
 

 

 

 سینا بر غزالی در تجرد نفستأثیر اعتقادات فلسفی ابن

 ١اله خادمی عین
 ٢اکبر اقوام کرباسی 

 چکیده
کند که بسیاري از متفکـران   اي از تاریخ فکر و اندیشۀ اسالمی زندگی می غزالی در دوره

ارند. در این گذ گونی با فلسفه به نمایش می هاي گونه در رویکرد کالمی خود، داد و ستد
هـاي فلسـفی تـالش     گیـري از واژگـان، مفـاهیم و برخـی روش     ایام بیشتر متکلمان با بهره

سو هم توجـه  هاي کالمی خویش را به کرسی اثبات نشانند؛ اما از آن کنند پندار و باور می
دارند در اخذ مبانی تا سـرحد امکـان، فاصـلۀ خـود را بـا فلسـفه حفـظ کننـد. غزالـی نیـز           

دهد. او بر خالف اشعریان پـیش   صران خویش همین رفتار را از خود نشان میهمچون معا
از خود که اعتقادي به تجرد روح ندارند، به تجرد نفس باورمنـد اسـت. در گـام نخسـت     
این پژوهش نشان داده شده است که فالسفه و متکلمان اشعري پیش از غزالی، چه باوري 

هـایی   این پندار خویش چه ادبیـات و اسـتدالل  نسبت به تجرد روح و نفس داشتند و براي 
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شناسـی بـه کـار گرفتـه شـده از       همانی مفاهیم و روشنمودند و در ادامه از این را اقامه می
شده است تا نشان داده شـود    اي چون ابن سینا و فارابی، سخن گفته سوي غزالی با فالسفه

 فالسفۀ پیش از خود است. مرهون  ورزي به تجرد نفس، غزالی تا چه اندازه در اعتقاد
ادلّـه وجودشـناختی تجـرد نفـس،       : غزالی، تجرد روح، نفس، اشـاعره، يکلید گانواژ

 .شناختی تجرد نفس ادلّه ماهیت 
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 طرح مسئله

تـرین مسـائلِ فکـري جهـانِ      هاي آن، از اساسـی  پیرامون نفس و ویژگی پژوهش و کاوش
ان را به خود مشـغول داشـته اسـت.    بسیاري از متفکرذهن اندیشه است که در طول تاریخ 

اند موضعی روشن، قابل قبول و متناسب بـا   اندیشمندان عرصۀ علوم انسانی هماره کوشیده
سـازِ سـاخت و    مبانی فکري خود در قبال نفسِ انسانی ارائه کنند. همین انگیزه البتـه زمینـه  

تی را به ارمغـان  هاي متفاو النفس هاي گوناگونی در طول تاریخ شده و علم پرداخت نظریه
تا مباحثی چون مفهوم و چیستی نفس  گرفتهها از نفی و اثبات نفس  آورده است. این ایده

و قواي آن، حدوث نفس، اثبـات نفـس مجـرد و ازلـی بـودن آن، رابطـۀ نفـس و بـدن و         
هایی که هر یـک بـه زعـم خـود، تمنـاي       ؛ دیدگاهگیردرا دربرمیبازگشت نفوس به بدن 

 سائلی ویژه دارند.اثبات و تبیین م
تـرین   نفس، پرسش از تجرد یا عدم تجرد نفـس، یکـی از مهـم    کنندگان اثباتمیان  در
مدار، اگر وجود دین چرا که به گمان جمع زیادي از اندیشمندانِ ؛هاي نفس است ویژگی

معنا خواهد بـود   زوال ناپذیر ثابت نشود، بحث از معاد بی جوهر مجرد کنفس به عنوان ی
هاي دینی است، پس این انتظار طبیعی اسـت   ه ترین آموز نگاره معاد یکی از اساسیو اگر ا

هـاي   از همـین رو نیـز ایـده    .باشـد ایـن بحـث بـوده    اهد پویـایی  شـ اندیشۀ دینی  تاریخِکه 
 گوناگونی میان اندیشمندانِ مسلمان در این زمینه ارائه شده است.

گیري در قبال پرسش دیگـري   ضعمو ۀپرسش از تجرد یا عدم تجرد نفس، خود بازبست
انگاري نفس و بدن، امکـان بقـاي    بدن است؛ چرا که یکی از آثار دوگانه و نفس از تمایز

نفس پس از مرگ و نابودي بدن خواهد بود و البته این امکان، براي اندیشمند دینی بسیار 
  پراهمیت است.

ري نفـس و بـدن بـدین    انگـا  النفس، روشن است که دوگانـه  براي خوانندة آشنا به علم
 چنان که مشـهور اسـت افالطـون    معناست که نفس، موجودي غیر از بدن قلمداد شود. آن

 افالطون،اسـت؛(  گفتـه  سخن بدن و نفس تمایز از صراحت، به که است فیلسوفی نخستین
) چرا کـه بـه گـواهی    241-239صص ،1ج ش،1380کاپلستون، ؛ 488ص ،1ش، ج1366

 نفـس، چیـزي جـداي از    معتقـد بودنـد کـه    او از پـیش  دانآثار مکتوب فلسفی، اندیشـمن 
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 آن تارهـاي  همـاهنگی  چنـگ، نتیجـه   نغمـۀ  کـه  طـور  همـان  نیست، بدن اجزاي هماهنگی
) این پنـدار بـدین معناسـت کـه نفـس، موجـودي       627ص ،1ش، ج1366 (فلوطین،.است

 جداي از جسـم نیسـت. ایـن ایـده البتـه بـه برخـی از متکلمـان مسـلمان معتزلـی همچـون           
ابوالهذیل عالف، ابوبکر اصم، جبائیان و قاضـی عبـدالجبار هـم نسـبت داده شـده کـه در       

شـده   نگاه آنان، انسان همین شخص ظاهر مرئی است و نفس به همین بدن ارجاع داده می
 ،11ق، ج1385 عبـــدالجبار، قاضـــی ؛191-189، صـــص1ج م،1963 اســـت.( اشـــعري،

ین شـیعیان نیـز همـین انگـاره بـه      ) در بـ 114ص ش،1370 مرتضی، سید ؛311و 310صص
) کـه روح  104ق، ص1414 مرتضـی،  متکلمانی همچون سید مرتضی منسوب است (سید

 ) 130، ص1ق، ج1405مرتضی، را هواي موجود در منافذ موجود زنده دانسته است.(سید
دهـد؛   مـی  تشـکیل  مسلمانان میان در را غالب بدن نظریه و نفس انگاريامروزه دوگانه

معتقد است نفس، جوهري غیر از بدن است و حیات و قدرت و علم بـه آن   دیدگاهی که
گردد. البته میان معتقدان به این دیدگاه، در این مورد که نفس موجودي مادي است  می بر

یا مجرد، اختالف نظر وجـود دارد. فیلسـوفان اسـالمی و برخـی متکلمـان همچـون شـیخ        
) هشـام بـن   50و47ش، صص1363 )، شیخ صدوق، (صدوق، 58ش، ص1372مفید(مفید،

توان از طرفداران تمـایز   )را می59و58ش، ص1372حکم، نوبختیان و معمر معتزلی(مفید،
 نفس و بدن دانست. 

نهـد کـه    در هر صورت دوساحتی دانستن انسان، این سؤال را فراروي اندیشمندان مـی 
پاسـخ بـه ایـن    اند و یا نفس مجرد از ماده اسـت؟   آیا نفس و بدن هر دو جوهري جسمانی
النفس رقم زده است که هر کدام نقاط عطـف و   پرسش، مواضع دیگري را در حوزة علم

 فراز و فرودي مخصوص خود دارد. 
البته داستان اعتقادورزي اشاعره به تجرد و یا عدم تجرد نفـس، مسـیري را طـی نمـوده     

در ایـن حـوزه بـا    شود؛ اما بـه راسـتی مقایسـه آراي غزالـی     که در ادامه به آن پرداخته می
دهـد کـه وي نخسـتین فـردي      نظریات اندیشمندان اشعري مقدم بر او، به خوبی نشان مـی 

است که میان جماعت اشاعره به تجرد نفس معتقد اسـت؛ پنـداري کـه پـس از او توسـط      
 و مورد اقبال واقع شد. تنیده فخر رازي 
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عره چه تـوجیهی دارد  سؤال اساسی این نوشتار آن است که این تغییر رویکرد میان اشا
پذیري تاریخ کالم اسالمی از جریـان   و چگونه قابل تحلیل است؟ فرضیۀ بحث نیز به تأثیر

 غزالـی گردد. در این معنا هدف اصلی این مقاله بازنمود تأثیر پـذیري   تفکر فلسفی باز می
ظـر دور  از جریانِ تفکرِ فلسفی در اعتقادورزي به تجرد روح خواهـد بـود. البتـه نبایـد از ن    

هـایی چنـد عرضـه شـده اسـت؛       فلسـفی نوشـته    از جریان غزالیداشت که در تأثیرپذیري 
اي اسـت کـه در    آخرین نوشـته  ]١[»در موضوع نفس و معاد سیناابناز  غزالیتأثیرپذیري «

آن تنها چند پاراگراف به موضوع تجرد نفس اختصاص داده شده و بیشتر حجم مقالـه بـه   
نیز نوشته  ]٢[نفس» ةمسأل در لیغزا بر سیناابن یشهاندتأثیر«ه است. بررسی معاد پرداخته شد

بسـنده کـرده    سینا ابنو  غزالیهمانی ادلّه اثبات نفس از سوي  دیگري است که تنها به این
هـم بـه رشـته تحریـر      غزالـی الـنفس   است. مقاالتی دیگر نیز در موضـوع بازشناسـی علـم   

از جریـان فلسـفی مشـاء تهـی      غزالـی وامداري  ولی جملگی از تحلیل و اثبات]٣[درآمده؛
 است.  

 تا دوران غزالی کالم اسالمینگاهی به تاریخ نیم
ورزي اسالمی را از ابتداي پیدایی مد نظـر قـرار دهـیم، خـواهیم     اگر تاریخ تفکر و اندیشه

اي از  ، در کسوت یک مـتکلمِ پـرآوازة اشـعري مسـلک، در برهـه     غزالی ابوحامددید که 
زیسته که نوعی تعامل و تقابل میان اندیشمندان عرصۀکالم و فلسـفه وجـود    یخ میاین تار

هاي بحـث،   تواند مهم باشد که یکی از پایه داشته است. توجه به این نکته از این جهت می
 تکیه بر همین جایگاه تاریخی و فکري دارد.

تـداي پیـدایی   توان نشان داد کـه تـاریخِ کـالم اسـالمی از اب     در جاي خود به خوبی می
تاریخی را پشـت سـر نهـاده اسـت. دوران پیـدایی و نظـم و سـامان         ةتاکنون، چندین دور

                                                           
، »معاد و نفس موضوع در سینا بنا از غزالی تأثیرپذیري«پور، . نک: رضا اکبر، عبدالرسول کشفی، نسرین سراجی 1

 .77، ص48حکمت سینوي، شماره 
 سیناابن المللیبین همایش مقاالت مجموعه ،نفس ةمسأل در لیغزا بر سیناابن یشهاندتأثیر  خالدیان، . محمدعلی 2
 روزنامه الی،غز محمد امام دیدگاه از نفس باب در ايمطالعه مامی، شهرام و مظاهري احدي، حسن: نک نمونه . براي 3

 مکتب ماهنامه آن، وجود اثبات و نفس معناي در غزالی دیدگاه زنجانی، حقانی حسین ؛3307 تا 3303 شماره آفرینش،
 .2 شماره ،1380 اسالم
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اي است کـه  یافتن دانش کالم، نخستین مرحله از تاریخ این دانش است. دورة دوم مرحله
انحطـاط و اسـتحاله   ابت و اختالط به وجود آمده است. اي رق بین این دانش و فلسفه گونه

، دورة سوم از تاریخ کالم اسالمی است که در واقـع کـالم بـه نفـع رقیـب      کالم در فلسفه
خویش؛ یعنی فلسفه، میدان بازي را ترك نموده و در آخر، عصر احیاء و بازسازي دانش 

هـاي کالمـیِ طـول تـاریخ، هـر       کالم است که از یک قرن و نیم پیش آغاز شده و جریان
 اند.   کدام با قوت و یا ضعف در صدد بازسازي خویش

در دومین دوره این تاریخ؛ یعنی عصر رقابت و اختالط کـالم و فلسـفه زنـدگی     غزالی
کرده است. تعامل و تقابلِ دو دانش کالم و فلسفه در این دوران، بیشتر درسایۀ رقابـت   می

خـورد. در یـک نگـاه     ها و نقد برخی دیگر از آراء رقم مـی و اختالط برخی آراء و روش
در این برهه از تاریخِ اندیشه، واژگـان، مفـاهیم و    متکلمان عا نمود کهشاید بتوان چنین اد

گرفتنـد؛   شناسیِ فلسفی را از فلسفه بـه عاریـه مـی    مقوالت اولیۀ فلسفی و تا حدودي روش
هــاي اعتقــادي، تقابــل خــود را بــا فلســفه نیــز حفــظ  امــا ازآن ســو نیــز، در حــوزة اندیشــه

مبانی فلسفی در کالم بازگشـت داشـت کـه متکلمـان     این تقابل عمدتاً به اخذ نمودند.  می
هـاي فلسـفی اسـتفاده نمـوده،      در تالش بودند بدون اخذ مبانی فلسفی، از مفـاهیم و روش 

فاصله خویش را با این جریان حفظ نمایند. این رفتارِ اندیشمندانِ عرصـۀ کـالم در حـالی    
اي جداگانـه   سفه سـامانه شناسی متکلمان و فال بود که پیشتر در قرون سوم و چهارم، روش

دهـد کـه    کالمی متکلمان بـه خـوبی نشـان مـی     این دوران، آثاراز یکدیگر داشت؛ اما در 
هـاي   راننـد و کاربسـت برخـی روش    ایشان تا چه اندازه به زبان و ادبیات فلسفه سخن مـی 
 کند.  استدالل فلسفه تا چه میزان در آثار آنان جلوه می

مود یافـت.  ن ابوالحسین بصريبا مکتب کالمی  یش از همهب ،اخذ و اقتباسگونه از این
اواخـر قـرن چهـارم و اوائـل قـرن      از تفکر اعتزالی است،  نوعاین مکتب که شاید آخرین 
، اشاعره نیز به این اخـذ و  معتزلیان ها به دنبال این رفتار علمی پنجم بسیار پرآوازه بود. بعد

تـرین اندیشـمندان اشـعري     ، مهـم رازي فخـر  تـر از او،  و برجسـته  غزالـی اقتباس تن دادند. 
آخـرین گروهـی بودنـد کـه در ایـن       نیـز،  اند که در این میدان وارد شدند. شیعیان مسلک

کـالم، پـاي    ۀفلسـفی در عرصـ   شناسـیِ  روشکاربسـت  به تدریج  بعدها. پاي نهادندمسیر 
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اي کالمـی بـه   و اثرات خود را در باوره نمودباز  همرا آن مباحث معرفتی مبانی فلسفی و 
 ]1[براي کالم اسالمی رخ داد. سومجاي گذارد؛ همان اتفاقی که در دوره 

به ویژه بین معتزلیـان و اشـاعره قابـل ترسـیم      ،اهل سنت ۀهر حال این رفتار در جامع به
عقـل را در حـوزه دفـاع از دیـن محـدود       چه، اهل حـدیث در ایـن دوره، کاربسـت    ،بود
کـه عقـل عملـی و عقـل نظـري      داشـتند  اي خـویش اصـرار   دانستند و هم چنان بر مبنـ  می

 حجیت ندارند و تنها استفاده از عقل در جدل پذیرفته است. 
پیشـینیان   . او بـرکالمِ خود را نمایانـد  غزالیبیش از همه با  ،بین اشاعرهدر فلسفی  کالمِ
 الـی غزکـالم نوشـت.    در رد الجـام العـوام عـن علـم الکـالم     با نام  اي رسالهو حتی  تاخت
با فلسفه هم سـر سـازگاري نشـان     ولی ؛نگاه خوبی به کالم معاصر خویش نداشت اگرچه
هـاي فالسـفۀ    و بـا آراء و اندیشـه   فلسفه نوشتو نقد  را در رد تهافت الفالسفۀاو  داد. نمی

 ایـن دو  سخنان بررسی و نقد به بیشتر سینا رودرو شد و پیش از خویش، چون فارابی و ابن
ایـن کتـاب نشـان     هـاي  بحـث  تـدوین  و نگاهی به منابع و مصادر تنظـیم  یمن. است پرداخته

                                                           
-ترین جزء عالم ماده (=جزء ال یتجزي/ اتم) دانسته می. براي نمونه، مفهوم جوهر تا پیش از این دوران، کوچک 1

آمد و البته بسته به نوع ترکیب اعراض، شکلِ تشکیل ودکه از ترکیب این جوهرها به وجود میشد و عرض حالتی ب
کرد؛ اما در دوره رقابت و اختالط فلسفه و کالم، متکلمان، تعریف فلسفی جوهر و عرض را ها فرق مییافته از آن

 پذیرفتند که اذا وجِد، وجد ال فی موضوع وعرض، اذا وجد، وجد فی موضوع. 
بلکه موجود را به قدیم و حادث تقسیم  ؛یا در نمونه اي دیگر، متکلمان نخستین واژه واجب و ممکن نداشتند

کردند. در همین کردند و این فیلسوفان مشاء بودند که در اولین تقسیم موجود را به واجب و ممکن تقسیم می می
 ادث تقسیم واجب و ممکن را هم پذیرفتند.نتیجهبینیم که متکلمان عالوه بر تقسیم قدیم و ححوالی قرن پنجم می

کردند و ورود این واژگان، تغییر تدریجی ساختمان علم کالم بود. متکلمان به دلیل حدوث و قدیم تمسک می
براي استفاده از برهان وجوب و امکان، این دو واژه را در امور عامه علم کالم وارد کردند و تصور می کردند دو 

 دیم و حادث و ممکن با هم قابل جمع است.عنوان واجب و ق
واژه سببیت و علیت نیز دو اصطالح دیگري است که همین سرنوشت را داشت. از دیدگاه متکلمان سببیت به  

ولی از دیدگاه فالسفه هنگام وجود علت، معلول صدورش  ؛شد که الزامی در تعریف آن نبوداي تعریف میگونه
دانستند؛ چه در نگاه ایشان، موجود قادر به معناي فاعل لقی را با اختیار انسان منافی میمتکلمان این ت ؛ اماقطعی بود

تواند انجام دهد یا ترك کند. پس از دوره اختالط کالم با فلسفه، مفهوم علیت فلسفی و سببیت مختار بود که می
 ؛ولی نه به طور کامل ؛تکالمی به هم نزدیک شدند و به تدریج مفهوم سببیت کالمی رنگ علیت فلسفی گرف

چون متکلمان معتقد بودند پذیرش معنی فلسفی علیت، به معناي قبول تمامی لوازم علیت فلسفی است که نظام 
 .تافت فکري آنان چنین لوازمی را بر نمی
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 رسـالۀ  و والتنبیهـات  االشـارات  ،شفا، النجـاة  تا چه اندازه ناظر به کتاب غزالیدهد که  می
بـوده و در   فـارابی  المدنیـۀ  السیاسۀ و الفاضلۀ المدینۀ اهل آراء همچنین و سیناابناضحویۀ 

تـوان گفـت کـه وي     با این همه نمـی  1.فرسایی استه و قلمهاي ایشان کوشید نقد دیدگاه
هـاي آنـان سـخن     ها و موضوعات با فالسفه درگیر بـوده و مخـالف بـا ایـده     در همۀ زمینه

بـه عنـوان یـک فیلسـوف      سـینا  ابـن زمان او در مسئله نفـس، از  پذیري هم گفته است. تأثیر
 پردازیم. ادامه به آن میبزرگ مشایی نشانی از همین همگرایی اعتقادي است که در 

تـر از   تـر و روشـن   نیـز واضـح   یعنی منطق ارسـطویی  ؛شناسی فلسفه روشاخذ و اقتباس 
محتواي فکري فالسفه در غزالی نمود دارد. وي نخستین اندیشمند اشعري است که منطق 

غزالـی تصـریح داشـت کـه گرچـه بـا فالسـفه و         را در دانش کالم وارد نمـود.  ارسطویی
ان در مباحث االهیاتی و طبیعیـات درگیـر اسـت؛ امـا منطـق را ابـزار تفکـر در        هاي آن باور

) این ابزار تنها در اختیار فالسـفه نیسـت؛ بلکـه    12ص ،م1960  داند. (غزالی، معقوالت می
 معیـار و  القـول  مـدارك  ، الجـدل ، کتاب النظرمتکلمان هم با عناوین دیگري چون کتاب 

ایـن  ) بـا وجـود   83-82صص ،ق1385، غزالیاند.(  د بودهگیري از آن پاي بن به بهره العلم
 اختیـاري  هسـتی، غیـر   جهـان  بـودن  همین اندیشمندان لوازمِ گفتارِ فالسفه را چـون قـدیم  

 تافتند. پذیرفتند و آن را برنمیروحانی و... نمی انسان، معاد فعل بودن
مـه نشـان داده   تحقیق بـود تـا در ادا   ۀتمام این مقدمه طوالنی در صدد بسترسازي فرضی

 نخسـتین گـذاران   در اعتقاد به تجرد روح، در میـان پایـه   زالیغدیدگاه  نخست اینکهشود 
اي دارد  گفتـه به تجرد روح، ریشـه در فضـاي پـیش    غزالیاي ندارد و اعتقاد  اشعریه سابقه

                                                           
ه است به چالش کشید تهافتدر  غزالیاي که  بیست مسئلهتوان در  ها را می ها و اختالف هایی از این نقد . نمونه 1

 بازگشت انکار«و ،»جزئیات به خدا علم انکار «،»جواهر قدم و عالَم زمانی قدم«چون  جست و یافت؛ مسایلی هم
پیامبران و در  به کذب نسبت که اعتقاد به آن را بر خالف دین اسالم و مستلزم» قیامت روز در هاآن حشر و اجساد

کرده است و در  اتخاذ تري معتدل و مالیم موضع کتاب، این مسائل سایر در نهایت موجب کفر دانسته است. او
 نفی« ؛»خدا وحدانیت بر دلیل ارائۀ«؛ »االهی صفات نفی«؛»صانع اثبات«؛»عالَم ابدیت و ازلیت«چون  هم مسایلی
؛ »خدا نبودن جسمانی«؛ »نخستین مبدأ بدون بسیط«؛ »عقلی اجزاي از خداوند ترکیب نفی و ذات بر زائد صفات

و... به ابطال، نقد و یا خدشه در ادلّه اقامه شده از سوي فالسفه » جزئیات به خدا علم«؛ »غیرذات و ذات به اخد علم«
 ق)1385 هاي آنان را به چالش کشیده است.(غزالی، پرداخته و دیدگاه
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گـرایش و رسـوخ ایـن     که ذکر آن رفت؛ گویی آشنایی بایستۀ او با فلسفه و تصـوف، در 
جسـمانی   معـاد  منکـرانِ  دفع شبهاتاست ممکن ؛ هر چند اند تأثیرگذار بوده یغزال اعتقاد

 مطرح شود. هم پذیرش تجرد روح از سوي غزالی  ةنیز به عنوان انگیز

 درباره تجرد یا عدم تجرد روحاشاعره  دیدگاه
اي  طور کل سه دیدگاه درباره تجرد یا عدم تجرد نفس بین اشاعره مطـرح اسـت؛ عـده   به

. داننـد  مـی  غیرجسمانی جوهر اي عده و جسمانی عرض گروهی جسمانی، جوهريآن را 
 جریـان  گُـل  در کـه  آبی همانند و است لطیف جسم روح جمع زیادي از اشاعره معتقدند

 در آن بقاي اما است؛ مخالف بدن با به لحاظ ماهیت است. این روح جاري بدن در دارد،
 امـام  ) و377ص م،2002،جـوینی ق)(478(مجـوینی  امـام . شـود  مـی  آن حیـات  سبب بدن
 دیـدگاه  ایـن  بـه  معتقـدان  مشـهورترین  از )33ص ،13 تـا، ج  ، بـی نـووي ق) (676(منووي

ق) دیدگاه دومی دارنـد و معتقدنـد   418(ماسفرائینی ابواسحاق و ق)403(مباقالنیهستند. 
) 380ص، 13 م، ج1999، اآللوسـی است و نه جـوهري جسمانی؛(  عرَضی جسمانی روح،

 حیـات  همـان  روح باقالنیاند. به اعتقاد  گونه مزاج این و اخالط اعتدال ه حیات،چونان ک
 بـه  و خـارج  بـدن  از تنفس، با که داند می نسیمی و نَفَس را نَفْس وي. است نَفْس از غیر و
 ) 334ص، 1م، ج1963(اشعري، . شود می داخل آن

اسـت.   عـرض  غیر و غیرجسم مادیات، از مجرد روح، دیگر از اشعریان معتقدند برخی
 و تـدبیر  تعلـقِ  صورت به بلکه آن؛ از خارج در نه و دارد وجود جهان این در نه روح  این

 ایـن  بـه  تصـرف  و تـدبیر  صـورت  بـه  که جهان خداوند نظیر است؛ بدن به متعلق تصرف،
 ،غزالـی (.است دیدگاه این به معتقد اشعري مشهورترین )ق505م(غزالی. دارد تعلق جهان

دیگر  گروهی ) جداي از او، این اعتقاد به45ص ،21تا، ج ؛ فخر رازي، بی35ص م،1975 
م، 1982 ،شهرستانیق)(548(مشهرستانی که شده داده هم نسبت مذهب اشعري علماي از
(بـه   ق)565(ماصـفهانی  راغـب )، 191-186صص م،2004؛ همو، 40و 21و 16صص، 2ج
 ق)606(رازي فخـر  )،10ص ،1ق، ج1404؛ همـو،  45، ص21تا، ج از: فخر رازي، بی نقل

ش، 1343؛ همـو،  10ص ،1ق، ج1404 همـو،  ؛53تـا   45صصـ  ،21، جتـا  بی رازي، فخر(
) 153 تـــا150صم، صـــ1991،بیضـــاويق) (692(مبیضـــاوي )،382تـــا 345، صـــص2ج
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 ،5ج م،1998 ،تفتـازانی ( ق)769(متفتـازانی  و )85ص ،3ج  ق،1275 ،ایجی( )760(ایجی
   ها هستند.آن از مشهورترین )88ص
 روح، تجـرد   دهد که دیدگاه یم نگاهی به بازة زمانی این اندیشمندانِ اشعري نشان مین
 شـاگردان  از یـک  هیچ نه و اشعري نه ندارد؛ اي سابقه اشعریه نخستین گذاران پایه میان در
 ایـن  نیـز  ق)403(مبـاقالنی  ق) و478(مجـوینی  امـام . انـد  نشـده  دیـدگاه  ایـن  به معتقد وي

از سوي برخی از متـأخرانش   ق) نیز،565(ماصفهانی راغب دیدگاه. ندا نپذیرفته را دیدگاه
داده شده است. در این صورت نخستین اندیشمند اشعري که چنین اعتقـادي   نسبتبه وي 

ق) از 606(مفخـر زاري ق) بوده است. اگرچه بعـدها  505(مابوحامد غزالیرا ابراز داشته، 
 یـا  تجـرد  دربارة ق)631(مالدین آمديسیف نظیر برخی رازيآن دفاع کرده و یا پس از 

 ) 225،ص3جم، 2003آمدي، (.اند کرده توقف روح تجرد عدم

 النفس غزالی مالحظاتی در خوانش علم
کنند، پـژوهش پیرامـون    گو می و النفس از آن گفت ترین مباحثی که در علم  امروزه عمده

 ازلـی  و مجـرد  نفسِ اثبات نفس، حدوث آن، قواي و نفس چیستی و چون مفهوم مباحثی
نیـز بـه عنـوان یـک      غزالـی . اسـت  بـدن  به نفوس بازگشت و بدن و نفس رابطۀ آن، بودن

متکلم و ذهن اندیشمند دینی فارغ از مباحث نفس شناسی نیست؛ چرا که ایـن مباحـث از   
شناسی و اخالق درگیر است و از سـویی دیگـر بـا آمـوزة معـاد در ارتبـاط        سویی با انسان

 است.  
-هـاي وي مـی   باید به این نکته توجه داشت که براي بیشـتر بـاور   غزالیطالعۀ البته در م

هاي آنان شـکل   اي که عمدتاً در نقد فالسفه و دیدگاه توان دو رویه در نظر گرفت؛ رویه
اي دیگرکـه روشـنگر    نمـود یافتـه اسـت و رویـه     تهافت الفالسفهگرفته و در آثاري چون 

 یجابی دارد نه سلبی. ایـن نکتـه در بـازخوانی مباحـث    اي ا مواضعِ اعتقادي اوست و سامانه
ایجابی گرفتـه   نتایج غزالیهم باید مورد توجه قرار گیرد تا لزوماً از انتقادات  شناسی نفس

 عمـدتاً در  غزالـی در  الـنفس اثباتی علم شناسی، مباحثبا وجود این به لحاظ روشنشود. 
 دوم و اسـت  فلسـفی  تبعیت از سنتدر عمل  که مباحثی نخست گیرد: می جاي دو سامانه
شاید از همین زاویه هـم بتـوان تبیـین نمـود      .شود می محسوب وي ابتکارات از بخشی که
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 از هـم  و کنـد  مـی  اسـتفاده  واژگان متون مقدس اسالمی از هم نفس، باب در که چرا وي
 .  فلسفی تعابیر و مفاهیم

 القـدس  معـارج  ه در کتـاب بیش از هم غزالیشناسانه  با این همه مجموعه مباحث نفس
منعکس شده است. پس از این اثر حجم قابل تـوجهی از مباحـث    النفس  معرفۀ مدارج فى

و برخی دیگـر از رسـائل    الدیناحیاء علومو  رساله اللدنیۀالنفس در  ایجابی غزالی در علم
اي کـه نبایـد از آن غفلـت ورزیـد آن اسـت کـه برخـی در         او منعکس شده اسـت. نکتـه  

 طـور ) همـان 245 ص م،1977 تردید دارند.(بـدوي،  غزالیبه  القدسمعارجب کتاب انتسا
 القـدس معـارج  کتـاب  در نفـس،  تجـرد  در غزالـی  ادلّـۀ  از بسیاري حجم دید خواهیم که

 اند؛ امـا  دانسته غزالیاین اثر را از  سلیمان دنیابا این که محققانی چون  .است شده منعکس
 نخواهد وجود به این نوشته بحث فرضیۀ براي را مشکلی ،معارج نگارندة کتاب در تردید
 کـه  دیـد  خـواهیم  خـوبی  باشد بـه  بوده غزالی آن از کتاب این که صورتی در چه، آورد؛
تا چـه انـدازه تـاثیر     و کرده ورود غزالی کالمی تفکر در اندازه چه تا شناسی فلسفی روش

 در کـافی  شـواهدي  باشـد،  دهنبـو  غزالـی  از اثـر  ایـن  کـه  صورتی در گذار بوده است؛ اما
 انـدازه  همـین  معتقـد اسـت و   نفس تجرد نشان دهد او به که دارد آثار غزالی وجود دیگر
آن در کـالم   مبـانی  نـه  و فلسـفی  نخستین مفاهیم کاربست همانا که ما، فرضیۀ اثبات براي
   کند. می است کفایت غزالی

 نفس و تجرد آن از دیدگاه غزالی
بازخوانی اعتقادورزي غزالی به تجرد نفس است؛ اما بـه نظـر    این پژوهش اگرچه درصدد

به تصـویر کشـیده شـود.     طور منطقی بایسته است مفهوم نفس از دیدگاه غزالیرسد به می
 دانـد؛( غزالـی،   می انسان در قائم او در پاسخِ پرسشی مبنی بر چیستی نفس، نفس را جوهرِ

 »روح« و »مطمئنـه  نفـس « بـه  آن از کریم که قرآن جوهري همان )72و 62م، صص1994
 آن بـراي  را »قلـب « عنـوان  صـوفیه  و  نـام نهـاده   »ناطقه نفس«را  حکما آن کند و می تعبیر

 مفهـوم  ها بـا یکـدیگر متفاوتنـد؛ امـا     غزالی معتقد است هرچند این واژه. اند کرده انتخاب
هري زنـده،  اندکـه جـو   هاي دیگر نفس ناطقه یکسانی دارند. قلب، روح و نفس مطمئنه نام

) و تصـور و اراده  18م، ص1975؛ همـو،  60م، ص1994باشـد(غزالی،   فعال و محرك می
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) در این معنا او بـا صـوفیه و فالسـفه    21م، ص1975؛ همو، 225م، ص2003دارد.(غزالی، 
 شمارد. گذاري نفس برمی داند و اختالف را تنها در نام خود را همگام می

تقسـیمات   طور مکرر ازی است. در کالم غزالی بهنفس ناطقه یکی از اقسام نفس انسان
اخالق و ... آمده است تا به اقتضاي بحث در طبیعیات و  میان گون ِنفس نیز سخن به گونه

 نفـس  و حیوانی نفس نباتی، او همچون فالسفۀ مشاء، نفس را به نفساستفاده کرده باشد. 
 آلـی  طبیعـی  جسـم  نخسـتینِ  انسانی تقسیم کرده و در تمامی تقسیمات نفس، آن را کمالِ

کند، نفـس نبـاتی و از    می مثل تولید و این نفس تغذیه که جهت آن از دانسته است؛ منتها
 از اسـت. همچنـین   حیـوانی  است نفـس  اراده به متحرك و جزئیات مدركآن جهت که 

 را کلی امور و گردد می اعمال اندرکار دست راي، استنباط و عقل اختیارِ با که جهت آن
 م،1960؛ همــو، 21ص م،1975( غزالــی، .دانــدمــی انســانی نفــسآن را کنــد،  مــی ركد

 مختلفـی  عنـاوین  و اوصـاف  از آدمـی  احوال اختالف ) این نفس انسانی برحسب290ص
 ) 6ص ،3م، ج1998( غزالی، .آورد می بر سر »مطمئنه« یا »اماره« یا »لوامه« نفس چون

اي بـین فالسـفه دارد کـه نـه تنهـا در       ، پیشـینه غزالـی گونه تلقی از نفس توسط البته این
 میانِ مشهورِ قابل مشاهده است. تعریف النفسجاي مباحث علمتعریف نفس،که در جاي

از  است عبارت اند پذیرفته را آن نیز مشاء حکماي شد و مطرح ارسطو زمان از که فالسفه
نیـز   سـینا  ابـن ) 74ص ش،1369ارسـطو،  ».( بالقوه حیات ذي آلی طبیعی جسم اول کمالِ«

 در) انسـانی  حیـوانی و  نبـاتی،  = فلکی،( چهارگانه نفوس که دهد می ارائه نفس از معنایی
اسـت   طبیعـی  جسـم  بـراي  اول معنا همان کمـال  ، اینسیناابنبه اعتقاد  باشند. مشترك آن

 اضـافه  طبیعی جسم به را آلی قید مواردي نیز، در البته .)290ص ،2ش، ج1383سینا، ابن(
 .کند(همان) یم

تـا چـه    غزالـی دهـد کـه    به روشنی نشـان مـی   سینا ابنو  ارسطوو  غزالیمقایسه تعریف 
گیـرد   کند و تا چه اندازه از واژگانی بهره مـی  اندازه از فالسفه مشاء در تعریف پیروي می

 در تعریف نفس استفاده کرده است. سینا ابنها قبل  که سال
نیازي به اقامۀ دلیـل بـراي ایـن     غزالىجود نفس نیز، به غیر از تعریف، در مقام اثبات و

بـه گمـان    باشـد.  نیازمند دلیلی به که داند می آن از تر را روشن نفس بیند و وجود کار نمی
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اسـت و   داده وعید و وعده عقبى و دنیا درباره و داده قرار خطاب مورد را نفوس او شرع،
 ربـک  إلـى  ارجعی هالمطمئن النفس اأیته یا«چون  هم شرعی هاي خطاب دانیم که نیک می
 امـري  متوجـۀ  بلکـه  نیسـت؛  معـدوم  امري ) متوجه28-27آیۀ ،سورة فجر»(مرضیۀ راضیۀ
 بـه  شـود،  وارد بدن بر المى و درد اگر ) به اعتقاد او62ص م،1994است.(غزالی،  موجود
 چـون  هـایی  هایى ویژه خود نیز دارد؛ عذاب عذاب نفس، گذشته این از است. نفس خاطر

 دهد نفس امـري موجـود اسـت    ها نشان می جدائى که تمامی آن و درد حسرت، خوارى،
  .)23ص ، م1975 (غزالی،

از   البته این نفس هر چه تعریف شود و هر برهانی براي اثبات وجـود آن اقامـه گـردد،   
شود. شواهد این گفته را  نظر غزالی موجودي است که روحانی و مجرد از ماده دانسته می

 دالیـل  با فالسفه که است توجه خور در نکته این به مه نشان خواهم داد؛ ولی اشارهدر ادا
. گیرنـد  نتیجـه مـی   را آن تجرد هم کنند و نفس را اثبات می وجود هم نفس، وجود اثبات
 از برخـی  اسـت؛  گرفتـه  جاي سرفصل دو در عمدتاً ایشان، سوي از شده اقامه ادلّه گویی
 اسـت،  اثبـات  موضـوع  نفـس  وجـود  اصـلِ  آنهـا  در کـه  ستا شناختی وجود دالیل ها آن

 شـده  اقامـه  نفس روحانیت اثبات خصوص در برخی و است نفس تجرد آن نتیجۀ هرچند
 غزالـی  دیـدیم  که طور با وجود این همان شود. می قلمداد شناختی ماهیت دالیلی است که
 عقلـی  دلیـل  بـه  نیـازي  نخسـت،  گـام  در آن تجرد و نفس اثبات براي است معتقد اگرچه
 دلیـل  اقامـۀ  بـه  که هم مواردي در اما کند؛ می کفایت معنا این در دینی خطابات و نداریم

 اقامـه  دالیـل  با توجهی درخور همانندي و همسانی پرداخته است، نفس تجرد و اثبات در
 .گذارد می نمایش به مشایی فیلسوفان سوي از شده

پـذیرد؛ امـا همـت     س از سوي فالسفه میهر چند مدعاي فالسفه را در تجرد نف غزالی
مجـرّد، محـل    نفـس  وجـود  بـر  گیرد تا نشان دهد ادلّۀ عقلی فالسـفه  خویش را به کار می

پـس از تقریـر    الفالسـفه تهافـت او در  .ناکـافی اسـت   مدعایشـان  اثبـات  مناقشه بـوده و در 
 نویسد:  دیدگاه فالسفه می

توان  میبراهین عقلی با «یند: گو می کهها  در این بخش میخواهیم [بر ادعاي آن
کنیم؛ اما نه چونان اعتراض  »]پیدا کرد که نفس، جوهر مجرد است معرفت

گوید شرع  یا این که می  داند، کسی که چنین چیزي را از خداوند تعالی بعید می
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خالف آن را آورده است؛ بل ممکن است در شرح مفصل مباحث حشر و نشر، 
عقل بر  مجرد داللتتنها ما  کند. ا تصدیق میروشن شود که شریعت نیز آن ر

 (غزالی،کنیم. و استغناء از شرع در این مسئله را انکار می [= تجرد نفس]این ادعا
 )242م، ص1966

 نیسـت؛  از طریـق عقـل  تنهـا   تجـرد نفـس   که اثباتاین است  غزالیتمام ادعاي گویی 
نـد عقـل هـم در دفـاع از آن     بایـد بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت؛ هرچ      شـرع  از سامانۀ بلکه 
 الفالسـفه  تهافـت  بر همین اساس در کتاب غزالیرسد  تواند اقامۀ دلیل کند. به نظر می می

ایشـان در اثبـات    گانـۀ  ادلّۀ ده نفس، به تجرد و روحانیت پس از پذیرش ادعاي فالسفه بر
 آن آورده اسـت  تهافتاي که در  گانه ده ادلّۀ در غزالی مناقشۀ مایۀتازد. جان می این مدعا

 نفـس  خصوصـاً ( نفـس  تجـرد  اثبـات  در فالسـفه  کـه  هاییتفاوت و تمایزها این که است
 جسـمانی  نـه  دهد نشان می را بدن و نفس بودن متفاوت صرفاً اند، شده متوسل بدان) ناطقه
 . دیگري براي را تجرد و یکی براي را بودن

کنـد. بـراي نمونـه     تأکید میدر مواردي به روحانیت و تجرد نفس  غزالیبا وجود این 
 واپسـین  جهـان  دربارة دینی هاي وعید و وعد با را نفس وي در ادامه دلیلی که موجودیت

 کـه  باشـد  جنسی باید از نفس گیرد؛ چرا که طبیعتاً می نتیجه هم را نفس نمود، تجرد ثابت
 بـا  کـه  دباشـ  مـادي  امور از بدن چون هم تواند نمی نفس رو همین از. نرود بین از مرگ با

 دار معنـی  دینـی  هـاي  وعیـد  و وعـد  تـا  شـود  دانسته مجرد باید شوند؛ بلکه می نابود مرگ
 نویسد:  او می. باشند

 قل: (قال کما تعالى اهللا أمر من ألنه عرض، وال بجسم لیس الروح هذا و ...«
 راضیۀ ربک إلى ارجعی المطمئنۀ النفس أیتها یا: (وقال) ربی أمر من الروح
 من بلساننا والقلب والروح... عرض وال بجسم لیس تعالى الباري مروأ ،)مرضیۀ
 بل یموت، وال یفنى، وال یضمحل، وال الفساد، یقبل وال الجواهر، تلک قبل

 فی صح وقد الشرع، فی ورد کما القیامۀ، یوم إلیه العود وینتظر البدن، یفارق
 بجسم، لیس الناطق لروحا أن الواضحۀ والدالئل القاطعۀ بالبراهین الحکمیۀ العلوم
 )60ص م،1994 غزالی،( ...»عرض وال

 م،1998 دهـد(غزالی،  نیز مورد تأکید قرار مـی  الدینالعلوماحیاءغزالی همین معنا را در 
توان اثبـات کـرد کـه     کند که با دلیل نقلی و عقلی می ) و در معارج تصریح می5ص ،3ج
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کنـد کـه    ) وي ابراز می20ص ، ) مجرد است.(همان27ص ، م1975 نفس جوهري(غزالی،
هاي معمولی از درك حقیقیت نفس عاجزند؛ چرا که عقل آنان نـاقص اسـت. البتـه     انسان

خداوند تعالی انبیاء خویش را بر حقیقت روح آگاه سـاخت تـا مردمـان بـه واقعیـت روح      
، روح را جسـم و  سـعادت کیمیاي وي در رساله  )5ص ،3م،ج1998 دست یابند.( غزالی،

در  غزالـی ) 126ص م،1994 شمارد.( غزالـی،  نسته و آن را از جنس مالیک میعرض ندا
، نفس را واالتر از آن دانسته که با حواس پنجگانه ظاهري درك شـود؛ بلکـه   میزان العمل

حسـوس و مـادي نیسـت.( غزالـی،     داند مدرك بـه قـواي م   آن را از جمله قواي باطنی می
شمارد که بـه   هاي را برمی صایص و ویژگیدر تمامی این موارد خ غزالی) 32ص م،2008

. 1توان جـاي داد:   امر مجرد اختصاص دارد؛ اما دالیل او براي این ایده را در دو دسته می
دالیل وجود شناختی که همانند فالسـفه از اثبـات وجـود نفـس، تجـرد آن را هـم نتیجـه        

عهده دارد. در ادامه شناختی که صرفاً رسالت تجرد نفس را به  . دالیلی ماهیت2گیرد.  می
بـه   غزالـی ادبیات و حتـی روش اسـتدالل    همانی اینتالش شده است ضمن بیان این ادلّه، 

 شناسی فلسفی را در موضوع مورد بحث به نظاره بنشینیم.   تفکر و روش

 ادله وجود شناختی تجرد نفس از نگاه غزالی
رهان حرکت یا برهان طبیعـی  بیان کرده، ب مجرددر اثبات نفس  غزالی. نخستین برهانی که 1

 امـري  در بـه گفتـه غزالـی اشـیاء     ]1[ است. این برهان متکی بر مسـاله حرکـت و اراده اسـت.   
. باشـد  مفتـرق  از غیـر  هستند و طبیعی است کـه مشـترك   متفاوت دیگري امر در و مشترك

 انتـو  می را) عمق و عرض و طول( اي ثالثه ابعاد هاآن نقطۀ اشتراك اجسام آن است که در
سکون اجسام است که برخـی سـاکن    و حرکت و از نقاط افتراق اجسام، جهت کرد. فرض

 باشـد،  هـا آن جسـمیت  واسـطۀ  اجسام بـه   تحرك معتقد است اگر غزالی و برخی متحرکند.

                                                           
 و ارادي بخش دو داراي حرکت چون. ارادي غیر و جبري حرکت نه است ارادي حرکت حرکت، از . منظور 1
 عامل بوسیلۀ ارادي غیر و جبري حرکت زیرا شود؛ نمی صادر جسم از همواره حرکت نوع دو این. است بارياج

 طبیعت مقتضیات طبق بر یا ارادي حرکت ولی گیرد؛ می صورت آورد می در حرکت به را جسم که بیرونی محرك
 و انسان حرکت مانند است؛ طبیعت مقتضاي برضد اینکه یا و پایین به باال از جسم سقوط حرکت مانند است؛ مبهم

 پرندگان.
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 ذاتـی] مختلـف   صـفات  [واجـد  واحد، حقایق چون خواهد بود؛ متحرك جسمی هر الجرم
باید براي تمامی اشیاء آن نوع الزم باشـد و حـال    ،است الزم نوعی براي امري و اگر نیستند
که تمام اجسام متحرك نیستند و اگر تحرك جسم به واسطه جسمیت آن نیست، این بـه  آن

گرفـت کـه آن    نظر در توان می اراده و تحرك براي غیرجسمانی معناي آن است که مبدئی
   )19م، ص1975 غزالی،(.نفسی است مجرد از ماده و جسمانیت

تـر اقامـه    همـین برهـان را مبسـوط    سـینا  ابـن ، غزالیتر از پیش ه شایان ذکر است کهالبت
 انسـان  در آثـار  در پاسخ به این پرسش که منشأ، اشاراتشیخ در فصل پنجم  کرده است.

جسـمیه و یـا مـاده مطـرح      صورت فعال؛ عقل خداوند؛ چیست؟ احتماالتی را نظیر جسم؛
چ یک از این احتماالت، منشأ آثار و افعـال انسـان   کند که هی استدالل میکند و سپس  می

او که حرکـت را از  انسان، صورت نوعیه (نفس) انسان است. افعال بلکه منشأ آثار  ؛نیستند
و  سـبر اسـتداللی بـه صـورت برهـان      دانـد،  صفات ویژه و خصوصیات صورت نوعیه مـی 

در ایـن صـورت    ،شدجسم با اگر منشأ حرکت ارادي درکند تا نشان دهد  اقامه میتقسیم 
. شـیخ هـر دو   یا صورت جسمیهو  مزاجبارة منشاء آن روبرو خواهیم بود؛  دردو احتمال  با

 دهد که صورت نوعیه منشأ حرکات ارادي انسان است. داند و نشان می مورد را باطل می
، در ابطـال منشـأیت صـورت جسـمیه در     سـینا  ابـن بـا   غزالـی شاهد مـا در همسـانیِ دلیـل     

تواند مبدأ حرکـت ارادي باشـد؛    صورت جسمیه نمیدي است. به گفته شیخ، حرکات ارا
کـه حرکـت ارادي در    ؛ حـال آن چون صـورت جسـمیه بـین تمـام اشـیا، مشـترك اسـت       

بنابراین اگر منشأ حرکت جسم باشد، باید در تمام . بسیاري از اشیاء جسمانی وجود ندارد
پس چیـزي بـه نـام نفـس     گونه نیست.  که این  حال آناشیاء جسمانی وجود داشته باشد و 

 نـا، یس .( ابنماند که منشأ تمام این آثار و افعـال و از جملـه حرکـت ارادي اسـت     باقی می
 )299ص ،2ش، ج1383
 ادراکـات  بـه  شـناختی اسـت. نقطـۀ کـانونی ایـن برهـان،        روان . دومین دلیل برهـانی 2

 غزالیدارد. برخورد  شارها آید می پدید آدمی نفس در آنها از که اثري و آدمیان مختلف
وجـه امتیـاز و عامـل     مسـالۀ ادراك،  در این برهان شبیه دلیـل پیشـین اسـت. بـه گمـان او     

 درك کـه  اسـت  دیگـري  موجـودات  سـایر  بـه  نسـبت  کننده درك موجودات جداکننده



25 کرباسیاقوام  اله خادمی، اکبر عینسینا بر غزالی در تجرد نفس/  تأثیر اعتقادات ابن

 

 .اسـت  ادراك خاصـیت  فاقـد  جسـم  تواند عامل ادراك باشـد؛ زیـرا   جسم نمی کنند. نمی
 خـویش،  جسـمانی  بعـد  در کنـار  بایسته اسـت  است، ادراك داراي انمثلِ انس الجرم اگر

محرکـه(در   قـواي  ریشه و اصل لذا. کند محقق را امر ادراك داشته باشد تا دیگري قواي
 نفـس  تـوان آن را  می که است جسم جسمیت از غیر دیگري چیز مدرکه، و برهان پیشین)

 )24و25صص م،1975  ( غزالی،.نامید
 اــ ب نگـهماه ـیغزالمطرح کرده و  اشاراتدر کتاب  سیناابنتر یز پیشاین برهان را ن

احتمـال   بـراي ادراك  منشـأ  دو سـینا ابـن همین برهان را نقل کرده اسـت.   سینانـاب یهرـنظ
شـیء. او بـه تفصـیل در ایـن مـورد بحـث        مـزاج  شـیء، و دوم  دهد: نخست جسـمیت  می
 زیـادتر  یا و کم و یا خود شبیه یا ورتص این کند که اگر منشأ ادراك مزاج باشد، در می
با وجود این تمـام حـاالت ممکنـه را کـه بـراي ادراك تصـویر        .کند می را درك خود از
 مـدرِك  یا و منشأ توانند دهد که هیچ کدام از شقوق نمی داند و نشان می کند باطل می می

انسـان) داشـته   اي جـداي از جسـمیت اشیاء(   شود. لذا ایـن ادراك بایـد سـامانه    واقع انسان
 )301ص ،2ش، ج1383 ینا،س ابنباشد.( 

. سومین برهان بر اساس این پرسش شکل گرفته که معقوالت در کجـا بـراي انسـان    3 
شود و جایگاه معقوالت انسان کجاست؟ روح یا جسم؟ جان مایۀ این استدالل  حاصل می

رد هسـتند و  توانند براي جسم حاصل شوند؛ چراکه امـري مجـ   آن است که معقوالت نمی
 اوضـاع  و اَشـکال  مقـادیر  داراي جسـم  ماننـد  باید شوند، حاصل جسم براي بخواهند اگر
امـا   نباشـد؛  مجـرد  معقول و مجرد فرض شـده اسـت   چه و این بدین معناست که آن شوند

 یابد، الجرم باید در انسان به غیر از جسـم، گـوهر   اگر انسان خود را واجد امور معقول می
گیـرد (ابـن    قـرار  مجـردات  وجود داشته باشد که بتوانـد ظـرف   رداتمج سنخ دیگري از

 نویسد:  نیز به همین اسلوب می غزالی. )300ص ش، 1375  سینا،
در وجود آدمی همۀ حقایقی را که در نبات و حیوان موجود است مشاهده 

تواند اشیاء و حقایقی را  کنیم که او می کنیم؛ ولی درمورد انسان مالحظه می می
که نبات و حیوان فاقد چنین ه بیرون از حس است درك کند. درحالینیز ک

مشاعر  با را کلیات و گانهپنج حواس با را جزئیات انسان امتیازي هستند. پس
تواند  نمی انسان از غیر ياندارـموجود ج کند؛ اما هیچ ـیم كدر ودـخ ـیعقل
جسمیت، حقیقیتی ید در این انسان به غیر از با لذا کند. كدر را کلی امر یک
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دیگر که محل درك این کلیات و هم سنخ آن باشد، وجود داشته باشد و آن 
  )30و29ص م،1975ن نفس و روح اوست.(غزالی، هما

مشـهور اسـت. ایـن    » انسان پرنـده «و یا » هوا در معلّق« انسان . چهارمین دلیل به برهان4
بـدن   و نفـس  تغایر اثبات براياقامه شده و اساساً یک برهان فرضی  بوعلیبرهان از سوي 

 از و شـده  خلـق  ناگهـان  انسان یک که کنیم گوید فرض است. شیخ براي اثبات نفس می
سـالم   عقلـیِ  شـعورِ  از چنـین  باشـد. هـم   صـحیح  و سـالم  کـامالً  و نداشته عیبی خلقت نظر

 ظـاهري  قـواي  توسـط  ادراکی گونههیچ اما باشد؛ برخوردار هم وهیأت و ظاهر صحیحی
 بـه  باشـد.  غافـل  بـدن  ظـاهري  اعضاي همۀ از و باشد نداشته...  شامه و گوش و چشم مثل
 نسـبت  خـود  بـه  را» مـن «و نیسـت  غافـل  خـود  ذات از انسـان  نیز صورت این در شیخ نظر
 درجـه  حتـی  کـه  نامـد؛ هـوایی   می »طلق هواي در معلّق انسان« را فرض این شیخ. دهد می

 غزالـی ). 159 ، ص1 ش، ج1383 ابن سینا، باشد( یکسان سرما و گرما نظر از آن حرارت
نیز همین برهان را بـراي تغییـر نفـس و بـدن و تجـرد آن بـه کـار گرفتـه اسـت.( غزالـی،           

کند کـه هماننـد دیگـر بـراهین      ) این برهان نه تنها وجود نفس را اثبات می24م، ص1975 
 نشاند.  تجرد آن را نیز به کرسی اثبات می
کـرد و   طور کل، اوالً وجود نفس را دنبال میشناختی به براهین فوق که به لحاظ وجود

 را انسـان  تعالی خداي غزالیدهد که به اعتقاد  بالطبع روحانیت آن را در مجموع نشان می
 اسـت و دیگـري   فسـاد  و کون دستخوش که جسم است؛ یکی آفریده مختلف چیز دو از

   .اجسام است و االت متمم و محرك فاعل، مدرك، جوهري که نفس

 شناختی تجرد نفس از دید غزالی ادله ماهیت
کـرده اسـت؛ بلکـه     تأکیـد  نفـس  بـودن  جـوهر  شـناختی بـه   از نگاه وجود تنها نه . غزالی1

 بـه  اشاره با او. است آورده آن روحانیت شناختی بر اي ماهیت دالیلی را منحصراً از سامانه
بـراي روح دو معنـا    )85 آیـۀ  ،سورة اسـراء »(ربی امر من الروح قل الروح عن ویسئلونک«

 از و اسـت  بخـاري  و لطیـف  جسـم  از عبارت که حیوانی گیرد: نخست نیرویی در نظر می
. یابـد  مـی  سریان بدن تمامی در ها رگ توسط و گیرد می صنوبري نشأت قلب اي در حفره

 افاضـه  بـدن  هـاي  اندام بر حواس پنجگانه و حرکت حیات، که است روح به واسطه همین
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 بـرد و  نمـی  پـی  صانع حقّ به و یابد نمی راه علم به حیوانی روحِ طور طبیعی اینشود. به می
 واسطه ویژگی دومی است که گیرد، به می قرار خطاب مورد و شود می اگر مکلف انسان
همـان معنـاي دوم از روح،    اوست. این خصیصـه  ویژة طوراساسیبه و شود می یافت او در
 جسـم  نـه  وجـود دارد؛ ایـن روح   مـدرِك  و عـالم  نانسـا  است که در ناطقه نفس معنی به

 نـه  تعـالی  خـداي  امر است و تعالی پروردگار امر عرض؛ بلکه بر پایه اخبار آیه از نه است
 پـذیرد  نمـی  اضمحالل و فساد که است دائمی و ثابت جوهر بلکه عرض؛ نه و است جسم

م، 1998؛ همـو،  117ص م،1975  ( غزالـی، .شـود  مـی  جدا بدن از تنها بلکه شود؛ نمی فنا و
هماننـد ادلـۀ    کـه  کنـد  دلیلی اقامـه مـی   نفس براي نشان دادن روحانیت غزالی )2ص ،3ج

 . است گرفته وام سینا ابن شناسانه نفس، از وجود
 و اسـت  بدن در حالّ یا نیست؛ بیرون صورت دو از باشد جسم نفس اگر . به گفتۀ او2
 چگونـه  و کنـد  تـأثیر  آن در توانـد  مـی  گونهچ نباشد بدن در چنانچه اگر. بدن از خارج یا
 و بشناسـد  را تعـالی  خـداي  و نماید تصرف ملکوت و ملک در عقلیه معارف در تواند می

 حـال  یـا  نیسـت؛  بیرون صورت دو از باشد، بدن در حالِ اگر نماید؟ اما معقوالت ادراك
باشـد،   بـدن  تمـام  در حـالِ  اگر .بدن هايقسمت از بعضی در حال یا و است بدن تمام در

 عضـو  بـه  عضـوي  از و یابـد  نقصان شود، می از بدن بریده بخشی آید هنگامی که الزم می
 اسـت.  محـال  جملگـی  کـه  شود فشرده درهم شود الغر اعضا چون یا گردد، منتقل دیگر

 اسـت  منقسم بالفعل یا قسمت این باشد، کرده حلول بدن از قسمتی در نفس همچنین اگر
. جـز برسـد   کـوچکترین  بـه  تا شود منقسم نفس نیز الزم است تصور این در. بالعرض یا

 بـر  انسـان  شـرف  و اسـت  معـارف  محل زیرا نفس است؛ روشن نیز فرض این بودن محال
 حـالتی  چنـین  توانـد  است، پس نمی جهان پروردگار لقا مستعد و اوست از حیوانات دیگر
  )32ص م،1975( غزالی، .باشد داشته
کند  ) استدالل می300ص ش، 1375  سینا،(ابن سیناابنچون  غزالی. در برهانی دیگر 3

بایسته است که هماره بـا ضـعف بـدن رو بـه       که اگر نفس از قواي جسمانی قلمداد شود،
ي عاقله، به مثابۀ قوة دراك نفس، بـا کهولـت سـن و     که قوهتحلیل و ضعف نهد؛ حال آن

مادي نیسـت؛ بلکـه    د که نفس، ده رود. این نشان می تضعیف بدن رو به کمال و قوت می
 )33ص م،1975 مجرد است.( غزالی،
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نفس ارائه کرده اسـت کـه بـر     تنبیهات دلیلی بر تجرد و هفتم اشارات نمط در سیناابن. 4
 قـوة ( نفـس  امـا  کنـد؛  درك را خـود  آالت و ذات توانـد  نمـی  کند جسـم  پایۀ آن اثبات می

توانسـت   نمـی  کـرد،  مـی  درك جسـمانی  يابـزار  بـا  را معقـول  عقـل،  تواند و اگر می) عاقله
 ابـزار  بـا  پس قوة عاقله(نفس) .کند می تعقل را خود عقل که کند و حال آن تعقل را خودش
جسـمانی(مانند چشـم و    ابـزاري  از سامانۀ عقل عبارت دیگر اگرکند. به نمی درك جسمانی

 را قلـب  و مغـز  عقل، اما کند؛ درك را خود ابزار توانست نمی کرد، دیگر می ادراك دیدن)
 مـورد  االّ و شـود  نمـی  محسـوب  آن محـل  و ابـزار  هااین شود می معلوم پس کند. می درك
همچنین اگر ابزار آن جسمانی نیست، پـس روحـانی خواهـد بـود.(      .شدند نمی واقع ادراك

به این برهان تاخته اسـت؛   تهافتدر  غزالیچه  ) اگر264و265 ص ،3 ش، ج1383 سینا، ابن
 )32و 31م، ص1975پذیرد.(غزالی،  آن را می القدسمعارج اما در کتاب

 نتیجه  
انـد؛ برخـی    گونی را ابـراز کـرده   هاي گونه اشاعره از آغاز پیدایی، در بیان چیستی نفس ایده

ــرَض و عــده لطیــف، برخــی دیگــر نفــس را  جســم روح را ــات، از اي آن را مجــرد ع  مادی
ها به همان ترتیبی اسـت کـه ذکـر شـد.      ظریهاند. سیر تطور این ن غیرعرض دانسته و غیرجسم

نخستین اندیشمندي است که در آثارش بر روحانیت نفـس و   غزالی  در تاریخ تفکر اشاعره،
چـه در تعریـف، چـه در     غزالـی دهد که  تجرد آن اشاره کرده است. شواهد پیشین نشان می

و فالسـفه   بـوعلی  پـذیري قابـل تـوجهی از    قوا و افعال نفس و چه در وجود و ماهیـت، تـأثیر  
مخـالف بـا سـلف     بـه اندیشـۀ   غزالـی مشایی عصر خویش دارد. بعید نیسـت ریشـۀ گـرایش    

خویش درتجـرد نفـس، همانـا حضـور فکـري او در جامعـۀ علمـی دوران خـویش و داد و         
شناسـی فالسـفه    ستدهاي علمی بین او و فالسفه بوده اسـت. وي در واقـع از مفـاهیم و روش   

ویش را رقم زند و آن را مدلل کند؛ امـا در ایـن مسـیر، مبـانیِ پنـدار      گیرد تا باور خ بهره می
آن هنگامی که در مقام نقد نیسـت، چونـان متکلمـان اشـعري تـالش       پذیرد و  فالسفه را نمی

کند درگام نخست، گفتار خویش را بر اساس آیات و روایات به کرسی اثبات نشاند. بـا   می
ــ در اندیشـه    چون تجرد نفـس  اژگان فلسفی ـ هم وجود این نخست اینکه حضور ادبیات و و

مشـایی در اثبـات    ۀاسـتدالل فالسـف   ةاو انکارناپذیر است و دوم اینکـه اثرپـذیري او از شـیو   
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 .  قابل توجه است تجرد نفس نیز،
 

 منابع
، تحقیـق حسـن حسـن زاده آملـی، بوسـتان      الـنفس مـن کتـاب الشـفاء    ش) 1375سینا ( ابن

 کتاب، قم.
 البالغه، قم. النشر ،رح االشارات و التنبیهاتشش) 1383 ( ____

 مراد داودي، حکمت، تهران. ، ترجمه علیدرباره نفسش) 1369ارسطو (
فرانـز   ،آلمـان  هلمـوت،  ، مصـحح: ریتـر،  ) مقاالت االسـالمیین م1963اشعري، ابوالحسن (

 .شتاینر، ویسبادن
 کاویانى، شرکترضا لطفی و محمدحسن ترجمه ،افالطون آثار  دورهش) 1366افالطون(
 خوارزمی، تهران. انتشارات سهامی

روح المعـانی فـی تفسـیر القـرآن العظـیم والسـبع       م) 1999(آلوسی، شهاب الدین محمـود 
 ، بیروت.دار إحیاء التراث ، علق علیها: عمر التدمري،المثانی

، تحقیـق: أحمـد فریـد    أبکـار األفکـار فـی أصـول الـدین      )م2003(سـیف الـدین   آمـدي، 
 ، بیروت.ار الکتب العلمیۀد  ،المزیدي

 ، کویت.، وکالۀ المطبوعاتمؤلفات الغزالی )م1977(بدوي، عبد الرحمن
 سـلیمان،  عبـاس : تحقیـق  ،األنظار مطالع من األنوار طوالع م)،1991الدین، (ناصر بیضاوي،

 القاهرة، دارالجیل، بیروت.
 عـالم  عمیـرة،  حمنالـر  عبـد . د: تحقیق ،المقاصد شرحم) 1998( عمر بن مسعود تفتازانی،

 الکتب، بیروت.
 العامره، قاهره. الطباعۀ ، مصور طبع: دارالمواقف شرح ق)1275عضدالدین( ایجی،

، تحقیـق: د.  اإلرشاد إلى قواطع األدلۀ فی أصـول االعتقـاد   )م2002( جوینی، إمام الحرمین
 .محمد یوسف موسى، مکتبۀ الخانجی

 التراث، بیروت. إحیاء دار، الکبیر ، التفسیربی تا)(،الدین فخر رازي،
 حجـازي  أحمـد . د: تحقیـق  ،اإللهـی  العلم من العالیۀ المطالب ق)1404(__________

 العربی، بیروت. الکتاب دار السقا، 
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 االسدي، تهران. مکتبه ،مباحث المشرقیۀش) 1343(__________
 قـم،  علمیه حوزه مدرسین الحسینی، جامعه احمد ، تحقیقالذخیرهش) 1370سید مرتضی(

 اسالمی، قم. انتشارات دفتر
 اشـراف  و در رسائل المرتضی، تقـدیم جوابات المسائل الرازیه ق) 1405(_________

 رجائى، دارالقرآن، قم. مهدي اعداد الحسینی، احمد
 ، داراالسوة، قم.شرح جمل العلم و العملق) 1414(_________

کیالنـی،   سـید  محمـد : قیـق تح ،والنحـل  الملـل  م)1982الکریم(بن عبد محمد شهرستانی،
 دارالمعرفه، بیروت. 

 حسن محمد: تحقیق ،الکالم علم فی اإلقدام نهایۀم) 2004(_________________
 العلمیه، بیروت. الکتب إسماعیل، دار
 ، منشورات رضی، قم.االعتقاداتش)، 1363شیخ صدوق(

 لتقوي، دمشق.، حققه: محمد دیجو، داراالعمل میزان م)2008ق/1428ابوحامد ( غزالی،
اشراف: هیئـت تحقیـق دار الـوعی،     ،الدین احیاء علومم)، 1998 ق/ 1419( ________

 دار الوعی. حلب،
دنیــا، دارالمعــارف،  ســلیمان ، تحقیــقتهافــت الفالســفهم) 1966 ق/ 1385(________

 قاهره.
ــام رســائل مجموعــۀم) 1994ق/1414( ________ ــه،  ، دارالغزالــی اإلم الکتــب العلمی

 .بیروت
منشـورات داراالفـاق   ،  الـنفس   معرفـۀ  مـدارج  فـى  القدس معارج م)1975( ________

 ، بیروت.الجدیده
 دار المعارف، قاهره.  ، تحقیق : سلیمان دنیا،معیار العلمم) 1960(________ 

 المزیـدي، بیـروت،   فرید احمد وتعلیق ، تحقیقمقاصد الفالسفه م)، 2003( ________
 العلمیه.   دارالکتب

، ترجمه سید جالل الدین مجتبـوي، تهـران،   تاریخ فلسفه )،ش1380(دریک کاپلستون،فر
 .انتشارات سروش و علمی و فرهنگی

 سـهامی  شرکت تهران، لطفی، محمدحسن ترجمه ،فلوطین آثار دوره ش)،1366فلوطین،(
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 خوارزمی.   انتشارات
حسـین،   طـه  راف، بـه اشـ  المغنی فی ابواب التوحیـد و العـدل  ق)، 1385قاضی عبدالجبار،(

 .ۀالعام ۀالمصری سسهؤمصر، الم
صـائب،   عبدالحمید ، مصحح:المسائل السرویۀش) 1372مفید، محمد بن محمد بن نعمان(

 المفید، قم. العالمی لشیخ الموتمر
 .جا بی ،مسلم صحیح شرح ،تا) الدین(بی محیی نووي،




