفرا ندايرد .برر ايرن اسرا  ،هدرین كر او
ساتمهاى متناسب با انجام وظايف را از دسم داد ديگر زنده ننواهد بود.
امّا مت ّ اسم ك چنین صورتى با قطرع نظرر از موعروج از برین مرىرود .وقترى
سننا ارسطو مبنى بر تجرد نفس هدراه با معنايى كر او از صرورت اراير مرىكنرد
منظور شود تعارض كرى او ندايا مىگردد.
او ،با اين وجود ،بارات ديگررى دارد كر طرىّ آ مرىكوشرد بر شرك ى اصرل
حیات جاندارا را بر سرببى غیرر مرادّى نتربم دهرد؛ زيررا ترود مرىدانرد كر مرادّه
ندىتواند حیات بنش جاندارا باشد .امّا جهم اجتنا از محاذيرى كر بر ز ر او
براى قول ا الطو و مثال بود نفس وجود دارد ،تنها بنرى از آ را مفرارق دانترت
و مىگويد:

نفس از بد جدايى نايذير اسم ،يا اقل جزئى از نفس چنین اسم ....با ايرن
هد هیچ مانعى نیتم ك اقل بعضى از اجزا ديگر نفس ،ب سبب اينك كدال
براى هیچگون جتدى نیتم ،مفارقم يذير باشد( .هدا  413 /ا ف )8 - 4
1. Entelechia

تجرد نفس از نظر ارسطو،ابن سینا ومال صدرا 55/
او ،ا زو بر آ  ،بارات ديگرى دارد ب اين اجدال كر رو بر معنرى مجدروج
قواى بدنى ندىتواند بدو بد زندگى كند؛ رو و جت هدوو موم و نقو

آ

اسم ك قل در تعقّل از ه جدا هتتند و ى در حقیقم شى واحردى مرىباشرند؛
نفس تاصّ قل ب بد تويش تع ّق دارد و با آ زنردگى مرىكنرد .برا ايرن هدر ،
رو چنا ك دموكريتو

بر آ اسم مادّى نیتم و نا و زوال ندىيذيرد .قتدتى

از قوّهى قالنى انتا  ،يعنى آنو ب حا ظر مربروط اسرم رانى اسرم؛ زيررا برد
حامل حا ظ اسم و با آ مىمیرد .شنص با احتاسات و امیرال و واطرف نیترم
ك يس از مرگ مىماند ب ك قوّهى اق اسم ب شكل مجرّد و غیرر جتردانى كر
جاودا اسم( .ويل دورانم)70-71/
از آنو گذشم آشكار مىگردد ك ارسرطو رى ا جد ر بر تجررّد نفرس روى
آورده اسم؛ اما برترى شرارحا ارسرطو ايرن نظرر را مرردود شردردهانرد؛ اسركندر
ا روديتى مىگويد:

مرنّص اسم ك با تاد مركّب (حاص از ترن و نفرس) مدكرن نیترم
ك تدام نفس باقى بداند .زيرا بعضى قواى نفس مثل غاذي  ،محرّك  ،حتاس
و متنی در معیّم تن وجود يیدا مىكند و بنابر نظر ارسرطو ،حترى آ جرز
نفس ك قل توانده مىشود نیز يس از مرگ باقى ندىماند؛ زيرا آنور بر
نوا

قل نزد او جاودا ت قّى گرديده جرز نفرس نیترم  ،اينهرا هیویرد

باقى ندىماند؛ تنها قل مترتفاد اسرم كر يرس از اعردحالل مركرب براقى
مىماند( .ابن رشد)1487 - 1486/3/
ابن رشد ديگر شار مه ّ ارسطو نیز مىگويد:
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تئو راسررتو  288-322(11قم) و ديگررر حكدرراى مرررا و هدررین طررور
بامتطیو ب ك اكثر مفتّرا ارسطو قرل هیرو نى را جراودا مرىداننرد و
قل عّال را ب منز ى صورت آ ق دداد كردهاند ،ب گونر اى كر گويرا از
تركیب ايرن مراده و صرورت ،شرب تركیبرى حاصرل آمرده اسرم .او يرس از
بررسى اين دو ديدگاه ،نظر اسكندر را مطابق مرذهب ارسرطو دانترت اسرم.
(هدا )148 /
یرغ تعارض و ابهام و غدوعى ك در بیا شارحا ارسطو ديده مىشود ،بقرا
و ت ود قل عّال ،استثناى منحصر ب ردى اسم ك حتى بر ياي ى تفتیر اسركندر
و ابن رشد نیز در ديدگاه ارسطو ب چر مىتورد.
برايناسا  ،مىتوا گفم ك ارسطو بنرى از آراى ا الطو را اترذ و متوجر
قل عّال ندوده اسم .اما بعضرى برارات ( On Generation of Animals,
 )736 b 27-29حاكى از آ اسم ك اين قل در اصل جداى از بد بروده و برا
ورود

بر نفس ا ىترين بنش آ را ساما داده اسم.

و ى با اين رض اشكا ت ديگرى رخ مىدهد ك ندىتوا با مبانى ارسطو آ هرا
را بر طر

ندود؛ ننتم اين ك قل عّال نیز قبل از يیوستن ب نفس جوهرى مجررّد

و هدانند مُثُل ا الطونى در معرض نقّادىهاى تودِ ارسطو و شرارحا او واقرع اسرم؛
اشرركال ديگررر ايررن كر بقرراى نفررو

شنصررى انتررا هررا نیررز بررر ايررن اسررا

يذير تر

نیتم.زيرا قل عّال در هد ى آدمیا يكترا اسرم و آنور  ،يرس از مررگ،از هرر
يد از ما باقى مىماند ین آ چیزى اسم ك از بقی ى ا راد باقى مىماند.
ديگر شار برجتت ى ارسطو ،توما

آكوئینا

در بیا نظر ارسطو مىگويد:
1. Theophrastus

تجرد نفس از نظر ارسطو،ابن سینا ومال صدرا 57/

نفس صورت بد اسم؛ بنابراين مدكن نیتم قبل از بد موجود باشد و
حتى در

شهودى نیز ندارد)N. Kretzmann, … , 133-136( .

ب نظر او ،گر چ با ا تزام ب اصل مادّه و صورت ،نفس انى ت قّى مىشرود و رى
ارسطو در اين باره اصل ديگرى نیز دارد .او مىگويد:

اگر مع وم شود بعضى صرفات و ترواصّ بر ترود نفرس برا قطرع نظرر از
وابتتگى آ ب بد تع ّق داشت باشد ،اين امر حاكى از استقالل ذاترى نفرس
اسم .توما  ،ب اين طريق ،جاودانگى نفس را ب ارسطو نتبم مىدهد.
امّا از معاصرا  ،راسل 1970 - 1872(11م) جانب ابن رشرد را گر تر و ديردگاه
توما

را مردود مىشدارد .او مىگويد:

من شنصاً بر آن ك تعبیر طبیعى "كتا نفس" ارسطو ب نظر ابرن رشرد
نزديكتر اسم تا ب نظر آكوينا )633/1( .
اين مقا نظر راسل را ندىيذيرد و با ذكر سننا ديگرى از ارسطو ،جانرب ابرن
سینا و توما

را ترجیح مىدهد .ارسطو مىگويد:

آنگاه ك انتا تندرسم اسم ،تندرستى نیز آنگاه وجرود دارد؛ و شركل
كرهى مفرغى هدزما با كرهى مفرغى وجود دارد .اما اين ك آيا چیرزى از
اين صورتها يس از تباهى مركب از آ دو ،باقى مىماند ،مط برى اسرم كر
بايد يژوهش كرد .زيرا در برتى چیزها هیچ چیز مانع ايرن امرر نیترم ،مرثالً
اگر نفس اين گون باشد؛ ا بت ن هد ى آ  ،ب كر قرل ،زيررا بقراى هدر ى
رو احتدا ً مدكن نیتم( .متا یزيد 1070/ا ف )25 - 21
روشن اسم ك طر ايرن احتدرال كر صرورت در مرواردى مرىتوانرد جرداى از
1. Bertrand Russel
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مركّب وجود داشت باشد و تعیین نفس يا بنرى از آ ب نوا يد مورد ،قابل تهمّرل
اسم ،ب تصوص اين ك او مىگويد:

هرریچ مررانعى نرردارد كر چنررین صررورتى از مركررب متررتقّل باشررد .اسرركندر
ا روديتى ،ابن رشد ،تئو راستو و بامتطیو از اين برارت اسرتفاده كررده
بقاى قل متتفاد را نتیج گر ت اند( .ابن رشد)1490 - 1487/3/
اگر اين بارت را با بارات ديگر حا و بررسى كنی ب تجررّد ديگرر مراترب
قل نیز در اندير ى ارسطو يى تواهی برد؛ و ى براز هر در هدرین برارت بیررتر
كاو

مىندايی .

ارسطو در اين بارت ب اصل مادّه و صورت يرداتتر احتدرال اسرتقالل بعضرى
صور از ماده را داده اسم و در مرورد صرورت انترا و اسرتقالل آ از برد منعرى
ندررىبینررد .او ً وقتررى او احتدررال اسررتقالل وجررود صررورت را در مررورد يررا مررواردى
مىدهد ،تدامیّم صورت مورد نظر اسم ن بنرى از آ  .بنصوص با توج بر ايرن
ك او در انكار بقاى هد ى رو ك د ى «احتدال» را بر كرار گر تر اسرم .منظرور
ارسطو آ نیتم ك نفس را متركل از اجزا دانتت  ،تنها يرد جرز آ را براقى و
جاودا بداند؛ ب ك منظور شهنیم نفس در دو حا م استقالل و معیّم با بد اسرم.
نفس يس از مفارقم از بد  ،هیوید از آبار ناشى از ارتباط با بد را ندارد و وقتى
ارسطو مىگويد «بنرى از نفس» ،در واقع مىتواهد ب شهنیم استقال ى تدام نفرس
منهاى رابط ى آ با بد اشاره كند.
بنابراين ،اسناد استقالل ب قل مترتفاد و نفرى آ از ديگرر مراترب قرل مقبرول
نیتم؛ بنصوص آنگاه ك ديگر سننا ارسطو در ايرن براره نیرز منظرور گرردد .او
مىگويد:

تجرد نفس از نظر ارسطو،ابن سینا ومال صدرا 59/

ب نظر مىرسد برتى از تواصّ از تعینّات تود نفس باشد و حال آ ك
بعضى ديگر نیز ب حیوا تع ّق مىگیرد امّا ب توسرل نفرس( .در براره نفرس/
 402ا ف )9 - 8
ارسطو هدونین جايى ديگر مىگويد:

يس هر گاه بعضى از ا دال يا احوال نفس حقیقة تاصّ تود او باشد ،نفرس
را وجودى جدا از بد تواند بود( .هدا  403/ا ف )11 - 4
وى سپس مىا زايد:

اگر نفس ذاتاً داراى حركم باشد ،مكا تواهد داشم ،زيرا تدرام حركرات
در مكا اسم و اين درسم نیتم( .هدا  406 /ا ف )17 - 15
وقتى ك ارسطو نفس را بى نیاز از مكا مرىدانرد ايرن مط رب حراكى از تجررّد
نفس نزد او اسم .بنابراين ،ترديدى باقى ندىماند ك ارسطو اصل و جوهرهى نفس
را مجرّد مىداند و تعارعات سرننا او حراكى از عرعف در تبیرین ترفى اسرم؛
امرى ك در ا كار ياي گذارا اندير هاى نو معدو ً ديده مىشود.

 - 2ديدگاه ابن سينا
ا تقاد ب تجرّد نفس ناطق و بقراى آ يرس از مررگ ،اصر ى متر ّ در ديردگاه
بو ى و نیز شا ودهى مهر ّتررين مباحرث ا تقرادى در برارهى نبروّت ،معراد و حترى
توحید و تداشناسى اسم .مطا ب ژر

و شگفتى ك او در ندطهاى يايانى اشارات

و تنبیهات دربارهى توانايىهاى تارق ا عادهى ار ا بیا كرده ،هد بر ايرن اصرل
مه ّ استوار اسم .از اين رو ،اين نحوهى بیا  ،براى او بتتر مناسربى رراه ندرود ترا
معجزات يیامبرا و كرامات او یا را متتند و مبرهن ندايد.
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او در اين باره مىگويد:

يس شر آدمى ب دو چیز اسم ،بر نفرس و قرل ،و ايرن هرر دو نر از
ا اجتامند ب كر از را

وينرد و متصررّ بدننرد نر سراكن برد  ،كر

قوّتهاى مجرّد بتیل را حیّز و مكا نتواند بود كن ابرر ايررا برد را بر
نظام مىدارد( .معراج نام )85،
ابن سینا در برهانى ساتتن تجرّد نفس اهتدام ورزيده و ابتكرارات ارزنردهاى برر
جا گذاشت اسم .میرزا صا ح مازندرانى ،آترين ندايندهى مكتب مرّا در اين براره
مىگويد:

از بیا شیخ آشكار مىگردد كر او را در برهرانى كررد مترايل دقیقر ،
نیرومندى جیبى اسم ،چ اين براهین با تهمّل بتیار هر بر ذهرن نیايرد و از
اس و بیا شیخ ابتكار هدیده مىشود( .حكدم بو ى)252/1/
اتین ژي تو  )1978 - 1884(11نیز مه ّترين نكت راجرع بر نفرس در آراى ابرن
سینا را آ مىداند ك او نفس را ن صورت بد  ،ب ك جروهرى مترتقّل ،مجررّد و
جاودا دانتت اسم)333( .
ابن سینا براى اببات تجرّد نفس برها هاى متعدّد و متنوّ ى را ب كار برده اسرم.
او برترين برها در اين باره را اين گون اقام مىندايد :مرا مرىتروانی ذات ترود را
تعقل ندايی و هر آنو ذاتى را تعقّل ندايد ،ماهیّم آ ذات ،نزد

تواهد برود .از

اين رو ماهیّم ذات ما نزدما تواهد بود .حال ،اين تعقّل ذات يا از طريرق صرورتى
ديگر برابر با صورت ذات ما حاصل گرديده ك

زم ى آ اجتداج مثال و محرال

تواهد بود؛ يا اين ك تودِ ذات ،نزد ما حاعر اسم كر هدرین مط رو و صرحیح
1. Ettienne Gilson

تجرد نفس از نظر ارسطو،ابن سینا ومال صدرا 61/
اسم .آنگاه گويی هر آنو ذاتش نزد

حاعر باشد قائ بذات اسرم .يرس نفرس

ما قائ بذات اسم .از طر ى هر جت و جتدانى ،غیر قائ بذات اسرم .يرس نفرس
جوهرى غیر جتدانى اسم( .ا دباحثات)156 - 155/
او مىگويد ك اين برترين برهانى اسم ك در اين باره مرىشناسرد .شرايد وجر
رجحا اين برها آ باشد ك بر انطباج صور معقول در محل مبتنى نیتم و قل با
نظر ب ذات نفس صورت گر ت اسم.
مىتوا براهین شیخ را س قت دانتم :يد دسم ،براهینى اسم ك برر محرال
بود انطباج صور ق ى در جت ياي گذارى شدهاند و دست ى دوم ،آنهرايى اسرم
ك سنخ كار و د كرد جوهر نفس را مغاير با د كرد وامل جتدانى و آ را غیر
جتدانى مىدانند و سر انجام ،دست ى سوم آنهايى اسم ك با تكی بر

ِ حضورىِ

نفس ب ذاتِ تود ساما يا ت اسم.
ابن سینا از میا قواى منت ف نفس ،تنها ب تجرّد قوّهى اق باور دارد و گر چ
گاهى از تجرّد تیال نیز سنن گفت  ،اين نظر با مبانى او سرازگار نیترم .امّرا برترى
( یو متائل ا نفس )374/..بر آنند ك شیخ سرانجام نفس حیوانى و تیال را مجرّد
دانتت اسم.
ياير ى ايررن اسررتناد ،سررننى اسررم كر نررر رازى ( 544-606ه ق) از مباحثررات
بو ى در "المباحث المشرقية" (صص

 )337 - 335نقل و سپس مالصدرا آ را از

كتا "المباحث المشرقية" اتذ ندروده اسرم( .الحكمةة المعااليةة)228 - 227/ 8/
چنین بارتى در نتن ى موجود اين ابر ابن سینا ديده ندىشود و آنو در آ آمده
حاكى از حیرت و جز شیخ در ياسخ صريح ب اين مته اسم .او مىگويد:

چنین مىندايد ك حیوا و نبات از اص ى غیر منا ل بهرهمنرد باشرد ،امّرا
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اين مط ب با ديدگاه مرا سرازگار نیترم .ايرنهرا و نظراير آ دام و كدینگراه
اندير هاسم ك اگر قل اطرا آ بورتد و يارى بط برد امیرد اسرم كر
تداوند راه حق را بر آ بگرايد( .ا دباحثات)53 - /5،

 - 3ديدگاه مالصدرا
تجرّد نفرس نرزد مالصردرا حرائز اهدیرم بتریار اسرم؛ او برا قرول بر اصرا م و
تركید وجود و نیز حركم جوهرى و اتّحاد اقل و معقول ،اين مبحث را متحول
ساتت اسم .در اين ديدگاه نفس ن تنها از مادّه و وارض مادّى ك از ماهیّرم نیرز
راتر مىرود.توعیح مط ب اين كر قبرل از صردرا تجررّد در برابرر ماديرم بر كرار
مىر م و مجرّد بر موجود غیر مادى اطالق مىشد .اما او گفم نفس انتانى ن تنها
از ماده و تواص آ ب ك از مرزهاى ماهوى نیز راتر مىرود و بر جرايى مرىرسرد
ك ديگر در قا بهاى ماهوى ندىگنجد .زيرا آ  ،حا م ايتتايى ندارد و در مقامى
تاص ندىايتتد تا موه ماهیّرم جروهرى يرا رعرى گرردد .از اينررو نفرس را در
حكدم متعا ی مقامى وق تجرّد اسم .در اين زمین مىتوانی  :منز م نفس انتانى
اقتضا مىكند ب درج اى برسد ك جدیع موجودات اجزاى ذات آ و قرواى آ در
سراسر وجود آنها سارى باشد و اين نحوهى وجود نفس ،غايرم هترتى و آ ررينش
اسم( .مفاتیح ا غیب)586/
باز ه در اين باره آمده اسم ك هويّمِ نفسِ انتا مقرام معیّنرى نردارد و او ماننرد
ساير موجودات طبیعى و نفتى و ق ى نیتم ك در هتتى درج ى معینى داشت باشد.
ب ك نفس انتا مقامات و درجات متفاوتى دارد و از نرئات سابق و حرق برتروردار
و در هر مقام و ا دى داراى صورتى ديگر اسم( .الحكمة المعاالية)343/ 8/

تجرد نفس از نظر ارسطو،ابن سینا ومال صدرا 63/
رهايى نفس از قید ماهیّم سبب جامعیّم نفس و ینیم آ با موجودات مراترب
منت ف هتتى مىگردد .از اين رو صدرا مىگويد:

اى اقل هوشیار! در امر نفس و اطوار و نرئ هاى وجودى آ نید بنگر
و نیز در اين ك چگون آ با طائف اى از موجودات متحدّ مىشود دقم كن.
يس نفس با بد  ،طبیعتى بدنى و با حسّ ،حسّ و با تیال ،تیرال و برا قرل،
قل اسم...آنگاه ك با طبیعم يیوند يابد ،هدا ا ضا مىشود و آنگاه ك با
حسّ يیوند يابد ین محتوساتى مىگردد ك با فعل نزد حوا ّ حاعر اسم
و آنگاه ك با فعل ،با تیال يیوند يابد ،هدا صور متنیّ تواهد بود و هدین
طور تا ب مقام قل با فعل برسد و رین صرور ق رى حاصرل در آ گرردد.
(مجدو رسائل تفى )75 - 15/
در اين بارت حضور نفس در ساحمهاى منت ف جتدانى ،تیا ى و ق رى بر
نحو ینیم با موجودات آ ساحمها بر تروبى آشركار شرده اسرم .برتروردارى
نفس از اين نحوهى وجود سبب سیطرهى آ بر تدام ا ضا و جوار برد و مراترب
ادراكى اسم.
در حكدم متعا ی  ،ا زو بر تعا ى مفاهی  ،رو

شناتم نیز تعا ى يا تر اسرم.

مالصدرا مىگويد:

براهین تجرّد نفس راوا اسم و حكدا بتیار ب آ يرداتت انرد و رى برا
اين وجود ،اين امر در يردهى ابهام قرار دارد و تنهرا او یرا ا هرى توانترت انرد
حقیقم آ را دريابند .يس كتى ك تواها آگاهى از حا ت نفرس اسرم
بهتر اسم ب آنا اقتدا ندايرد و از انروار و بركرات آنرا بهرره جويرد .چنرین
انتانى بايد از اغراض دو و مادى يرهیز ندايد و باطن تويش را از شرواغل
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يتم يا

سازد .ترا ذات ترويش را مجررّد از قیرود مرادّى مرراهده ندايرد.

(مفاتیح ا غیب)526 - 525/
طا ب معر م نفس ندىتواند از راه برهرا و بحرثهراى محرع درى كرارى از
يیش برد .از اين رو بايد با تود ت وت كند و ب ت وص براطن نايرل شرود .ترا بتوانرد
ذات تود و آبار آ را مراهده ندايد .ايرن هدرا روشرى اسرم كر مالصردرا آ را

كرف مىتواند و كرف حقیقى نیز جز در يرتو يیروى از او یا ا هى مدكن نیتم.
 - 4كاوشهاى مالصدرا در براهين تجرّد نفس
مالصدرا در "

ا نفس" سننا يیرینیا يیرامو تجرد نفس را مرورد بررسرى

قرار داده اسم( .الحكمة المعاالية )303 - 206/8/او در اين زمین  ،برراهین متعردّدى
را نقل و آنها را با دقّم بررسى مىندايد .تقرير براهین ،تردهگیرىها ،و ياسخ هراى
داده شده و در نهايم ،ارزشیابى اين گون ياسخها از جد امرورى اسرم كر او بر
آنها يرداتت اسم.
ننتتین برهانى ك او نقل مىكند برهانى اسم ك ب نقل ابن سینا( ،ا دباحثرات/
 )373ننتتین بار مورد توج ارسطو واقرع گرديرده و از ايرن جهرم بتریار اهدیّرم
دارد .اين برها بر انقتام نايذيرى صور قی استوار اسم .تالص ى برها اين كر
صورت قی قابل انقتام ب اجزاى متراب يا غیر متراب نیتم .از اين رو ،ح ول آ
در جت و جتدانى جايز نیتم؛ زيرا در صرورت ح رول ،بر تبعیرم جتر منقتر
تواهد شد .يس محلّ صور ق ی از مادّه و مقدار مجرّد تواهد بود.
مالصدرا اين برها را براى اببات تجرّد ك ی ى نفو

انترانى كرا ى ندرىدانرد.

(الحكمة المعاالية /هدا  )265 - 264/زيرا آ بر مبناى صورت ق ى ،سراما يا تر

تجرد نفس از نظر ارسطو،ابن سینا ومال صدرا 65/
و صورت ق رى در مرتبر ى نفرو
صورت ق ى اسم .بر اسا

ع یرم يا تر تحقرق دارد؛ نفرسِ برا قوّه ،اقرد

اين برها  ،تنها نفو

معدودى از تجرّد برتوردارنرد

ك در تداشناسى و معر م جواهر ق ى ،مقامى ب ند يا ت اند امّا كثیرى از نفو

از

مدار برها تارج گرت تجرّد آنها در يردهى ابهام مىماند .تنها مىتوا گفم آنهرا
چو صور و اشبا تیا ى هدراه جت را تصور مىكننرد ،تنهرا از مرادّهى جتردانى
مجرّد بوده و از تجرّد مط رق برتروردار نیترتند؛ و رى ايرن گونر تجررّد را نیرز قروم
نپذير ت اند.
اشكال ديگر آ ك اگر صور ق ى حالّ در نفس باشند ،زم مىآيد نفس قبرل
از ح ول هر صورت ،از قوّهى يذير

آ برتوردار باشد و قوّه ،رض و نیازمند ب

موعوج اسم .يس با اين رض نفس مجرّد ننواهد بود.
براسا

اشكال مبنايى صدرا ،صورت معقول در جوهر نفرس ح رول ندرىكنرد؛

ب ك نتبم ب آ اعا ى اشراقى دارد .بدين معنا ك نفس هنگرام ادرا

صرورت

معقول ،حقیقم و ذاتى مجرّد و صورتى مفارق را مراهده مىندايد ك ن ترود ،آ
را از مادّه مجرّد ساتت و ن معقول آ را از محتو

بر گر ت اسم .ب كر انتقرال و

سیرى براى نفس روى داده ك از محتو  ،كر هدرا معقرول هیرو نى اسرم ،برر
متنیّل ،ك معقول با د ك اسم ،و از آ  ،ب معقول با فعل و قل عّال گذر ندروده
و صورت معقول را مراهده ندوده اسم( .هدا )114 - 113/
مىتوا گفم ك بر مبناى قوم ،نفس مِ صور معقو ى اسم ك از راه تجريرد
و انتزاج حاصل شدهاند؛ و ى بر مبناى مالصدرا ،آ صور در ا تاصّ تود اسم
و نفس با حركم جوهرى و يوياى تود ب آنها نايل مىگردد.
صدر ا دته هین ،آنگاه برها ديگرى ذكرر مرىكنرد كر ابرن سرینا آ را "اجرلّ
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ا براهین" توانده اسم (ا دباحثات )156 - 155/و ما يیش از اين آ را نقل كردي .
اين برها بر ايرن اصرل اسرتوار اسرم كر انترا ذات ترويش را حضروراً و بردو
وساطم صورت مىيابد و چو نفس چنین هويّتى دارد مجررّد اسرم .مالصردرا برر
اين اسا

مىگويد:

نفس حیوانى نیز مانند نفس انترانى ذات ترود را برذات ترويش ادرا
مىكند با اين تفاوت ك اين ادرا

تیا ى اسرم و ايرن امرر مترت زم تجررّد

تیا ى نفس حیوا اسم( .الحكمة المعاالية /هدا )278/
او با اين نظر ،ابهام يیش روى ابن سینا را برطر

ساتت اسم؛ ابن سینا ،در ياسخ ب

اشكا ى ك بر اين برها وارد ندودهاند و آ را متت زم تجرّد نفرس حیروا دانترت انرد،
جوا صريح و روشنى نداده اسم( .ا دباحثات )53 - 50 /و ى مالصردرا برا توجر بر
مبانى تود ،ب آ ياسخ داده و نفس حیوا را از تجرّد تیا ى برتوردار دانتت اسم.
صدر ا دته هین آنگاه ب بیا برهانى مىيردازد ك ابن سینا آ را «اجل ا برراهین»
توانده اسم( .ا دباحثات )155-56 /و ما يیش از اين آ را نقل كردي  .اين برهرا
بر اين اصل استوار اسم ك انتا ذات تويش را حضوراً و بدو واسط مىيابرد و
چو نفس چنین هويتى دارد مجرّد اسرم .ديگررا برر ايرن برهرا اشركا تى وارد
كردهاند .مالصدرا اين اشكا ت را با ياسخهايى كر بر آ داده شرده مرورد نقرد و
بررسى قرار داده اسم .او مىگويد:

نفس حیوانى نیز مانند نفس انترانى ذات ترود را برذات ترويش ادرا
مىكند با اين تفاوت ك اين ادرا  ،تیرا ى و مترت زم تجررّد تیرا ى نفرس
حیوانى اسم (الحكمة المعاالية /هدا .)278 /
او با اين نظر ،اشكال وارد بر ابن سینا را برطر

ندوده اسم .ابن سینا ،ب آ اشكال
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ياسخ صريح و روشنى نداده بود (ا دباحثات .)50-53 /اما مالصدرا برا توجر بر مبرانى
تود ،آ را ياسخ گفت و نفس حیوانى را از تجرّد تیا ى برتوردار مىداند.
مالصدرا ،در بارهى تجرّد نفس ،برها ديگرى نقل مىكند( .الحكمة المعااليةة/
هدا  )284/تالص ى برها اين ك امكا صدور ا عال نامتنراهى از نفرس ،آ را از
مادّيات جدا مىكند .چو اين امكا در بارهى امور مادّى صادق نیتم.
او گر چ در ر ع اشكا ت وارد بر اين برها كوشیده اسم و ى مىگويد:

قول ب تحريكات نامتناهى ا رال  ،اسرا آ را متز رزل مرىكنرد .زيررا
تحريكاتِ نامتناهى از آ جهم ب نفس كى نتبم داده مىشود ك داراى
قوّهاى جتردانى اسرم و برا اسرتدداد از قرل عّرال برر تحريكرات نامتنراهى
تواناسم( .هدا )287/
بنابراين ،هدین سنن را در بارهى نفس ناطقر نیرز مرىتروا بیرا داشرم .يعنرى
مىتوا گفم ك نفس انتا قوّهاى جتدانى اسم ك با استدداد از قرل عّرال برر
امور نامتناهى تواناسم.
ا زو بر آ  ،اگر اين برها تجرّد نفس ناطق را اببات ندايد با هدین بیا تجررّد
قوّه تیال نیز اببات مىشود ،زيرا اين قوّه نیز بر تصويرهاى نامحدود تواناسم.
او با نقل برهانى ديگر مىگويد:

اگر نفس ناطق  ،جتدانى و در مادّه منطبع باشرد بايرد ماننرد ديگرر قرواى
جتدانى در دورا كهو م دچار ععف و ستتى و احیاناً دستنو ركود و
توقّف گردد ،حال آ ك اين طور نیتم و در يارهاى موارد در سنّ كهو م
ادرا

و تعقّل ا راد زونى مىيابد( .هدا )293/

مالصدرا در سنجش اين برها مرىگويرد كر تفراوت حرا ت انترا در دورا
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يیرى و كهنتا ى تواه مربوط ب قواى ادراكى يا غیر آ باشد ،تابع تفراوت حرا ت
نفتانى اسم ك غا باً نفس در اوا يیرى ازم ارتحال ب ا م كروت گررت و بر
تدريج از بد رويگردا مىشود( .هدا )294/
او اين برها را قاطع و مت مىداند و رى نتیجر ى آ را اترصّ از مردّ ا ت قّرى
مىندايد؛ زيرا تنها غیر جتدانى بود نفس ناطق را نرا مىدهد ن برتوردارى آ
از تجرّد قالنى را؛ از اينرو مىتوا آ را راجع ب قوّهى تیال و وه نیز ب كاربرد
و غیر جتدانى بود آنها را اببات ندود.
او مىگويد:

حكدا اين گون براهین را براى اببات تجرّد نفس انتا از مرادّه و واحرق
آ اقام ندوده و آ را يقین آور دانتت اند؛ آنهرا نفرس را چر بر حردّ قرل
با فعل رسیده باشد يا ن مردول اين برراهین دانترت انرد .بنرابراين بايرد گفرم
آنو آنها در اببات تجرّد قوّهى اق آوردهاند ،تجرّدِ نفسِ متنیلِ با فعل از
مادّه را نیز ه در ذات وه در عل ،نررا مرىدهرد ،در حرا ى كر آنهرا بر
مادّى بود آ تصريح كردهاند و نو ى ناسازگارى در انديرر هراى ترفى
تود را سبب شدهاند( .هدا )303/
از منظر مالصدرا ،بر اسا
معدودى از نفو

آنو از اين براهین بر دسرم مرىآيرد ،تنهرا ردّهى

انتانها يس از مرگ جاودا تواهنرد مانرد .زيررا آنهرا بر تجررّد

تیا ى نفس باور ندارند ،در حا ى ك نفو

بنش ا ظ انترا هرا در ايرن مرتبر ى

تجرّد باقى مىمانند.
مالصدرا با تكی بر اصا م و ترركید وجرود و نیرز برا تهمرل در حرا ت نفرس
انتانى وا وجود را شامل س مرتب ى قل ،تیال و مادّه مىداند و با اين امر بتتر
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مناسبى براى اببات حرر هد ى نفو

راه مىآورد.

 - 5تجرّد قوّهى خيال
مالصدرا ،هدا گون ك گذشم ،بر تال

يیرینیا  ،مراتب تجرّد را از هر براز

شناتم و ب دو مرتب از تجرّد ،تجرّد تیا ى و تجرّد ق ى باور داشم .تجرّد تیرا ى،
برزتى میا مادّه و قل اسم .از نظر او محلّ قوّهى تیال ،بد يا ا ضراى آ نیترم
و اين قوّه در جهتى از جهات ا مادّى يا م ندىشود؛ ب ك از ايرن را  ،مجررّد و
در ا دى جوهرى بین دو ا مادّه و قل اسم( .الحكمة المعاالية)191/ 9/
مالصدرا براهین منت فى براى اببات تجرّد قوّهى تیال اقام ندود.از جد اين كر
انتا ب متضادّ بود سریاهى و سرفیدى حكر مرىكنرد و زم اسرم ايرن دو ،هنگرام
حك كرد نزد او حاعر باشند .امّا روشن اسم ك دو امر متضادّ مدكن نیتم با هر
در موعو ى جتدانى حاعر شوند و قل نیز ندىتواند ب حا جزئى بود ايرن دو،
مدرِ

آنها باشد .يس مدرِ

اين دو ،امرِ غیرِ جتدانىِ ديگر ،يعنى تیال اسم.

او در برهانى ديگر نیز مىگويد:

ك نفس حیروانى قروّهاى دارد كر بردا وسری اشربا و صرور مثرا ى را
در

مىكند و ادرا  ،حصول صورت نزد مردرِ

اسرم ،ترواه در ذات

يا در قوّهاى از آ حاصل گردد .امّا اين گونر صرورِ متدثّرل در تیرال ،قابرل
اشارهى حتّى نیترتند؛ در حرا ى كر صرورت جتردانى ،در هرر كجرا باشرد
اشارهى حتّى مىيذيرد .از اينجا نتیج مرىگیرري كر صرور تیرا ى در ايرن

ا نیتتند( .مفاتیح ا غیب)510 - 509/
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نتيجه گيري
ابهام در اندير ى ارسطو يیرامرو تجررد نفرس انترانى در تراريخ ترف ريرر
داراسم؛ جدع سننا او حاكى از ا تقاد او ب تجرد و ت رود نفرس انترانى يرس از
مرگ اسم .از اين رو ،مقا در اين زمین نگر

ابن سرینا را برر نگرر

ابرن رشرد

ترجیح داده اسم .تعارضهاى موجود در آبار ارسطو بیرتر ب طبیعرم و چگرونگى
گرد آورى آ آبار باز مىگردد ك يس از مرگ ارسطو جدع آورى شده و نریب
و رازهايى را يرم سر نهاده اسم.
ابن سینا ب تفصیل بر تجرد نفس انتانى استد ل ندود و از اين مته براى تبیرین
يارهاى از آموزههاى دينى بهره جتم .هرچند استد لهاى او برا بنرش ديگررى از
آموزههاى تفى او مثل مادى ينداشتن قوه ى تیال سازگار نیتم.
مالصدرا با بحث دیق در سننا ابن سینا و ديگرا  ،كاستىهاى سرننا آ هرا
را نرا داده و تود ب تجرد مثا ى قوه ى تیال نیز باور دارد .جز اين ك او شناتم
حقیقم نفس انتانى را منحصر در رجروج بر وحرى و تانردا

صردم و طهرارت

دانتت اسم.
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