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چکیده
موضوع نفس آدمی کاه گااه از آن باه روم و زماانی از آن باه روان تعبیار مایشاود ،یکای از
مهمترین دل مشغولی های آدمیان از دیرباز بوده است و از زمانی که اولین انساان کاه اتفاقااً پیاامبر
الهی هم بود ،آفریده شد ایان موضاوع یهان انساانهاا و فرزنادان آدم و حاوا را مشاغول کارده و
پرس های فراوانی را در فراروی فرزندان آدم قارار داده اسات .ایان کیسات کاه از آن باه عناوان
نفس ،روم یا روان یاد می شود و همه موجودیت انسان را در بر دارد ،آیا مادی است یا غیر مادی؟
آسمانی است یا زمینی؟ این جهانی است یا آن جهانی؟ از بین رفتنای اسات یاا ابادی کاه هرگاز و
هیچ گاه از بین نخواهد رفت؟ بین جسم و روم ما ارتباط و تعاملی برقرار است یا نه؟ اگار ارتبااطی
هست ،به چه صورت است و صدها پرس

دیگر.

در این مقاله فقط به یکی از مباحث نفس که همان تجرد نفس است و آن هم فقاط از دیادگاه
یک فیلسوف که همانا ابوعلی سینای بزرگ و نابغۀ دوران که فالسفۀ بعدی در فلسفه و بیشتر علوم
وامدار اویند ،میپردازیم.
کلیدواژه :نفس ،روم ،روان ،ابنسینا ،تجرد ،ابدیت.

* .دکترای فلسفه و کالم اسالمی ،عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ـ استان قزوین واحد آبیک.
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مقدمه
یکی از سواالت مهم دربارۀ نفس آدمی این است که نفاس انساان آیاا مجارد اسات یاا
مادی؟ به عبارت دیگر انسان از دو بعد جسم و روم آفریده شده است؟ آیا روم و روانا
همچون جسم او مادی است؛ یعنی دارای ابعاد سهگانه طول ،عرض و ارتفاع است ،یا اینکاه
نفس انسان خارج از ماده و مجرد و برهنه از مادیات است و هیچیک از قوانین ماده و جهان
مادی برآن حکمرانی ندارد؛ بلکه روم آدمی از عالم مجردات است کاه خصوصایات مااده
را ندارد .دربارۀ این مسأله دو دیدگاه وجود دارد:
الف .معتقدین به تجرد نفس انسان:

بیشتر دانشمندان و متفکران اسالمی خصوصاً فالسافه و حکماای اساالمی باا اساتفاده از
آیااات قرآناای و روایااات برهااانی و دعاهااای نااورانی کااه از اهاال بیاات عصاامت و طهااارت
علیهمالسالم رسیده و همچنین براهین عقالنی ،معتقدندکه نفس انسان دارای تجارد اسات و
مجرد از ماده و برهنه از خصوصیات مادی میباشد و هامچاون اجساام ماادی نیسات کاه از
اجزا و یرات تشکیل شده باشد و با متالشی شادن ایان یرات ناابود و متالشای شاود ،بلکاه
روم انسان مجرد و عاری از احکام مادیست و به همین علت هرگز نابود نمیشاود و بعاد از
مرگ البته بعد از چشیدن و خوردن مرگ و با نابود کردن مرگ در جهان آخرت تا همیشه
و تاا ابااد بااه زناادگی خااود ادامااه خواهااد داد و یااا در صااف سااعادتمناادان و یااا در گااروه
شقاوتمندان خواهد بود؛ ولی هرگز نیست ،نابود و محو نخواهد شد.
ب .معتقدین به مادی بودن نفس انسان:

اینها معتقدند که نفاس و روم انساان هامچاون جسام

ماادی و جسامانی و احکاام و

قوانین جهان ماده بر روم و نفس انسان حاکم است؛ البته اینها چناد دساته شادهاناد ،برخای
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نفس انسانی را اجزای صغار و کوچک میدانند و عدهای آن را جسم بخاری و گروهی آن
را حرارت غریزی و بعضی آن را همان مزاج و عدهای آن را خاون و گروهای آن را جسام
لطیف میدانند( .مالصدرا ،1383 ،ج ،8ص)342
اهمیت تجرد نفس و ابدی بودن آن
هر چند که همۀ مباحث مربوط به شاناخت نفاس و روم آدمای مهام ،سرنوشاتسااز و
حیاتی است؛ ولی میتوان گفت که بحث تجرد نفس و ابدی بودن روم آدمی از مهمترین،
سرنوشتسازترین و اثرگ ارترین مباحث نفس است؛ زیرا اگر آدمی بداند کاه مارگ او را
نابود نمیکند و به عبارت دیگر مرگ او را نمیچشد ،بلکه بر اساس آیات قرآنی این انسان
است که مرگ را میخورد و میچشد و مرگ را نابود میکند و با ناابود کاردن مارگ باه
زندگانی ابدی میرسد که هرگز نابود نمیشود و اگر به ایان حقیقات و ایان مطلاب ایماان
کامل ،اعتقاد راسخ و باور قلبی داشته باشد ،محال است که در این چندروزه فانی و گ رای
دنیا به حق و حقوق دیگران تجاوز کند و به جان ،مال و نااموس بنادگان خادا چشام طماع
بدوزد .چنین انسانی هرگز نسبت به ماردم ،هامنوعاان خاود ظلام و ساتم روا نمایدارد و باا
آبروی بندگان خدا بازی نمیکند و اگر اکثریت جامعه چنین باشند ،امید آن اسات کاه آن
مدینه فاضله که آرزوی پیامبران الهی و اندیشمندان بشری بوده است ،تحقق یابد.
عالمه حسن حسنزاده آملی که سالهای طوالنی نزد استاد خاود عالماه محماد حساین
طباطبائی صاحب تفسیر گرانقدر المیزان افتخار شاگردی آن بزرگ مرد را دارد میگوید:
 .1مان یکاای از کلماات قصااار عالماه طباطبااائی کاه جملااهای بسایار بلنااد اسات را یااادآور
میشوم؟ «ما کاری مهمتر از خودسازی نداریم» خداوناد درجاات

را متعاالی بفرمایاد کاه

لفظ «ابد» بسیار بر زبان مایآورد و در مجاالس افاادات خاود چاه بساا ایان جملاۀ کوتااه و
سنگین و وزین را به ما القا میفرمود که ماا اباد در پای

داریام ،هساتیم کاه هساتیم« ،انّميا

تنتقلون من دار الي دار» این اسات و جاز ایان نیسات کاه از خاناهای باه خاناۀ دیگار منتقال
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میشوید .انسان از بین رفتنی نیست ،باقی و برقرار است .منتهاا باه یاک معنای لبااس عاوض
میکند و به یک معنا جا عوض میکند .از رحم مادر به دامان مادر ،به گهواره ،باه مکتاب،
به مدرسه و  . ...انسان موجودی است ابدی و بر اساس قرآن ،عرفاان و برهاان علام و عمال
انسانسازند( .حسنزاده آملی ،مهر ،1368کیهان اندیشه ،شمارۀ )26
همچنین عالمه حسنزاده آملی در کتاب صدکلمها

که حاوی صد جمله قصار است،

میفرماید« :آنکه خود را ابدی شناخت ،فکر ابد میکند»( .همان ،1371 ،ص )12
در اهمیت تجرد نفس و ابدی بودن زندگی انساان و اینکاه پایاان ،انتهاا و آخاری بارای
زندگانی ما و فرزندان آدم وجود ندارد ،به زبان شعر چنین سروده شده که:
از هاام اکنااون داعاای حااق را بااه حااق لبیااک گااوی
ور نااااه از ربّ ارجعاااااون در پاساااااخت کالساااااتی
بااا صااافات خویشاااتن محشااور خواهاااد شاااد همااای
بنگاااااااااار آن را مبااااااااااتالی مالیاخوالسااااااااااتی
زیاان ساااپس ماااائیم و آنچاااه در دل خاااود کاشاااتیم
ناااای دگاااار مااااا را الاااای و ناااای دگاااار حتاّسااااتی
(همان ،1373 ،ص)176
عالمه در بیت آخر اشاره میکند که بعد از این ما هستیم و این اعمال ،رفتاار و کارداری
که در دل خود و صحیفۀ جان خود کاشتهایم و بعد از این مارا «الی» و «حتّی» وجاود نادارد؛
یعنی تا ابد هستیم که هستیم و این مطلب که ما هرگز و هیچگاه نابود و نیست نخواهیم شاد،
انسان را به فکر عمیق فرو میبرد و به قول ایشان« :الهی عاقبت چه خواهاد شاد و باا اباد چاه
باید کرد؟»( .همان ،1369 ،ص)51
براهین ابن سینا بر تجرّد نفس
ابنسینا در آثار
آن اشاره میکنیم:

به براهینی دربارۀ تجرّد نفس می پردازد ،که ما در اینجا به مهامتارین
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برهان اوّل :قوّۀ ناطقه میتواند به صورت بالقوّه بینهایت صاورت عقلای را تعقّال کناد،
یعنی نفس انسان قادر است بینهایت صورت عقلی را ادراک کند و از طرف دیگر جسام و
صورت منطبع در جسم ،قدرت بر امور نا محدود نادارد .ایان دلیال در قاوّۀ متخیّلاه جااری
نیست؛ زیرا قوّۀ متخیّله مقدار محادودی مایتواناد تخیّال کناد؛ مگار ایان کاه عقال در آن
تصرّف کند و این دلیل را نیز نمیتاوان باا ماادّه اولای نقاض کارد؛ زیارا ماادّه اولای باالقوّه
بینهایت انفعال را میپ یرد و آنچه در این برهان گفته شده است ،این است که امار ماادّی
قوّۀ بینهایت فعل را ندارد .ادراک صور عقلی نیز صرف انفعال نیسات؛ بلکاه عقال پاس از
تصرّف فعلی در صور،آنها را میپ یرد( .ابنسینا ،1375 ،ص192؛ همان ،1379 ،ص )178
برهان دوّم :اگر قوّۀ عاقله در یک عضوی از اعضاء بدن انسان منطبع باشد و به وسیلۀ آن
آلت تعقّل کند ،از دو حال خارج نیسات :یاا آلات جسامانی خاود را ادراک مایکناد و یاا
ادراک نمیکند .اگر ادراک کناد ،باا توجّاه باه ایان کاه ادراک عباارت اسات از حصاول
صورت مدرک نزد مدرک ،یا ادراک توسّط حصول خود صورت آلت ،انجام مایگیارد؛
یعنی همان صورت آلت حاصل میشود نزد مدرک و به این ترتیب قاوّه عاقلاه آن را درک
میکند .در این صورت باید قوّۀ عاقله همواره آلت خود را درک کند؛ زیارا صاورت آلات
همیشه نزد قوّۀ عاقله حاصل است و یا ادراک توسّط حصول صورت دیگری انجام میگیرد
که از نظر تعداد با صورت خود آلت اختالف دارد؛ امّا از نظر نوع یکسان است.
این احتمال باطل است؛ زیرا مغایرت بین اموری کاه در ناوع مشاترکند ،یاا باه اخاتالف
مواد ،اعراض و احوال است و یا به اختالف مجرّد و مادّی؛ و در اینجا از نظر مادّه و اعراض
یکسانند؛ یعنی هر دو مادّی هستند و یا ادراک توسّط صورت دیگری انجام میگیارد کاه
از نظر نوع با صورت آلت اختالف دارد .در این صاورت قاوّۀ عاقلاه آلات خاود را ادراک
نکرده؛ بلکه چیز دیگری را درک کرده است.
از آنچه گ شت نتیجه میشود که اگر قوّۀ عاقلاه دارای آلات جسامانی باشاد ،یاا بایاد
هرگز آن آلت را درک نکند و یا همواره آن را درک کند و چون اعضاء بدن گاهی ماورد
توجّه نفس عاقله هستند و گاهی نفس عاقله از آنان غفلت دارد ،پس هیچ عضوی از اعضااء
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بدن آلت قوّۀ عاقله نیست و به عبارت دیگر قوّۀ عاقله در هیچ عضوی منطبع نمیباشد ،بلکاه
مجرّد از مادّه است( .همان ،ص 195؛ همان ،ص )181
برهان سوّم :تمام قوایی که به وسیلۀ آلت جسمانی ادراک میکنند ،ایان خصوصایّت را
دارند که اساتمرار ادراک ،آنهاا را خساته و ادراکهاای شادید و ساخت ،آنهاا را ضاعیف
میکند ،بهطوری که بعد از یک ادراک شدید ،قادر باه ادراک امار ضاعیف نیساتند .بارای
مثال به دنبال صدای شدید ،صدای ضعیف دیگار شانیده نمایشاود و یاا دیادن ناور شادید
موجب میشود انسان نتواند بالفاصله نورهای ضعیف را ببیند؛ امّا در قوّۀ عاقله چنین نیسات؛
زیرا کسی که مطلب پیچیده و سختی را تعقّل کند ،بالفاصاله بعاد از آن ،راحات مایتواناد
مطلب سادهای را درک کند و ادامه تعقّل موجب خستگی نمیشود .اینکه در برخای ماوارد
استمرار تعقّل موجب خستگی اسات ،باه ایان علّات اسات کاه قاوّۀ عاقلاه از تخیّال کماک
میگیرد و در واقع استمرار تخیّل موجب خستگی شده است .پس نتیجه میگیریم که نفاس
انسانی مجرّد و غیر مادّی است( .همان)
برهان چهارم :اگر قوّۀ عاقله یکی از قوای جسمانی باشد ،باید همواره با ضاعف بادن رو
به ضعف رود و حال آنکه میبینیم از حدود چهل سالگی قاوّۀ عاقلاه رو باه کماال و قاوّت،
ولی بدن رو به ضعف و ناتوانی میرود .بنابراین قوّۀ عاقله یکای از قاوای جسامانی نیسات،
بلکه امری غیر مادّی و مجرّد است( .همان)
برهان پنجم :تمام قوای ادراکی که در جسم حلول دارند و به وسیلۀ آن جسام یعنای باه
وسیلۀ آلت ادراک مایکنناد ،نمایتوانناد خاود را و آن جسام را و عمال ادراکای خاود را
ادراک کنند؛ زیرا بین آنها و خودشان آلتی قرار ندارد و همانطور که بین آنها و آلتشاان و
یا بین آنها و عمل ادراکی آنها آلتی وجود ندارد .برای مثال قوّۀ بینایی نمیتواند چشام را و
یا خود

و یا عمل دیدن را ببیند .از طرف دیگر قاوّۀ عاقلاه عاالوه بار اینکاه خاود

را و

عمل تعقّل را درک میکند ،تمام اعضایی از بدن را که ممکن است ادّعا شود که آلات آن
است ،درک میکند .بنابراین معلوم میشود که قوّۀ عاقله مجرّد است و نه جسمانی.
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برهان ششم :نفس ناطقه وقتی در تصوّر عقلی به کمال خود رسید ،باا بادن در برخای از
خواستههای
و تال

مخالفت و نزاع میکند و نفس ناطقه خواهان استیالء و تدبیر بدن مایگاردد،

میکند که به وسیلۀ آرای حکمیّه بدن را از اشتباهات و خطاهای نفسانی بااز دارد و

یا اینکه احساسهای خطای بدن را تصحیح کند .مانند کسی که قرص خورشید را کوچک
میبیند و یا پارو که قسمتی از آن در آب است ،را کاج مایپنادارد .ساپس نفاس ناطقاه باه
وسیله برهان ،آن را تصحیح میکند و به بدن گوشزد میکند کاه آنچاه دیاده اسات ،حاقّ
نیست .اگر قرار بود که قوام نفس به بدن باشد ،هرگاز چناین اتّفااقی نمایافتااد .پاس نفاس
ناطقه مجانس با بدن نیست؛ بنابراین با متالشی شدن بدن ،نفس ناطقه از بین نمیرود( .همان)
برهان هفتم :نفس ناطقه در انسان گاهی بدیهیّات اوّلیّه را ادراک مایکناد .مانناد احاطاه
به این که کلّ بزرگتر از جزء است .سپس این ادراک باه صاورت ادراک حاواسّ خمساه
نیست که محسوسات جزئی را ادراک میکند؛ بلکه کامالً باا آن متفااوت اسات؛ چارا کاه
حسّ هیچ راهی برای ادراک محسوس کلّی و ابادی و ضاروری نادارد ،در حاالیکاه ایان
معقوالت اوّلیّه که نفس ناطقه ادراک میکند ،همگی کلّی ،ابدی و ضروری هساتند .ساپس
معقوالتی که به این صورت به دست آمده اند ،نفاس ناطقاه باا اینهاا تألیفاات قیاسای برقارار
میکند تا از آنها قضایای صادق و یقینی را نتیجه بگیرد .در حالیکه هیچ یک از معاانی کاه
قائم به غیر هستند ،این آمادگی و صالحیّت را ندارند که در یات خودشان معقاوالت اوّلیّاه
را ادراک کنند و سپس این قدرت را داشته باشند که آنها را مجرّد کنند تا بین آنها تألیفاات
قیاسی تشکیل دهد تا قضایای صادقه یقینی به دست آورد .بنابراین نفس ناطقاه از چیزهاایی
نیست که قائم به غیر باشد؛ بلکه قوام آن به یات

است ،بنابراین با از بین رفتن قالب و بدن،

نفس ناطقه متالشی نمیگردد( .همان ،ص  4ا )3
برهان هشتم :علوم حقیقی که انسان با سعی و تال

باه دسات مایآورد ،باه ناچاار بایاد

دارای یک محلّ جوهری باشد که صالحیّت قبول آن علوم را داشاته باشاد؛ بناابراین انساان
باید دارای یات جوهری باشد که صالحیّت قبول آن علوم را داشته باشد و شکّی نیست کاه
انسان هر مقدار علوم یاد میگیرد ،آمادگی

برای پ یر

علوم جدیدتر بیشتر میشود و از

حکمتنامۀ مفاخر

77

طرفی شکّی نیست که قالب جسدانی صالحیّت داشتن این قابلیّت را ندارد؛ زیرا یک جسام
طبیعی است که دارای مقدار متناهی اسات و جاائز نیسات کاه یاک چیاز کاه دارای مقادار
متناهی است ،دارای قوّۀ غیرمتناهی هم باشد ،چون هر مقدار هم که بزرگ باشد؛ ولای قاوّۀ
قبول بینهایت را ندارد .پس قبولکننده این علوم ،واجب است کاه جاوهری غیار جسامانی
باشد؛ چون اگر جوهر نباشد ،نمیتواند محلّ علوم باشد و اگر جسامانی باشاد ،تاا مقاداری
معیّن میتواند علوم را قبول کند .پس نفس ناطقه در واقع جوهری است که صاالحیّت دارد
که محلّ علوم گردد؛ بنابراین نفاس ناطقاه انساانی مجارّد اسات و باا تالشای بادن متالشای
نمیشود( .همان ،ص  8ا )7
برهان نهم :نفس ناطقه در انسان فقط هنگاامی کاه باه شصات ساالگی رساید ،باه کماال
خاصّ خود یعنی تشخیص آراء درست و باطل به طور کامل میرسد ،در حاالی کاه بادن و
قالب جسدانی در بلوغ خاص خود به بیشتر از چهل سالگی نیازی نادارد .هار گااه نفاس باه
کمال خاصّ خود برسد ،دیگر به حالت ضعف بر نمیگردد ،در حاالی کاه قالاب جسادانی
بعد از رسیدن به کمال ،به حالت ضعف قبلای برمایگاردد ،چیازی کاه قاوام آن باه وسایلۀ
دیگری باشد؛ یعنی اگر قوام نفس به بدن باشد ،جایز نبود که برای رسیدن باه کماال مطلاق
خود به مدّت زمان بیشتری از دیگری نیاز داشته باشد و همچنین جایز نیست کاه بار خااصّ
کمال خود ثابت باشد ،در حالی که دیگری در حالت برگشتن به ضاعف اسات؛ پاس قاوام
نفس ناطقه به قالب نیست( .همان ،ص  11ا )9
برهان دهم :نفس ناطقه در انساان گااهی اشایاء را بادون خصوصایّات اعراضشاان تعقّال
میکند ،اعراضی که قالب جسدانی به تنهایی نمیتواند محلّ آنها باشد ،بدون اینکاه چناین
تعقّلی موجب وهن و سساتی قالاب شاود .قالاب جسادانی در انساان گااهی اشایاء را بادون
خصوصیّات اعراضشان تعقّل میکند ،اعراضی که نفس ناطقه به تنهایی نمیتواند محلّ آنهاا
باشد ،بدون اینکه چنین تعقّلی موجب وهن و سستی نفس ناطقه شود .مثال آن صور عقلیّه و
عقاید حکمیّه که انسان به وجود میآورد ،در حالی که قالب بر حالت خاود در حالات قاوّه
است .آنگاه انسان ترکیب قوی و جمال

را از دست میدهاد ،در حاالی کاه نفاس هماان
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حالت خود در عقیده را دارد .پس قوام نفس ناطقه به بدن و قالاب نیسات و باا تالشای بادن
متالشی نمیشود( .همان)
برهان یازدهم :طبع نفس ناطقه در ادراک معلومات از کلّای باه جزئای اسات و هار چاه
معلوم اعمّ و کلّی باشد ،رسیدن باه یقاین بهتار خواهاد باود .از طرفای طباع نفاس حسّای در
ادراک از جزئی به کلّی است و هر چه معلوم اخصّ و جزئیتر باشد ،رسیدن باه یقاین بهتار
خواهد بود .نفس حسّی ادراک

با اعضاء است ،این اعضاء بادنی ،جزئای جسامانی هساتند

که نمیتوانند معانی غیرجسمانی را ادراک کنند.
اکنون میگوییم :اگر نفس ناطقه به گونهای بود کاه ادراک معلوماات
قالب جزئی جسمانی بود ،حالت

فقاط باه وسایلۀ

ضدّ حالت نفس حسّیّه نمیشد و همانطور که اگر نفاس

حسّیّه قادر به ادراک کلّیّات ضروری یعنی جدای از مادّه مانند مناسبات عددی و قول الهای
بود ،هر آینه نفس ناطقه زاید باود و هماینطاور اگار نفاس ناطقاه قادرت ادراک جزئیّاات
مکانی یعنی متعلّقه به مادّه مانند الوان و طعوم را داشته ،هر آینه نفس حسّیّه زاید خواهد باود
و نفس ناطقه قدرت ادراک معانی حسّیّه را داشت؛ پس هر کدام وظیفۀ مخصوص باه خاود
را دارد .از طرفی بدن و قالب در طبع خود جزئی ،مادّی و امکانی است .اگر نفس ناطقاه باه
گونهای بود که افعال مخصوص

را فقط با کمک قالب انجام میداد ،پس حال او هم مثال

حال نفس حسّیّه میشد و نمیتوانست احاطه بر ضروریّات غیر مادّی پیدا کند( .هماان ،ص
 13ا )12
برهان دوازدهم :ورود فساد در جواهر یا از جهت مادّها
که بسوزد ،یا لباس هنگامی که کهنه شود و یا از جهت صورت

است ،مانناد کرسای هنگاامی
است ،مانناد آب هنگاامی

که بخار شود ،یا چوب هنگامی که خاک شود؛ امّا قسم اوّل یاا باه حساب انحاالل ترکیاب
نگهدارنده مادّه است ،مانند حیوان زمانی که تجزیه شود ،یا به حسب ضعف آن از امسااک
صورت است ،مانند چشم زمانی که ضعیف شود و امّا قسم دوّم یا به خاطر انسال صاورت
از مادّه است ،مانند تبدیل شمشیر به ارّه ،یا به جهت استغناء صورت از مادّه است ،ماننادآب
انگور هنگام فرو

انگور.
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اکنون میگوییم :نفس ناطقه اگر جوهر نباشد ،نمیتواند قبولکننده مضادّات فای یاتهاا
باشد .مانند علم ،جهل ،فضیلت و رییلت .اکنون که جوهر است یا جسامانيّةالطباع اسات یاا
روحانيّةالطبع ،اگر جسمانيّةالطبع باشد؛ نمایتوانسات از اعراضای کاه در آن حلاول کارده،
اعراض دیگری را به طور دوام به وجود آورد؛ در حالی که این توانایی را دارد که از علاوم
حاصله ،علم دیگری را به طور دائمی به وجود آورد .و اگر روحانيّةالطبع باشد ،ورود فسااد
بر آن جائز نیست ،نه از جهت مادّه و نه از جهت صورت .امّا از جهات ماادّه؛ زیارا ماادّه آن
عقل هیوالنی است که مرکّب نیست تا ترکیب آن منحلّ شود و همچناین جاایز نیسات کاه
ضعیف شود؛ زیرا دارای قوّۀ غیرمتناهیّه است و امّا از جهت صاورت؛ زیارا صاورت و ماادّه
آن شیء واحد است ،صورت از مادّه منسالخ نمایشاود و از آن مساتغنی نمایگاردد .دلیال
اینکه صورت و مادّه شیء واحاد اسات؛ زیارا صاالحیّت فعال و انفعاال هار دو را دارد؛ امّاا
صالحیّت فعل را دارد به حسب تألیف آن از قضاایایی اسات کاه لا اتها و بالبدیهاه حاصال
شدهاند .امّا صالحیّت انفعال دارد به حسب قبول نتایج صادقهای است که استنباط میکناد و
به همین دلیل است که صالحیّت دارد که عقاید متناقضه در حالت واحده تصوّر کند؛ بلکاه
به همین خاطر است که هنگام کمال  ،مشتاق به علم روحانی میشاود .اگار جسامانی باود
اشتیاق به علم روحانی نداشت و هنگامی که ورود فساد بر جوهر فقط از ایان دو راه اسات،
پس دانسته میشود که صالحیّت قبول صورت ابدی را دارد و صالحیّت برای بقااء دائام را
دارد( .همان ،ص  16ا  )15در اینجا مناسب است که سه دلیل ابن سینا بر بقااء نفاس بعاد از
مرگ بدن یکر شود.
براهین بقاء نفس بعد از مرگ بدن
ابن سینا در رساله نفس دو برهان بر بقاء نفس بعد از مرگ بدن میآورد:
برهان اوّل :اگر بدن بمیرد ،واجب نیست که نفس هم بمیرد ،برای آنکاه هار چیازی کاه
فساد

وابسته به فساد چیز دیگر باشد ،میان هر دو چیز اتّصالی خاص باشاد کاه آن اتّصاال

موجب این معنی باشد؛ ولی بین نفس و بدن چنین اتّصالی وجاود نادارد؛ بارای آنکاه قاوام
نفس به مادّه نیست و علّیّت بدن در حقّ نفس ،علّیّت اِعداد است؛ یعنی از جهت بادن چاون
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اسااتعداد حاصاال آیااد ،از واهاابالصااور ،وجااود نفااس پدیااد آیااد و قااوام نفااس وابسااته بااه
واهبالصور است و نه به بدن ،پس با مرگ بدن ،نفس نمیمیرد؛ (همان ،1331 ،ص )55-56
برهان دوّم :جوهر مردم قابل فساد نیست؛ زیرا آنچه کاه وجاود بالفعال و فسااد باالقوّه
دارد؛ پس دارای دو جهت و مرکّب از دو چیز است :وجود بالفعل و عدم بالقوّه .یعنی بایاد
مرکّب از این دو باشد .در حالی که گفتیم ،نفس جوهری بسیط است( .همان ،ص  57ا )56
ابن سینا در کتاب نجات فصلی تحت عنوان «في أنّ النفس التموت بموتالبيدن» دارد و
بیان میدارد که نفس با موت بدن ،نابود نمیشود و اصالً فساد پ یر نیست .آنگاه در ادامه،
استدالل میآورد( .همان ،1379 ،ص )378
برهان سوّم :نفس با مرگ بدن نمیمیرد و اصالً فساد نمیپ یرد؛ امّا اینکه باا ماوت بادن
نمیمیرد ،به این دلیل است که هر چیزی که به واسطۀ فساد شیء دیگری فاساد شاود ،یاک
نحوۀ تعلّقی به آن دارد و هر چیزی که به چیز دیگر یک نحوۀ تعلّقی دارد یا تعلّق آن تعلّاق
مکافی در وجود است و یا تعلّق آن تعلّق متأخّر از آن در وجاود اسات و یاا تعلّاق آن تعلّاق
متقدّم بر آن در وجود است ،به گونهای که یاتاً و نه زماناً قبل از آن است.
اکنون میگوییم :تعلّق نفس به بدن از نوع تعلّق مکافی در وجود نیست؛ زیرا اگر چناین
باشد ،پس باید هر یک مضافال ات باشد به دیگری و الزمها

این است که هایچیاک از

نفس و بدن جوهر نباشند ،در حالیکه این هر دو جوهر هستند و تعلّق نفس باه بادن از ناوع
دوّم یعنی تعلّق متأخّر از آن در وجود هم نیست؛ زیرا در این صورت الزم میآیاد کاه بادن
در وجود ،علّت نفس باشد که این هم باطل است و تعلّق نفس به بدن از نوع سوّم هم باطال
است .تعلّق نوع سوّم یعنی تعلّق نفس به جسم ،تعلّق متقدّم در وجود باشد .اکنون ایان تقادّم
یا زمانی هم هست که در این صورت محال است که وجود نفس متعلّاق باه بادن باشاد ،در
حالی که زماناً بر آن تقدّم دارد و یا اینکه تقدّم در زمان نیسات؛ بلکاه فقاط در یات اسات؛
زیرا از نظر زمانی از آن جدا نیست و ایان نحاو از تقادّم هماانطاور کاه یات متقادّم یافات
ماایشااود ،از آن یات متأخّراسااتفاده شااود و در ایاانصااورت ایاان متق ادّم در وجااود یافاات
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نمیشود .اگر فرض کنیم که متاأخّر معادوم اسات ،بناابراین قسام ساوّم تعلّاق هام صاحیح
نمیباشد.
اکنون که هر سه قسم تعلّق منتفی شد ،پس روشان مایشاود کاه نفاس در وجاود هایچ
تعلّقی به بدن ندارد؛ بلکه تعلّاق نفاس در وجاود باه مباادی دیگاری اسات کاه ناه مساتحیل
میشوند و نه باطل میگردند( .همان ،ص )378 -381
امّا در خصوص اینکه نفس اصالً فساد پ یر نیست ،میگوییم که البتّه که سابب دیگاری
نفس را معدوم و نابود نمیکند؛ ز یرا هر چیزی که شاأن

چناین باشاد کاه باه ساببی فاساد

شود ،پس در آن قوّه «أن یفساد» وجاود دارد و قبال از فسااد در آن فعال «أن یبقای» وجاود
دارد .در حالی که محال است از یک جهت واحده و در شیء واحد ،قوّۀ «أن یفسد» و فعال
«أن یبقی» باشد؛ بلکه آمادگی آن برای فساد هرگز مانند فعل آن بارای بااقی مانادن نیسات.
چرا که معنای قوّۀ مغایر با معنای فعل است و اضافه این قوّه ،مغایر است باا اضاافه آن فعال؛
زیرا اضافه این به فساد است و اضافه آن باه بقااء .بناابراین دو امار مختلاف در یاک شایء،
ایجاد دو معنا را میکند.
اکنون میگوییم :اشیاء مرکّب و اشیاء بسیطی که قائم در مرکّب هستند ،جائز است فعل
«أن يبقي» و قوّه «أن يفسد» در آن اجتماع کنند؛ ولی در اشیاء بسیط مفاارقالا ات ،اجتمااع
این دو امر جائز نیست .پس نفس به وسیلۀ سبب دیگاری هام ناابود نمایشاود( .هماان ،ص
384؛ همان ،1391 ،ص )72
نتیجه
ابنسینا با توجه به برهانهای عقلی فراوان و با استداللهای فلسفی ،معتقد است که روم
و نفس انسان مجرّد از ماده است و احکام جهان مادّی بر آن حاکم نیست؛ ل ا روم و نفس
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انسان به علّت تجرّد از ماده ،هرگز نابود نمیشود و در جهان آخرت تا ابد به زنادگی خاود
ادامه خواهد داد و البته شایان یکار اسات کاه ایان مطلاب باا آیاات قارآن و روایاات اهال
بیت(ع) میباشد.
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