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 النفس و تفاوت آن با معرفت النفس:تعریف علم 

علم النفس فنی است که از نفس و عوارض)احکام( آن بحث می کند و مجموعه مسائلی را 

نفس است. ممکن است برخی افرادی که اهل در بر دارد که محور و موضوع همه آنها 

فاوت های مهم آنها اشاره ت  هرا با معرفت النفس اشتباه بگیرند. لذا ب  تأمل نیستند، علم النفس

 می شود.

در حالی که معرفت النفس شناختی   علم النفس دانشی حصولی و در نتیجه کلی است، .1

یی)ره( در حضوری است و بدین جهت شخصی و حضوری است. عالمه طباطبا

علم النفس به فنی گفته می شود که از نفس و مسائل  این باره می فرمایند: »معمولا 

مربوط به آن و خواص آن بحث می کند و معرفة النفس به شناسایی واقعیت نفس از 

راه مشاهده و عیان گفته می شود. شناسایی نفس از راه علم النفس، شناسایی نظری 

س، شناسایی شهودی است.« )طباطبایی، بررسی های است و از راه معرفة النف

 (67، ص  2اسالمی، به کوشش سید هادی خسروشاهی، ج 

غیر انسانی را در  سدامنه علم النفس، همه ی نفوس را با همه ی انواعش، حتی نفو .2

محدوده ی معرفة النفس، تنها نفس خود شخص است که آن معرفت   ابر می گیرد، ام

فرد دیگر و به   اشراقیبه صورت حضوری برای وی حاصل می شود و به معرفت  

 طریق اولی به نفوس غیر انسانی ارتباطی ندارد.

عد عملی نفس است. به علم النفس جنبه ی نظری دارد، ولی معرفة النفس ناظر به ب   .3

 اه شهود باطنی و از راه دل می توان به شناخت نفس خویش پرداخت.این معنا که از ر

نکته: با وجود تفاوت های مزبور، علم النفس به معرفة النفس کمک می کند تا سالک 

با آگاهی از تجرد و جاودانگی نفس و بحث های دیگر علم النفس، راه سلوک عملی 

 بپیماید.را با شناخت حضوری از نفس خویش، آگاهانه تر 

ی به دست می فبا رویکرد فلس مراد از علم النفس فلسفی، مجموعه شناخت هایی است که

ین اساس روش بحث در این دانش عقلی اس و بر برهان تکیه دارد. بدین جهت اگر اآید. بر  

مسأله ای بدیهی نباشد، باید با دلیلی اثبات شود که هم موارد تشکیل دهنده آن از یقینیات باشد 

 هم شرایط صوری و شکلی آن رعایت شده باشد.و 

 با فلسفه فلسفی رابطه علم النفس

برای فلسفه در متون فلسفی معانی مختلفی ذکر شده است. در متون فلسفی اسالم، فلسفه به 

 دو معنای ذیل به کار رفته است؛ 

 گاهی در تعریف فلسفه از تعاریف ذیل بهره گرفته می شود: (1

 بأحوال أعیان الموجودات بقدر الطاقة البشریةالف( العلم 

 ب( الفلسفة هی العلم بحقائق األشیاء علی ما هی علیها

 ج( صیرورة اإلنسان عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی

بر اساس این قسم از تعاریف، مراد از فلسفه، معنای عام آن است که همه ی علوم عقلی 

اعم از نظری و عملی را در بر می گیرد؛ علوم –ی به جز علوم نقلی و قراردادبشری 
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نظری شامل طبیعیات، ریاضیات، الهیات و علوم عملی به سه قسم اخالق، تدبیر منزل 

د ن  تقسیم می شود. -و سیاست م 

م شامل امور عامه)مابعد الطبیعة، طبیعیات( و الهیات ع( فلسفه به معنای الهیات بالمعنی األ2

 .بالمعنی األخص می شود

رابطه ی علم النفس فلسفی به معنای اول فلسفه مثل رابطه ی جزء و کل و شبیه عام و خاص 

مطلق است چون علم النفس را در طبیعیات بحث می کردند که یکی از اجزای فلسفه ی 

میان آنها رابطه ی تباین است، اما بنا بر نظری است و بنا بر معنای دوم در فلسفه ی مّشاء 

بطه ی میان آن از نوع رابطه ی جزء و کل است. زیرا مالصدرا مباحث دیدگاه صدرا را

 را از -مثل تجرد یا مادی بودن، قوای نفس، ثابت و متغیر بودن و ...–مربوط به نفس 

و بحث علم النفس را مقدمه ی یحث معاد قرار داده  هطبیعیات به امور عامه منتقل کرد

 .1است

 ارتباط با عقاید)توحید و معاد(اهمیت علم النفس از جهت 

بحث علم النفس ارتباط وثیقی با اصول عقاید دارد. این ارتباط را می توان این چنین توضیح 

 داد:

ارتباط علم النفس با توحید از آن جهت است که معرفت نفس راهی است به سوی  .1

د معرفت خدا )من عرف نفسه فقد عرف ربَّه(. انسان از طریق علم حضوری به خو 

می تواند به خدا علم حضوری پیدا کندو از طریق علم حصولی به خود نیز علم 

 حصولی به خدا پیدا کند.

 مباحث علم النفس در تبیین معقول معاد می تواند راهگشا باشد. .2

 می تواند راهگشا باشد. لم النفس در بحث نبوت و معادمباحث ع .3

 فلسفه ی صدراییالنفس در فلسفه ی پیش از صدرا و در  جایگاه علم

فیلسوفان پیش از صدرا، عمده مباحث مربوط به نفس را در طبیعیات بحث می کردند؛ زیرا 

، از احکام عام و کلی سماع طبیعیموضوع طبیعیات جسم است و آنها در سمع الکیان یا 

و از اجسام فلکی گفتگو می کردند و سرانجام جسم بحث می کردند. سپس وارد فلکیات شده  

 -عناصر اولیه-به اجسام »عالم عنصری« می پرداختند. در اینجا بحث را از عناصر مفرده  

نبات، حیوان و –آغاز می کردند، سپس به مرکبات و در نهایت به موجودات ذی حیات 

می رسیدند. تمام این موضوعات از آن جهت که جسم اند و قابل تغییر و حرکت می   -سانان 

باشند، در طبیعیات مورد بحث قرار می گرفتند.اما صدرالمتألهین)ره( در اسفار، بحث نفس 

بحث معاد قرار داد و بدین ترتیب مباحث مربوط به نفس را  را در سفر چهارم و مقدمه ی

، حیوانی، انسانی یمنتقل کرد. نفس در اصطالح فلسفی شامل نفس نبات  از طبیعیات به فلسفه

به کار می گیرد اما جون و فلکی است. صدرا نیز در اسفار، نفس را در همین معنای عام 
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تأکید اصلی او بر روی نفس انسانی است، پس از بحث کوتاهی در باب انقسامات نفس، 

  .1ی می کندسایر مباحث مربوط به نفس انسانی را پیگیر

 

 السفر الرابع في علم النفس

من مبدإ تكونها من المواد الجسمانیة إلى آخر مقاماتها و رجوعها إلى غایاتها القصوى و 

 فیه أبواب

 الباب األول في أحكام عامة للنفس

 و فیه فصول

 ( في تحدید النفس1فصل )

در سفر سوم پس از اثبات ذات و صفات الهی، درباره ی افعال خدا بحث می شودو در آنجا 

تعال، »عنایت الهی« است. عنایت الهی اقتضاء دارد مبیان می گردد که منشأ افعال خداوند 

تحقق یابند. از دیدگاه فیلسوفان مشایی  «األشرف فاألشرفکه موجودات عالم به ترتیب »

مان علم به نظام احسن است یعنی علم خدا از آن جهت که به برترین جهان مراد از عنایت، ه

ممکن تعلق می گیرد به »عنایت« موسوم می شود و همین علم عنایی منشأ پیدایش مخلوقات 

می گردد. صدرا دیدگاه مّشائیان را تکمیل کرد و نظریه علم عنایی را به نظریه علم ذاتی 

به -ا داد. به اعتقاد وی ، عنایت الهی و فیاضیت خداوند اجمالی در عین کشف تفصیلی ارتق

مقتضی ایجاد ممکنات بر طبق قاعده ی امکان اشرف  -زبان شرع، رحمت واسعه ی الهی

یعنی ابتدا عالم عقل با مراتب و درجات خود وجود یافته، سپس عالم مثال و در نهایت   است.

 ، ترتیب وجودی است نه زمانی(.أخرعالم اجسام تحقق یافت)البته مراد از تقدم و ت 

  ارتباط عنایت الهی با فیض مقدس و أقدس

صدرا در اینجا در صدد تطبیق بحث عنایت)مفهوم فلسفی( بر اصطالح عرفانی»فیض 

شخص وجود هستند و برای ذات واجب، به یک مرتبه  تمقدس« است. عرفا قائل به وحد

ندارد و قابل  جلوه ایبرای او نیست و هیچ که اسم و رسمی ی »غیب الغیوب« معتقدند

ما هیچ گونه مفهومی از آن ندارد. برخی عرفا این مرتبه ی غیب الغیوب   ذهناشاره نیست.  

 دانند.را همان مرتبه ی احدیت و برخی مقدم بر مرتبه ی احدیت می 

ذات حق، تجلی آن بر اسماء و صفات است. این تجلی جلوه  ی عرفا معتقدند اولین جلوه

واحدی است که »فیض مقدس« نامیده می شود. پس از این مرتبه، مرتبه ی فعل یا مقام 

واحدیت فعل است که در آن وجود حق در ذات مخلوقات تجلی می کند. این همان مقام »ک ن« 

ا أمرنا إل واحدة« بر آن تطبیق می کند. عرفا این مرتبه را »فیض مقدس« است و تعبیر »و م

 می خوانند. این تجلی، تجلی واحدی است و کثرتش برحسب مظاهر است.

عنایت الهی مقتضی است که هر چه بر حسب فیض أقدس امکان دارد، صدرا می گوید 

عنایت الهی در مّشاء همان نقشی است که عرفا برای فیض  شموجود گردد. بنابراین نق

 مقدس قائل اند، یعنی ایجاد تمام آنچه بر حسب اسماء و صفات الهی اقتضای وجود دارد.
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 )این دو اصطالحات عرفانی هستند و نه فلسفی(قوس نزول و صعود

رف از عنایت الهی ممکنات برحسب ترتیب وجودی خاص و براساس قاعده ی امکان أشبا  

عقل اول تا پایین ترین موجودات بالفعل و بسائط مادی)عناصر –بالترین رتبه ی ممکنات 

}هیولی اولی پایین ترین رتبه و قوه ی محض است و اینجا موجود بالفعل مد نظر  -اولیه(

 هیول به عنوان پایین ترین مرتبه ذکر نشد{ ؛ قوس نزول. لذا است

آغاز می شود. جسم فاعلیت ندارد و منشأ ایجاد  -ط مادیبسائ-قوس صعود از عناصر اولیه

 نمی شود بلکه تنها فاعلیت جسم منشأّیت حرکت است که منشأّیتی اعدادی است و نه ایجادی.

د افاضه می شو  -حقحضرت -عناصر اولیه می توانند پذیرای کمالتی که از مبدأ فاعلی 

بر حسب طبیعیات –باشند و خداوند نیز بخیل نیست بلکه فیاض است. این عناصر اولیه 

زمینه ی پیدایش اجسام معنوی را فراهم می کنند]بر اساس فیزیک  -قدیم، عناصر اربعه

جدید، ترکیب اتم ها مولکول ها را می سازد[ پس از آن وجود در قوس صعود استکمال پیدا 

 حیوانی و حیات انسانی تحقق می یابند ؛ قوس صعود.می کند و حیات نباتی، 

 مراتب حیات در قوس صعود

حیات گردند.  ققغایت آفرینش عناصر اولیه آن است که در قوس صعود زمینه ساز تح 

صدرا در اینجا به مراتب سه گانه ی حیات و بالتبع به سه نفس اشاره می کند؛ اولین مرتبه 

اسطه ی افاضه ی آن، مرکبات معدنی به گیاهان تبدیل ی حیات، حیات گیاهی است که به و 

می شوند. این حیات دارای ویژگی های تغذیه، رشد، نمو و تولید مثل است. مرتبه ی دوم 

حیات حیوانی است که از خواص آن، احساس و حرکت است. مرتبه ی سوم حیات انسانی 

انواع یادشده ی حیات ،  زهر یک ااست که عالوه بر آثار قبلی دارای علم و آگاهی است.

داری نفسی است که به وسیله ی آن و از طریق قوایی که در خدمت آن اند، آثار حیات بر 

  ماده ی بی جان افاضه می شود.

 مراتب گوناگون حیات در فلسفه

 معنای عام: حیات به معنای عام از حیات نباتی تا حیات الهی را در بر می گیرد. .1

ا معادل .2 نفس و در برابر عقل مجرد استعمال می شود. یعنی امری  گاهی حیات تقریبا

حیات  که منشأ حیات است و تعلق آن به جسم به نسبت جاندار شدن آن بر می گردد.

 بدین معنا، حیات خداوند و موجودات عقلی را در بر نمی گیرد.

در این  گاهی نیز مراد از حیات، معنایی است که از حیات حیوانی آغاز می شود. .3

 صورت نباتات دارای حیات نخواهند بود.

ظاهراا معنای اخیر با زبان عربی مناسب تر است زیرا در لغت عرب، حیوان و حیات هر 

دو مصدر اند و دارای یک معنا می باشند. صدرا در این بحث حیات را به معنای دوم به 

 کار برده است.

 تعریف اجمالي نفس
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یا به آن تعلق می گیرد و منشأ آثار گوناگون می  نفس قوه ای است که در جسم موجود است

شود. در توضیح آن می گویند برخی اجسام دارای آثار می باشند که به صورت یکنواخت 

یا حرارت است از آنها ظهور می یابند. به عنوان مثال آتش همواره دارای اثر سوزانندگی 

ی کند. اما اجسام دیگری و یخ همیشه سرد و خورشید همیشه سوزان است و نورافشانی م

مثل انسان هستند که آثار یکنواختی ندارند. انسان گاهی نشسته است، گاهی ایستاده است، 

زمانی می بیند و زمانی می شنود . این آثار از مبدأ واحدی سرچشمه می گیرند که نام آن 

 نفس است.

 امکان اقامه ی حد و برهان برای نفس

 رسی کرد:نفس را از دو منظر می توان بر

 نفس در الهیات مورد بحث واقع می شود.  از این جهتکه  الف( به عنوان یک جوهر مجرد 

 ب( از جهت تعلق آن به بدن. از این لحاظ جایگاه نفس طبیعیات است.

مدعا: به لحاظ حیثیت نخست، نفس نه قابل تعریف است و نه می توان بر وجودش برهان 

 اقامه کرد.

جنس و فصل می باشد و نفس به جهت بساطت، دارای جنس و فصل دلیل: حد مرکب از 

نیست. بدین جهت قابل تعریف نیست و بر اساس قاعده ی تالزم بین حد و برهان _ما ل حد 

 بر آن نمی توان برهان اقامه کرد. -له، ل برهان له

بر آن هم دارای حد است و هم می توان  -تعلق به بدن–نکته: نفس به اعتبار حیثیت دوم 

قابل  -تعلق به ماده داشتن –برهان اقامه کرد. همچنین صورت نیز از حیث صورت بودن 

 تعریف و ارائه ی برهان است.

  نقد ادعای مشارکت حد و برهان

اصل دوم:   بر دو اصل است. اصل اول: ماهیات بسیط دارای حد نیستند. یاستدلل فوق مبتن 

اما هر دو اصل مخدوش است اولا حد به معنای  آنچه که قابل تحدید نیست، برهان ندارد.

مصطلحش به ماهیات مرکب اختصاص ندارد و طریق شناخت ماهیات منحصر بر تعریف 

ا اصل دوم )ما ل حد له ل برهان له( مخدوش  -مشتمل بر جنس و فصل -حدی نیست. ثانیا

بسیط است که  است زیرا بر وجود عقل فعال برهان اقامه می شود، در حالی که عقل جوهر

دارای حیثیت تعلق به ماده نمی باشد عالوه بر آن قاعده ی امکان أشرف، برهانی بر وجود 

عقل فعال یا عقل اول است، در صورتی که این عقول جواهری بسیط و فاقد ماده و صورت 

 خارجی اند.

 دلیل وجود نفس

در کتاب نفس و دیگر آثار خود به طور مستقل درباره ی این مسأله بحث نکرده  أرسطو 

است ولی دقت در نقد و بررسی او درباره اقوال پیشینیان و نیز توجه به بیان او درباره 

نفس نشان می دهد که او حرکت، ادراک و اختیار در برخی موجودات را  حقیقت و چیستی

 سته است.در آنها دان  حاکی از وجود نفس
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تنبیهی دارد و هم در طبیعیات الشفاء ، فن ششم، کتاب   1ابن سینا هم در اإلشارات و التنبیهات

درباره ی دلیل وجود نفس سخن گفته است. فخر رازی   2النفس، مقاله ی اول فصل یک و دو

بیان کرده است.  3مطالب الشفاء را به صورت مختصرتر و روان تر در المباحث المشرقیة

ین بخش از حیث محتوا برگرفته از ابن سینا ولی از حیث الفاظ بیشتر اخنان مالصدرا در س

 برگرفته از فخر رازی است.

خالصه ی استدلل چنین است: ما اجسامی را مثل گیاهان، حیوانات و انسان می بینیم، آثاری 

ر رشد می کنند و را می بینیم که گاهی هستند و گاهی نیستند. به عنوان مثال گیاهان در بها

ارادی است، غذا در زمستان رشدشان متوقف می شود. در حیوانات نیز احساس حرکت 

خوردن، رشد کردن و تولید مثل، و در انسان عالوه بر اینها تعقل را می بینیم که گاهی 

هستند و گاهی ظاهر نمی شوند. حال سؤال مطرح می شود که منشأ این آثار ناهمگون و 

 مقطعی چیست؟

-4جسم نامرئی درون اجسام -3صورت جسمیة -2هیول -1چهار فرض مطرح می شود: 

 فسن 

سه فرض نخست، نادرست اند؛ هیول قوه ی محض است، هیچ گاه تأثیری اعم از دائمی و 

غیر دائمی نمی تواند داشته باشد. صورت جسمیة نیز در همه ی اجسام مشترک است، باید 

سم نامرئی نیز به اعتبار جسم بودن، ترکیبی از هیول و جمادات نیز نفس داشته باشند. ج 

 صورت است، و ادلّه ی بال نمی تواند عامل این آثار ناهمگون باشد.

پس تنها احتمال معقول، فرض چهارم است که قوه ای در اجسام مورد بحث غیر از حیث 

 آن نفس است.جسمیت آنها وجود دارد، که مبدأ افعال و آثار ناهمگون می گردد که نام 

از  ه: قوه ای که از آن به نام نفس یاد می شود، جنس نفس یا فصل آن نیست، بلک1نکته 

مفاهیم ذات اإلضافه بوده و تنها دللت بر حیثیت مبدأیت آثار در نفس دارد. به همین جهت 

از نفس به مثابه جوهر بسیط و مجرد در الهیات و از نفس به عنوان مبدأ آثار گوناگون در 

 طبیعیات بحث می شود.

: فالسفه وجود نفس انسانی را بدیهی و نفس حیوانی و نباتی را نزدیک به بدیهی می 2نکته 

قل که برجسته ترین دانند. راز بداهت وجود نفس انسانی آن است که ما با یافت حضوری تع

ما وجود نفس اثر نفس است را در خود می یابیم بنابراین برای اثبات نیازی به دلیل نداریم، ا

نباتی و حیوانی نزدیک به بدیهی است زیرا آثار آنها به عام حضوری ادراک نمی شود، 

بلکه از راه مشاهده ی آثار به وجود آنها پی می بریم و با افزودن یک کبرای کلی عقلی که 

 به صورت ارتکازی در ذهن موجود است، وجود نفس را نتیجه می گیریم.

 
 302-298، صص 2جلد  1
 21-5صص   2
 235تا  220صص  3
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تغذیه، رشد و تولید مثل در گیاهان و حساسیت و حرکت ارادی در حیوانات براین اساس 

مشاهده می شود، نفس گیاه و حیوان وجود دارد. تعقل نیز به علم حضوری قابل ادراک 

 .1است، پس نفس انسانی هم هست

 تعریف حقیقي)مای حقیقة( نفس

ات وجود نفس، حال در حکم مای شارحه است. پس از اثب  -که گذشت–تعریف اجمالی نفس 

به مای حقیقیة نفس می پردازیم. دانستیم که نفس را به لحاظ تعلق و اضافه ی آن به بدن می 

توان تعریف کرد. این اضافه بر اساس نظر حکمای مّشاء، لحق به وجود نفس است، نه 

 و خود مندرج تحت مقوله ی اضافه است. که یکی از مقولت عرضی است. عین آن

س، نفس از جهت اضافه ای که به بدن دارد، نوعی ماهیت عرضی می گردد. بر این اسا

 -که بیانگر تعلق و ارتباط نفس با بدن هستند–اضافه  بدین جهت نفس را باید با مفاهیمی ذو

اضافه عبارتند از: قّوه، صورت و کمال؛ مفهوم قّوه، مفهومی اضافی   تعریف کرد. مفاهیم ذو 

ه شیئی دارد که دارای قوه)ذوالقوة( است. مفهوم کمال نیز است زیرا  به نحوی اشاره ب 

مفهومی اضافی است زیرا در آن حیثیت ارتباط با شیئ دارای کمال ملحوظ است. مفهوم 

صورت نیز مفهومی اضافی است زیرا صورت در مقایسه با ماده، صورت است و در 

 مقایسه با جسم، صورت نیست بلکه علّت صوری است.

 ه، صورت و کمال بر نفسوجه اطالق قو

وجه اطالق صورت چنین است: نفس از آن جهت که قوه فعل و انفعال دارد، مصداقی از  

قوه است. فی المثل نفس قادر بر تحریک است)قوه فعل( همچنین صور محسوسه و معقوله) 

توان بر اساس نظر مشائیان( در آن منطبع می شود. نفس را از جهت تعلق آن به ماده می 

صورت نامید. از آنجا که طبیعت جنس در اثر همراه شدن فصلی که از نفس انتزاع می 

 گردد، کامل می شود و در هیئت یک نوع کامل ظهور می یابد، می توان نفس را »کمال«

 طبیعت جنسی دانست.

 ادله ی اولویت استعمال کمال در تعریف نفس

تعریف نفس ذکر می کند. این مطالب نیز به سه دلیل برای اولویت استعمال کمال در  صدرا   

 است. 3و المباحث المشرقیة 2سان مطالب قبلی مأخوذ از طبیعیات الشفاء

 جهت بر اطالق صورت رجحان دارد: از چند ،اطالق کمال بر نفس

اولویت استعمال کمال نسبت به استعمال صورت در تعریف نفس این است که  :دلیل اول

جوهری که منطبع در ماده است، شناخته می شود و انطباع یک شیئ در صورت به عنوان 

شیئ دیگر هنگامی صورت می پذیرد که تک تک اجزای متصور در شیئ اول بر جزء 

متناظری از شیئ دوم منطبق گردد. بنابراین اگر موجودی مجرد و بسیط باشد، انطباع آن 

 
-47؛ طاهری، اسحاق، نفس و قوای آن، صص  59-58؛ فیاضی، غالمرضا، همان، صص 45-43مصباح یزدی، محمدتقی، همان، صص  1

48. 
 7-6کتاب النفس، صص  2
 221-220/ صص 2 3
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اجزایی که بر اجزای ماده منطبق گردد   در ماده ممکن نخواهد بود زیرا موجود یادشده دارای

خذ کنیم، این تعریف به برخی انواع أ نیست. بر این اساس اگر صورت را در تعریف نفس

نفس، یعنی نفس نباتی که مجرد نیست، اختصاص می یابد در صورتی که هدف ما از 

 تعریف، مطلق نفس است.

منطبعه نیز می شود، ولی البته مفهوم صورت، در اصطالح خاص فلسفی شامل صور غیر  

م صورت، مالزم با انطباع در ماده است، حال آنکه نفس مجرد منطبع در و در نظر عام مفه

بهتر است به جای مفهوم صورت از مفهوم کمال استفاده کنیم تا اولا ماده نیست. بدین جهت 

ا  اع نفس در جسم این ابهام پیش نیاید که همه ی انو   تعریف شامل همه انواع نفس گردد و ثانیا

 منطبع می شوند.

مفهوم کمال در مقایسه با ماهیت نوعیه لحاظ می شود، در حالی که مفهوم صورت دلیل دوم:  

در مقایسه با ماده مالحظه می شود و می دانیم که ماهیت نوعیه به طبیعت جنسی از ماده 

ین ما که در نزدیک تر است، پس مفهوم کمال نیز به طبیعت جنسی نزدیک تر است. بنابرا

صدد تعیین جنس برای نفس هستیم، بهتر است مفهوم کمال را جنس قرار دهیم که به طبیعت 

 جنسی نزدیک تر است.

دارد که نسبت به جوهر و حقیقت حاصل شده  -ماده-عالوه بر این صورت، اضافه به امری

ی توان به صورت بالقوه است. به عنوان مثال، ماده را تنها م -مانند انسان یا حیوان-از آن

بالقوه انسان یا حیوان دانست، زیرا بالفعل فاقد هر گونه صورتی است. بر خالف کمال که 

دارد که بالفعل و محّصل است نه بالقوه و غیرمحّصل. نکته ی دیگر  -نوع-اضافه به امری 

اضافه می شود که مبدأ افعال نیست، در حالی که می  -ماده-این است که صورت به امری

ان افعال و آثار موجودات دارای نفس را به نحو حقیقی به »نوع« که مفهوم »کمال« به تو 

 آن اضافه دارد نسبت داد.

واژه ی کمال دللت بر نوعی می نماید که دارای کمال مزبور است، زیرا بین دلیل سوم : 

متکافئ و  -حداقل از جهت تصور–این دو، رابطه ی تضایف است و دو امر متضایف 

کمال، ذهن نوعی را تصور می کند که ذوالکمال است. از  متالزم اند بنابراین با استعمال

سوی دیگر نوع، ماهیتی مرکب از جنس و فصل است که جنس آن مأخوذ از ماده بوده و 

بدان اشاره دارد. بنابراین از طریق مفهوم نوع، ماده نیز تصور می شود، حال آنکه با تصور 

مفهوم ماده به تبع آن، مفهوم نوع تصور نمی شود. بدین جهت مفهوم   مفهوم صورت و تصور

کمال که دللت برمفهوم ماده و نوع، هر دو دارد، بر مفهوم صورت که تنها  دللت بر ماده 

 دارد، ارجحیت دارد.

 ادله اولویت استعمال کمال بر استعمال قوه در تعریف نفس

دلیل برای اولویت استعمال کمال بر استعمال قوه در صدرا به تبع بوعلی)ره( و فخر چند 

 تعریف نفس ذکر کرده است که عبارتند از:

قوه گاه به معنای »مبدأ فعل« و دلیل اول) استعمال قوه در معنای مبدأ فعل و مبدأ انفعال(: 

گاه به معنای »مبدأ انفعال« به کار می رود. حال اطالق قوه بر نفس از دو صورت خارج 
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یا قوه را به یکی از دو معنای مذکور به کار می بریم یا به هر دو معنا به کار می  نیست؛

 بریم. هر دو فرض دارای مشکالتی است.

 ز دو معنا به کار ببریم، دو اشکال پیش می آید:ا: اگر قوه را تنها به یکی فرض اول

: هیچ مالکی برای ترجیح یکی از دو معنا نخواهیم داشت، زیرا بر حسب فرض، اشکال اول

 می باشد. -فاعلی و قابلی–نفس واجد هر دو نوع قوه 

ا ناقص و ناتمام است اشکال دوم : در صورت گزینش یکی از دو معنا، تعریف ما ضرورتا

اکتفا کردن به آن چون هر یک از دو معنای مزبور تنها بیانگر شأنی از شؤون نفس است و  

 ما را از شناسایی ذات نفس با تمام حیثیات آن محروم می کند.

استعمال قوه در هر دو معنا؛ این کار نیز ممکن نیست زیرا دللت قوه بر دو : فرض دوم

معنا، به نحو اشتراک لفظی است. نه اشتراک معنوی، تا با به کار گیری آن بتوان هر دو 

 از شرایط صحت تعریف، خالی بودن آن از مشترک لفظی است. معنا را اراده کرد و یکی

مشترک هستند. به  -مفهوم قوه-در یک معنای جامع -فعلی و انفعالی-دو معنای قوهاشکال: 

 گیری لفظ در معنای جامع ایرادی ندارد.کار

و قوه انفعالی از مقوله »أن ینفعل« است و  «فعل»از مقوله ی قوه فاعلی پاسخ اشکال: 

 مقولت به تمام ذات با یکدیگر متباین هستند. بنابراین، دو معنا هیچ جامع ماهوی ندارند.

تکمله: این مشکالت که برای قوه ذکر شد، برای کمال مطرح نیست، زیرا کمال از معقولت 

مشترک معنوی بر هر دو معنای ثانیه ی فلسفی است نه مفهوم ماهوی و اطالق آن به نحو 

 ممکن است. -فعلی و فاعلی-قوه

لفظ قوه در معنای قوه ی فاعلی، تنها بر این معنا دللت می کند که نفس، مبدأ آثار   دلیل دوم:

در مقابل  ا از آن فهمیده نمی شود که نفس کمال برای نوع است.ذو افعال خاصی است ل

هم دال بر آن است که نفس دارای قوه فعلی و  مفهوم کمال هم دال بر کمال بودن نفس و 

انفعالی است. تعریف شیئ بر مفهومی که دال بر همه حیثیات است، ارجح است بر مفهومی 

 . 1که تنها دال بر یک حیثیت است

 

 أرسطوتعریف نفس از دیدگاه 

برای شناخت ماهیت و ذات نفس، ابتد معنای حیات را توضیح می دهد و می گوید  أرسطو 

سپس  مرادش از حیات آن است که جسم تغذیه نماید و رشد کند و خود به خود فساد پذیرد.

ورت صماهیت نفس را چنین تعریف می کند: نفس بالضرورة جوهر است، به این معنا که 

اما جوهر صوری کمال است.  ات بالقوة است.برای جسمی طبیعی است که دارای حی 

 .2بنابراین نفس، کمال برای جسمی است که دارای چنین طبیعتی است

او در ادامه می گوید: مراد ازکمال در این تعریف، کمال اول است و در نتیجه تعریف نهایی 

عنی او چنین است: نفس، کمال اول برای جسم طبیعی است که دارای حیات بالقوة است، ی 

 
 56-48مصباح یزدی، همان، صص 1
 .22-20همان، ص  2
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نزد  برای فهم بهتر مطلب، دو مثال می آورد. مثال اول تبر است؛ أرسطو . 1برای جسم آلی

ن است. در مثال دوم می »تبر بودن« یا »بریدن«نسبت به تبر، مانند نفس نسبت به بد او 

 .2تشکیل می داد، زیرا بینایی جوهر صوری چشم است گوید: اگر

 تعریف نفس از دیدگاه ابن سینا

نفس را چنین تعریف می کند: نفس کمال اول برای جسم  أرسطو پیروی از  سینا بهابن 

. او اعتبار های مختلف نفس را میان کشیده و به هر اعتبار، آن را عنوانی 3طبیعی آلی است

خاص می دهد. او نفس را نسبت به افعالی که از آن صادر می شود، قوه به معنای مبدأ فعل 

رت های معقول و محسوس را می پذیرد، قوه به معنای مبدأ قبول و و به اعتبار اینکه صو

به قیاس ماده ای که در آن حلول می کند، صورت و به لحاظ این که جنس را کامل می 

او می افزاید: مفهوم کمال در تعریف نفس، از مفهوم قوه و  .4کندف نوع محصَّل می نامد

عرضیت نفس از تعریف نفس به دست جوهریت و ، صورت مناسب تر است. با این وجود

برای اثبات  أرسطوخرده گرفته است زیرا  أرسطو  . او در واقع، با این مطلب بر5نمی آید

جوهریت نفس دلیلی ذکر نمی کند گویا همان تعریفی را که از نفس ارائه کرده است، در 

یچ وجه جوهریت به ه أرسطو این زمینه هم کافی می داند، اما از نظر ابن سینا، از تعریف 

 نفس استنباط نمی شود.

 6ابن سینا در برخی موارد قیدهای »آلی« و »دارای حیات بالقوة« هر دو را ذکر کرده است

اما در مواردی هم با ذکر یکی از این دو از دیگری چشم پوشیده است. گویا نزد او یکی از 

او آنگاه می گوید: »ممکن است کسی بپرسد که چرا نفس را حیات ندانیم«   دو قید کافی است.

جواب ابن سینا این است که چون مردم از حیات اعمالی چون دیدن و شنیدن و غیر آن را 

نمی توان نفس را حیات دانست، زیرا این افعال برخاسته از منبع و  تصور می کنند،

که انسان از روح برخوردار نباشد، این گونه سرچشمه ی حیات در بدن است و مادامی 

افعال از او سر نمی زند اما اگر کسی بگوید، نفس سرچشمه ای در ما است که افعال حیاتی 

 را سبب می شود.

عالوه  أرسطو در توجه به دو حیثیت اضافی و استقاللی نفس: أرسطوتفاوت ابن سینا و 

به حیثیت دیگر نفس، یعنی بخش غیر جسمانی و الهی  -تدبیر بدن-بر حیثیت اضافی نفس

نفس که از خارج بر بدن وارد می شود و از آن به عقل تعبیر می کند، باور دارد، ولی مقابله 

ونه فرصت و زمینه برای تبیین این بخش از ی بی امان او با نظریه ی مثل افالطونی هر گ

 -اضافی و استقاللی-نفس را از او سلب کرده است. اما ابن سینا نفس را از هر دو جهت

مورد بررسی قرار داده است. از حیث اضافی او نفس را در ارتباط با بدن و کمال آن لحاظ 

 
 .30همان، ص  1
 .412همان، ص  2
 .22ابن سینا، النفس، ص 3
 .15همان، ص  4
 .20همان، ص  5
 .27ابن سینا، رسالة الحدود، فقرة  6
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ا  -کرد بیشتر و تحقیقات عمیق  لی را با تفاص أرسطو کلمات و تعابیر  از این جهت او تقریبا

 تری بیان کرد.

لزوم نگاه استقاللی به نفس را گوشزد نماید.   وی سپس به بیان تغایر نفس و بدن پرداخت تا 

در این راستا او از همان بیان ابتکاری و تجربی خود در اثبات علم نفس به ذات بهره جست. 

از تمام اعضای ظاهر و باطن بدن ابن سینا می گوید: انسان ممکن است در شرایط ویژه ای  

که شیئ معلوم  خود غفلت نماید، در حالی که به وجود خود علم دارد. هم چنین روشن است

 .1با شیئی که معلوم نیست تفاوت دارد. در نتیجه نفس مغایر بدن است

ابن سینا پس از اشاره به مغایرت نفس با بدن، بار دیگر نفس را صرف نظر از ارتباطش 

لحاظ کرد. در این حیث استقاللی، نفس موجودی  -حیث استقاللی-ن و به طور مستقلبا بد

ترتّب عقول است. این تلقی، ابن سینا را به وادی عرفان سوق داده مجرد و پایان سلسله ی 

 و درون انسان ارائه کند. نو سبب گردیده تا مطالب ژرف و عمیقی درباره ی عالم باط

منطبق نیست بلکه از جمله عقول مجرد یا شبیه آن است و   جسم  از این منظر نفس ناطقه در

سلسله ی عقول مجرد به آن منتهی می شود. لذا نفس ناطقه ی انسان، آنگاه که به پیشگاه 

 .2عقل فعال بار می یابد، به آلت جسمانی نیاز ندارد

 تفاوت تعریف ذات نفس با تعریف آن از جهت تعلق به بدن

جسم« ، تعریف نفس از جهت اضافه و تعلق آن به جسم است نه  تعریف نفس به »کمال

تعریف به ذات و حقیقت نفس. در این تعریف ما در مقام شناسایی حیثیت اضافی آن هستیم 

که همان حیثیت تدبیر آن نسبت به جسم است. بنابراین انتظار آن که از این طریق ماهیت 

 د، انتظاری نابجا است.نفس و اینکه آیا جوهر است یا عرض شناسایی شو 

از سوی دیگر در مباحث اضافه دانسته شد که وجود مضاف از حیث اضافه اش وجودی 

بدن،  ابراین در مقام تعریف نفس از جهت اضافه ی آن بهن . بغیرمستقل و محدود است

ا »نفس« نام همان وجود  حقیقت نفس به صورت تمام و کمال تعریف نمی شود و اساسا

، چه به صورت عام که شامل نفس نباتی نضافی است و برای جوهر نفسانی و حقیقت آا

بنابراین در حاق مفهوم نفس  گردد و چه به نحو مختص به نفس حیوانی، وضع نشده است.

بیر آن ملحوظ است. به عنوان مثال اگر ما بخواهیم بّناء را حیثیت تعلق به جسم و تدهمان 

زوماا باید مفهوم بنا)ساختمان( را در تعریف آن لتعریف کنیم،  (  حیث اضافی)»بما هو بّناء«  

 ءخذ کنیم و مثالا بگوییم بّناء کسی است که بنا را می سازد. علّت این مطلب آن است که بّناأ

اسایی آن، شناخت متعلّق اضافه مذکور ضروری است. یک مفهوم اضافی است و برای شن 

اما اگر همین بّناء را از آن جهت که انسان است، تعریف شود، دیگر نیازی به استفاده از 

 مفهوم بنا نداریم)حیث استقاللی(.

 چکیده نظریه ی صدرا درباره حقیقت نفس

 
 .27-26همان، صص  1
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پیدایش خود دارای یک نفس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء است، یعنی نفس در ابتدای 

وجود مادی است و در اثر حرکت جوهری تکامل می یابد و در نهایت به مرحله ی تجرد 

عقلی می رسد اما پیش از رسیدن به مرتبه ی تجرد تام عقلی، موجودی جسمانی است. 

 -حرکت جوهری و تشکیک وجود-نظریه صدرا درباره ی حقیقت نفس بر دو رکن اصلی

 دو، جزو مبدعات صدرا هستند.استوار است که هر 

درباره ی حرکت جوهری شایان ذکر است که حکمای پیشین منکر وقوع حرکت در جوهر 

بودند، بر این اساس نمی پذیرفتند که موجودی جسمانی، مثل نفس، در اثر حرکت در جوهر 

سمانیة ج تحول ذاتی یابد و به مرحله ی تجرد برسد. اما صدرا از طریق حرکت جوهری، 

 حدوث بودن نفس را توضیح داد.ال

پیش از صدرا حتی این نکته مهم است که حکمای  -تشکیک وجود-درباره ی رکن دوم

طرفداران اصالت ماهیت، تشکیک در مفهوم وجود را پذیرفتند اما صدرا مسأله ی تشکیک 

ن که مفهوم آن رأی عالوه بر  ی را در حقیقت عینی و شخصی وجود مطرح کرد.  بر اساس ا

د »مقول به تشکیک« است و صدق آن بر مصادیقش، به لحاظ اولویت متفاوت می وجو 

باشد، حقیقت وجود عینی نیز تشکیکی و ذومراتب است. حکمای پیشین تشکیک خارجی را 

تنها درباره ی اعراض تصور می کردند و معتقد بودند که اعراض قابل شدت و ضعف اند 

وجود عینی نیز از جهت شدت و ضعف ذومراتب   اما مالصدرا این نکته را مبرهن ساخت که

 است.

 نظریه ی حکما درباره ی حقیقت نفس

مفهومی اضافی است که   -همانند مفهوم بّناء  -قبال بیان شد که بر اساس نظریه ی حکما نفس

 -بر طبق نظر حکما-در تعریف آن باید جسم)بدن( را ذکر کرد. از سوی دیگر اضافه 

مقوله ای جنسی است که دارای مابإزاء خارجی و عینی است. بدین جهت ماهیتی عرضی و  

از لحاظ اضافه اش به امری دیگر، تعریف کنیم، به ناچار باید مقوله  را اگر بخواهیم امری

از آن جهت که در -در این صورت نفس  ی اضافه را به عنوان جنس آن در نظر بگیریم.

ر مقوله ی اضافه خواهد بود. بر این اساس داخل د -طبیعیات مورد بحث واقع می شود

تعریف نفس به معرفی یکی از اضافات بدن باز خواهد گشت. یعنی »بدن« به مثابه یک 

جوهر جسمانی، دارای اعراضی است که از جمله  اضافه ای است که به جوهری مجرد 

براین دارد. و مفهوم نفس از اضافه ی مذکور که از اعراض است، انتزاع می شود. بنا

همانند مفاهیمی از قبیل بّناء یا أب)پدر( خواهد شد که  -طبق معنای مشهور-مفهوم نفس

از اضافه ی انسان به بنا و مفهوم اب)پدر( از اضافه ی او به فرزند انتزاع می  اءمفهوم بّن 

و پای یک عرض به  -به عنوان طرفین اضافه -شود که در هر دو مورد پای دو جوهر

ن آن دو در میان است. در نتیجه لزم است در مورد نفس نیز ما جوهری عنوان اضافه بی 

جسمانی)بدن( در یک سو و جوهری مجرد در سوی دیگر و اضافه ای میان آن دو داشته 

نی ذات نفس جوهری مجرد است که دارای »وجود لنفسه« است و به لحاظ تعلق باشیم. یع
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للغیر« است و مفهوم نفس از آن انتزاع می گردد که وجود آن »وجود    به بدن واجد عرضی

 می گردد.

بنابراین اضافه ذات نفس)جوهر مجرد( به بدن ذاتی آن نیست، بلکه امری عرضی است که 

باشد مانند حرکت برای فلک و یا بر آن عارض می گردد. البته عرض ممکن است »لزم«  

مفارق باشد مانند حرکت برای اجسام عنصری ولی به هر تقدیر از آن جهت که عرض 

ارد.به هر حال، حاصل مبنای حکما این است که نفس است، ماهیتی غیر از ماهیت جوهر د

دارای یک ذات جوهری و وجود لنفسه است که از آن در الهیات بحث می شود و دارای 

یک ماهیت عرضی است که از مقوله ی اضافه بود و وجود لغیره دارد که بحث از آن 

 مربوط به طبیعیات خواهد بود.

 نقد نظریه ی حکما درباره ی حقیقت نفس

صدرا نظریه ی حکما درباره ی حقیقت نفس را نمی پذیرد. او این باور را که نفس دارای 

سپس یک وجود عرضی نیز بدان ضمیمه گردد، چنان که  یک وجود مستقل لنفسه باشد،

وم ه. بلکه نفس دارای یک وجود واحد است که مفنمی پذیرد عرض به جوهر منضم شود،

گردد، اما اضافه ی مزبور از سنخ اضافه ی مقولی نیست تا اضافی نفس از آن انتزاع می 

حاکی از نوع عرضی باشد که بر ذات جوهری نفس عارض شده است. بر این اساس بین 

 تعریف نفس و مفاهیمی مثل بّناء، پدر، پسر و ... اختالف وجود دارد.

مستقل است که دارای ذاتی  اءحقیقت نفس، یک حقیقت تعلقی و اضافی است، بر خالف بّن 

و بنا به عنوان عرض بر آن عارض می گردد. بنابراین تعریف بّناء به سازنده ی بنا، تعریف 

حقیقی نیست بلکه نوعی تعریف اسمی است و بیانگر مفهوم انتزاعی است. اما تعریف نفس 

ا  -بر خالف تعریف بّناء-از جهت تعلّق آن به بدن یک تعریف اسمی نیست، بلکه بیان  صرفا

 .1ی حقیقت نفس است کننده

عدم تعارض سخنان مالصدرا درباره ی وجود تعلقی و اضافی نفس، با وجود ملکوتی 

صدرا در برخی مواضع، حقیقت نفس را یک حقیقت تعلقی و اضافی معرفی می کند نفس:  

و در برخی مواضع نفس را جوهری شریف می داند که با اجسام پستی مثل آتش، هوا و 

از باب اضافات و نسب نیست«. وی نفس را می گوید: »وجود نفس  خاک تفاوت دارد و

ا و فعالا، مثال خدا می داند. میان این دو دیدگاه صدرا تناقض نیست بلکه این دو  ذاتاا، صفتا

دیدگاه ناظر به دو موقعیت نفس است. نفس در آغاز از هر گونه فعلیتی ت هی است و با جسم 

ا وقتی به یاری مبدأ عقلی، نخستین ذآن مرحله، جسم است لتفاوتی ندارد، بلکه خود نفس در  

مرحله ی فعلیت را پیدا کرد و با حرکت استکمالی و جوهری استعداد یافت، شباهت و 

 سنخیت آن با عقل فعال بیشتر می شود.

صدرا در مواضعی که می گوید: »نفس جز نحوه وجود تعلّقی، ذات مستقلی ندارد تا شناخته 

ه ی ابتدایی آن نظر دارد و آنگاه که آن را از عالم ملکوت می داند، به شود«، به مرحل

 
 .63-62مصباح یزدی، همان،ص 1
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مراحل تکامل یافته ی آن نظر دارد. بر اساس دیدگاه صدرا، تعریف نفس به جوهری مفارق 

 .1ر ذات و غیرمفارق در فعل صحیح نیستد

 انواع نفس: 1نکته 

 تعریفی ارائه دادند که عبارتند از:حکما چهار نوع نفس قائل بودند و برای هر کدام 

کمال اول لجسم طبیعی آلی یتغذی و حکما در تعریف نفس نباتی گفته اند: »(نفس نباتی: 1

نفس نباتی، کمال اول برای جسم طبیعی و عضودار)ارگانیک( است که تغذیه،   ینمو و یول ِّد؛

 .«رشد و تولید مثل می کند

نفس حیوانی کمال و یتحرک باإلرادة؛    آلی یحس    کمال اول لجسم طبیعی»( نفس حیوانی:  2

اول برای جسم طبیعی عضوداری است که عالوه بر تغذیه، رشد و تولید مثل دارای نیروی 

 احساس است و با اراده حرکت می کند«.

کمال اول لجسم طبیعی آلی یعقل الکلیات التصوریه و التصدیقیة و یستنبط »(نفس انسانی:  3

کمال اول برای جسم طبیعی عضوداری است که فعال الفکریة و الحدسیة؛  اآلراء و یفعل األ

افزون بر کارهای نباتی و حیوانی، تصورات و تصدیقات کلی را تغقّل کرده، آراء را استنباط 

این قید ناظر   -و حدسی  -می گردد این قید به انسان های معمولی باز-می کند و افعال فکری

«. متأخران برای نفس انسانی تعریفی دیگر -فکر نیاز ندارندبه صاحبان حدس است که به 

ٌد ذاتاً متعل ق بالمادة فعالً؛ کرده اند و گفته اند: » ت که نفس جوهری اس النفس جوهر مجر 

 .«در ناحیه ی ذات از ماده مجرد است، اما در مقام فعل بدان وابسته است

نفس فلکی کمال حرکة دائمین؛  کمال اول لجسم طبیعی آلی ذی أدراک  و»(نفس فلکی: 4

 «.2نخستین برای جسم طبیعی دارای عضوی است که ادراک و حرکت دائم دارد

 نقد و بررسي براهین برعدم عروض نفسیت نفس بر ذات آن

برهان برای رد دیدگاه حکما در باب عرضی بودن حیث تعلقی نفس برای ذات  و صدرا د

 جوهری نفس بیان کرده است. دو دلیل عبارتند از:

لزمه این امر که نفسیت نفس عارض بر ذات آن گردد این است که ذات نفس دلیل اول: 

ارض شده جوهری مجرد و مستقل از جسم)بدن( بوده و در مرتبه ی خارج از ذات بر آن ع

باشد. در این صورت تعلق این جوهر مجرد به جسم از دو حال خارج نیست: الف: یا عرض 

 لزم آن است و ب: یا عرض مفارق آن است.

خود انفکاک  هیچ گاه نباید از معروض -عرض لزم-در صورت فرض اول :الففرض 

س موجود بوده داشته باشد، حال آنکه طبق فرض، مرحله ای وجود دارد که در آن ذات نف

 ولی تعلقی به بدن نداشته است.

اگر تعلّق ذات نفس به جسم عرض مفارق باشد، باید عروض عرض مفارق بر  :بفرض 

حصول استعدادی در ذات نفس متوقف باشد و حصول استعداد نیز منوط به مادی بودن نفس 

 است. حال آنکه ذات نفس مجرد است.

 
 .67-66طاهری، اسحاق، نفس و قوای آن صص  1
 .57-55فیاضی، علم النفس، صص 2
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 محال است. -عرض لزم و مفارق-نتیجه: عروض تعلق بر ذات نفس به هر دو فرض

برهان اول: این برهان تنها نظر کسانی که معتقدند نفس پیش از بدن دارای وجودی نقد 

مستقل و مجرد بوده)نظریه افالطونیان( را رد می کند، اما نظریه ی بوعلی و پیروانش را 

معتقدند، نفی نمی کند، آنها می توانند   -نه پیش از آن  -که به حدوث نفس در عین تعلّق به ماده

را برگزینند و محذوری برای آنها پیش نمی   -زم بودن حیث تعلقی نفسعرض ل-فرض اول

 . 1آید

را جوهر مجردی بدانیم که تعلق به جسم)بدن( در ذات آن نهفته  اگر ذات نفسدوم:  برهان

نیست، لزم می آید از ترکیب یک جوهر مجرد مستقل که از سنخ عقول مفارق است، با 

ادی حاصل شود و این امر محال است. بنابراین لزم یک جوهر مادی)مثل بدن( یک نوع م

ا متعلق به ماده و وجود با   آن متحد بدانیم.می آید که نفس را ذاتا

نقد برهان دوم: این برهان درست نیست، زیرا مادی بودن نوع حاصل از ترکیب نفس با 

رت آن بدن بیش از آن اقتضا نمی کند که نوع مزبور مرکب از صورت و ماده بوده و صو 

به نحوی با ماده تعلق داشته باشد. اما این مطلب که صورت هم باید مادی و جسمانی باشد، 

زم مادی بودن نوع نیست. بنابراین، این فرض که نوعی مرکب از صورت مجرد و ااز لو 

 .2ماده ی جسمانی داشته باشیم، فرضی محال نخواهد بود

 مندرج نبودن نفس در مقوله ی اضافه

به عنوان جوهری مجرد و حیثیت   -از دو برهان سابق دست بافتیم که تفکیک بین ذات نفس

ا  -نفس بودن آن به معنای  -به عنوان عرضی از جنس اضافه صحیح نیست، زیرا نفس ذاتا

به ماده و جسم متعلق است. با این حال اضافه ی مزبور موجب نمی شود -ذاتی باب برهان

اضافه قرار گیرد، زیرا این اضافه از نحوه ی وجود نفس  حت مقوله یت که ماهیت نفس 

م وجودی آن است. تنها این اضافه باعث می شود که نفس به لحاظ  انتزاع می گردد و مقّوِّ

 تعلق وجودی به بدن، در زمره ی عقول مفارق قرار نگیرد.

 د از:اضافی که تحت مقوله ی اضافه نیستند، عبارتن  هویاتنکته: نمونه هایی دیگر از 

هیول: هیول جوهری است که پذیرنده و قبول کننده ی صورت است. بدین جهت در  .1

وجود هیول، اضافه قابلیت نیست بلکه به صورت محقّق است، با این حال تحت 

مقوله ی اضافه مندرج نیست زیرا هیول از جنس جوهر است و مفهوم اضافی قابلیت 

مفهوم عرضی و ماهوی داخل در ماهیت   از نحوه ی وجود هیول انتزاع می گردد و

 و مفهوم هیول نیست.

ص ور طبیعی: ص ور طبیعی به نوعی به ماده اضافه دارند، زیرا صورت تحّصل  .2

بخشی و فعلیت دهنده ی ماده است، وجود صورت، وجود للماده است اما هیچ یک 

اده، از صور داخل در مقوله ی عرضی اضافه نیستند، زیرا که اضافه صورت به م

 داخل در وجود صورت است نه داخل در مفهوم و ماهیت آن.
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مثل خالقیت، عالمیت و ...  -ذات خدا)جل و عال(: در ذات الهی نیز مفاهیم اضافی .3

 -خالق و مخلوق، عالم و معلوم-وجود دارد، که تصور آنها به تصور طرفین اضافه

( اضافی)  اعراضاز سنخ     نیازمند است، اما این امر بدان معنا نیست که مفاهیم، خود

 یعرض هیچ معروض حق حضرت ذات. گردد می عارض خداوند ذات بر که هبود

  .است محال حق ذات بر اعراض عروض و  شود نمی واقع

اعراض: هر یک از اعراض نسبت و اضافه ای به موضوع خود دارند. به عنوان  .4

اضافه)عارض بودن( مثال سیاهی عارض بر جسم می گردد و از این عروض، 

با این حال، سیاهی از مقوله ی کیف است و از آنجا که اندراج یک   انتزاع می گردد.

ماهیت تحت دو مقوله محال است، نمی توان آن را مندرج تحت مقوله ی اضافه 

دانست. علت داخل نبودن آن در مقوله ی اضافه این است که اضافه ی آن به موضوع 

. بدین جهت اعراض مثل سیاهی و نه داخل در حدش داخل در وجود آن است و 

سفیدی، با وجود اینکه دارای ماهیاتی غیر از ماهیت اضافه هستند، اما نحوه ی وجود 

 آنها به گونه ای است که عین اضافه و تعلق به موضوع می باشند.

در مجموع در این موارد، یک وجود تعلقی و اضافی داریم که دارای ماهیت خاص 

است و در هر مورد اضافه ذاتی هویت و وجود  -انند کیف یا جوهرم -خود

 آنهاست)ذاتی باب برهان(.

از مجموع مباحث گذشته می فهمیم که وجود امری زائد  دلیل بر مغایرت وجود و ماهیت:

و مغایر با ماهیت است، زیرا اگر یکی بودند می بایست حکم هر یک را به دیگری به نحو 

چنین نیست. در موارد یادشده وجود، وجودی اضافی است، اما ماهیت  حقیقی نسبت داد اما

آنها در مقوله ای غیر از مقوله ی اضافه مندرج است. اگر وجود و ماهیت یکی باشند، لزم 

ذکور نیز از مقوله ی اضافه باشد. البته مغایرت وجود و ماهیت می آید که ماهیت امور م

داریم بلکه به این معنا است   -وجود و ماهیت-، دو چیزبدین معنا نیست که ما در عالم خارج

 .1انتزاع می کند -وجود و ماهیت-که عقل از یک واقعیت دو حیثیت

 نفس از اعراض بدن نیست

ممکن است از اضافه ی نفس به بدن کسی تصور کند که اضافه ی نفس به بدن مستلزم آن 

است که نفس از اعراض بدن باشد، اما تصوری نادرست است. دلیل بطالن: بین اضافه ی 

ی خود با اضافه ی اعراض به نفس به بدن و همچنین اضافه ی سایر صور به ماده 

موضوعات خود تفاوتی عمیق وجود دارد، زیرا در اضافه ی اعراض به موضوعات، 

اعراض نیاز مطلق و موضوعات آنها بی نیاز هستند؛ نیازی یک طرفه است. اما در اضافه 

یعنی اضافه ی صورت به ماده، موجب قوام ماده شده ی نفس به بدن، نیاز دو طرفه است. 

 را کمال می بخشد، در سایه ی این اضافه نفس نیز کمال می یابد.و آن 

 حقیقت نفس بر اساس مباني صدرا
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نفس تا زمانی که نفس است، نوعی اضافه ی وجودی به بدن دارد. وجود نفس در ابتدا 

قرار می  -جسم و عقل-جسمانیةالحدوث است، وقتی به مقام نفسیت دست یافت بین دو مرز

بین این دو مرز باشد، نفس است و حقیقت نفس همین است، اما به جهت گیرد. مادامی که 

حرکت جوهری، نفس انسان می تواند از مرز نفس بودن بگذرد و به مقام عقل مجرد دست 

 .1یابد

 

 تکمیل تعریف نفس بر اساس مسلک حکمای مشّاء

از مباحث .  « است2مطالب این بخش صدرا با مختصر تفاوتی مقتبس از »المباحث المشرقیة

آشنا شدیم اما کمال در حکم جنس برای نفس است. باید مفاهیمی   -کمال-قبلی با یک قید نفس

 دیگر در حکم فصل به آن اضافه شوند:

تقسیم می شود. کمال اول  -اول و دوم-کمال به دو قسم نفس کمال اول جسم است: .1

نوع مورد نظر کمالی است که نوعیت او بدان وابسته است و در صورت نبودن آن،  

منتفی است، اما کمالتی که پس از قوام یافتن نوع برای آن حاصل می شوند، مانند 

تأثیراتی که در اشیاء دیگر می گذارد)افعال( یا تأثیراتی که از آنها می 

پذیرد)انفعالت( کمال ثانی هستند. به عنوان مثال صورت جسمیة برای جسم، 

انیة برای حیوان، کمال اول هستند. اما صورت نباتیة برای گیاه و صورت حیو 

اموری مثل تغذیه، تولید مثل، ادراکات، فعالیت های ارادی بالفعل برای گیاه و 

حیوان، کمال دوم هستند. مثال صدرا به تبع حکما همراه با نوعی مسامحه است زیرا 

 می گوید: شکل شمشیر و صندلی برای آنها کمال اول است]زیرا شکل در این موارد

عرضی است که بر این دو عارض می شود، نه آنکه صورتی باشد که قوام نوع 

شمشیر و صندلی به آن است[ اما عمل قطع و بریدن، کمال ثانی شمشیر است. 

همچنین افعالی مثل دیدن، احساس کردن وحرکت ارادی کمالت دو نوع انسانی 

 هستند.

نفس انسانی، کمال اول برای انسان است، کمال اول نوع نفس برای جسم:  اشکال بر  

اما نسبت به حیوان و گیاه کمال ثانی است، به همین سان نفس حیوانی برای حیوان 

کمال اول است اما نسبت به گیاه، کمال ثانی است. نفس نیز کمال اول جسم نیست، 

ح نیست به صورت مطلق زیرا صورت جسمیة کمال اول جسم است بنابراین صحی 

 بگوییم نفس کمال اول جسم است.

شیئ دیگر کمال  هیک امر می تواند نسبت به یک شیئ کمال اول و نسبت ب پاسخ: 

ثانی باشد مثل نفس انسانی که برای انسان کمال اول و برای حیوان و گیاه کمال ثانی 

فی هستند است. به بیان دیگر وصف اول و دوم برای کمال، اوصاف وصفی و اضا

که بر حسب اختالف طرف اضافه قابل تغییر می باشند اما این سخنی که نفس نمی 
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تواند کمال اول جسم باشد، صحیح نیست زیرا مقصود از جسم در تعریف مورد 

بحث، جسم به شرط ل نیست]که مستشکل چنین توهم کرده است، زیرا جسم بشرط 

دیگر نیاز ندارد تا بگوییم نفس همان   ل امر متحّصلی است که در قوام خود به فصلی

که طبیعت جنسی جسم است   فصل قوام بخش آن است[ بلکه مراد جسم لبشرط است

در نبات، حیوان به نفس آنهاست. از سوی دیگر می   -به معنای جنس آن-و قوام جسم

دانیم که هر طبیعتی با تحقق حداقل یکی از افرادش تحقق می یابد و با منتفی شدن 

که همان جسم -افرادش معدوم می گردد. بنابراین، تحقق طبیعت جنسی جسم جمیع

در ضمن نوع انسان، حیوان یا گیاه برای صحت این مطلب که نفس  -لبشرط است

کمال اول برای جسم است، کافی است. تنها در صورتی این مطلب نادرست است که 

عنی هیچ نبات یا حیوان هیچ فردی از جسم یافت نشود که نفس کمال اول آن باشد، ی

ی راو انسانی موجود نباشد. خالصه نفس برای جسم لبشرط، کمال اول است، اما ب 

 جسم بشرط ل کمال اول نیست.

 به  جسم(  تعلیمی  و   صناعی  و   طبیعی  جسم)  نفس کمال اول برای جسم طبیعی است:   .2

 حجم همان تعلیمی جسم از مراد. شود می تقسیم تعلیمی و صناعی طبیعی، قسم سه

 شکل  و   صورت  واجد  خارجی  عامل  بواسطه  که  است  جسمی  صناعی  جسم  از  مراد  و 

)  ماهیت یک دارای جسمی اگر اما –...و  خودکار صندلی، مثل–باشد شده خاص

 جسم  –  انسان  و  حیوانات  گیاهان،  انواع  مانند  –باشد  طبیعی  صورت  و  حقیقی(  نوعی

 .تعلیمی  و   صناعی  نه  دارد  طبیعی  اجسام  به  اختصاص  بودن  اول  کمال  و  است  طبیعی

 به را افعالش باید طبیعی جسم یعنی :است آلی طبیعی جسم برای اول کمال نفس .3

 که آن نه دهد، انجام است آن کمالی صورت تدبیر تحت کهقوایی  و  آلت وسیله

 خروج  و  نفس  تکمیل  سبب  آلی،  قید  این.  شوند  حاصل  –آتش  حرارت  مانند–  بالواسطه

 –نفس  تعریف  این  مانعیت،  حیث  از.  گردد  می  آن  از  نفسی  غیر  های  صورت  و  اغیار

 .است کاملی تعریف –آلی جسم برای اول کمال

 افالک جمله از نفوس همه برای تعریف این جامعیت: نکته

 حیوانی نباتی، –نفوس تعریف آلی، قیدافزودن  با: بگوید کسی است ممکن: اشکال

 بر فلکی جسم زیرا .شود نمی شامل را فلکی نفس اما شود، می شامل را –انسانی و 

 و ابزار بتوانند که اییاعض و  ءاجزا دارای ، انسانی و حیوانی نباتی، جسم خالف

 .نیستند شوند، واقع نفس آلت

 مثل قوایی مراد بلکه نیست، جسمانی اعضای نفس، تعریف در آلت از مراد: پاسخ

 نیز فلکی نفس. است حیوانی نفس در خیالی و حسی ،هگیا در دهمولِّّ  و نامیه غاذیه،

 بنابراین.  است  تحریک  و   احساس  –کلیات  به  نسبت  –ادراک  مثل  متعددی  قوای  دارای

 .است  تحریک  و  احساس  ادراک،  متعدد  قوای  اما  ندارد،  جسمانی  اعضاء  فلک  گرچه

 قوای آن بر عالوه نیست، انفعالی حیوان احساس برخالف فلک احساس: ۱ نکته

 جسم از قسمتی به مختص تاکلی  ادراک و  تحریک و  خیال حس، مثل فلک متعدد
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 به  متعلق  مزبور  قوای  از  هریک  کهلب   باشد،  ناسازگار  فلک  بساطت  با  تا  نیست  فلکی

 .باشد می آن یکپارچه جسم کل

 ینا  دهد،  می  ارائه  –نفس  تعریف  در–آلت  از  که تفسیری  براساس  مالصدرا :۲  نکته

 .ندارند  اعتقادی  چنین  حکما  برخی  و  بوعلی  اما  داند،  می  نفوس  همه  شامل  را  تعریف

 چکیده :حیوان و انسان فلک، در حیات معنای تفاوت درباره شیخ دیدگاه یبررس و نقد

 معنای یک به حیات؛ حیوان و  انسان فلک، در حیات معنای تفاوت درباره بوعلی مدعای

 یک به فلک و  انسان در نطق اولا  زیرا شود، نمی حمل فلک و حیوان بر مشترک و  واحد

 عقل و نامید ناطق را او  توان می گردد، محقق انسان در هیولنی عقل اگر ت،سنی  معنا

 زیرا  است،  بالفعل  عقل  معنای  به  نطق  افالک  در  اما  نیست،  انسان  ناطقیت  ماتمقّوِّ   از  بالفعل

ا  .شوند می حاصل بالفعل صورت به آن کمالت تمام و  است استعداد فاقد فلک  احساس ثانیا

 خارجی اشیاء از انفعال نوعی حیوان در احساس زیرا است، متفاوت فلک و  حیوان در

 . ندارد وجود انفعالی افالک در آنکه حال است،

 نفس  اطالق  است،  شده  اخذ  نفس تعریف  در حیات،  افعال  دادن  انجام  قید  که جا آن  از:  نتیجه

 .معنوی نه است لفظی اشتراک به فلک و حیوان به

 صدرا توسط نفس لفظي اشتراک بر بوعلي استدالل نقد

 : از عبارتند که آورد می بوعلی استدلل بر نقد دو  صدرا

 حیات ذی – نفس تعریف در چهارم قید :مشایی مختار مبانی بر اساس اول نقد .1

 ذیل معنای دو  از یکه ادراک از مراد. ایت تحریک و ادراک حیات حقیقت. است

 :است

 می تعقل و تخیل ، احساس شامل که باشد عامی معنای ادراک از مراد است ممکن: الف

 برحسب زیرا. است صادق فلک هم و حیوان بر هم بورزم معنای صورت این در. گردد

 و گردد می –انفعالی غیر یا انفعالی ،ةبالقو  یا بالفعل– ادراک انحاء همه لمشا فرض،

 .ندارد ادراک از خاصی نحوه به اختصاصی

 می فلک شامل باز باشد، حسی ادراک تنها است، حیات ممقّوِّ  که ادراکی از مراد اگر: ب

 ادراکی، قوه نزد در محسوس صورت حضور از است عبارت احساس حقیقت زیرا شود،

 انفعالی غیر خواه و ( است حیوانی نفس در چنانکه)باشد بورزم قوه انفعال طریق از خواه

 که  هستند  حقیقی  جامع  دارای  احساس  شده  یاد  گونه  دو   دیگر،  بیان  به.    (فلکی  نفس  مثل)باشد

 موجود  فلک  و  حیوان  در  مشترک  حقیقت  این  و   است  محسوس  جزئی  صورت  حضور  همان

 .باشد می

 خارجی ماده از انفعال احساس حقیقت صدرا نظر از :صدرا مبنای اساس بر نقد .2

 ایجاد برای خاصی استعداد واجد لزم مقدمات آمدن فراهم اثر در نفس بلکه نیست،

 تجرد دلیل به که صورتی. شود می خود قعص   در یماد صورت بامماثل  صورتی

 وجود  تفاوتی  انسانی  و  فلکی  نفس  بین  بنابراین.  ندارد  ماده  در  عیانطبا   و   است  معلق
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 و شود می حاصل مماثل صورت ایجاد واسطه به هریک حسی ادراک زیرا ندارد،

 .باشد می – انفعال نه–فعل سنخ از

 است؟  موجودات  در  مشهود  حیات  که  نگوییم  و   ندانیم  حیات  همان  را  نفس  دلیل  چه  به:  اشکال

 نیاز اساس این بر. است حرکت و  ادراک مثل آثاری و افعال مبدأ و آنها نفس همان جاندار

 واقع در. دهد می امجام را کار همین حیات بلکه نیست، نفس نام به دیگر مبدئی باتثا به

 )عینیت نفس و حیات(.هستند هم عین حیات و نفس که است آن اشکال این مدعای

 بیان بوعلی قول از را دو هر صدرا و است کرده مطرح بوعلی را پاسخ و  اشکال: پاسخ

 آثار منشأ تواند نمی هیول و جسمیت که کند می نفس اثبات دلیل به ای اشاره ابتدا. کند می

 صدور مبدأ که باشد ای قوه است لزم جهت بدین هست، مااجس همه در چون ، باشد متعدد

 .است نفس همان قوه این گردد، افعال این

 نفس با کدام هر ارتباط و حیات گوناگون معانی

 :باشد ذیل معنای سه از یکی واجد تواند می حیات که شود می هگفت  پاسخ ادامه در

 این در .نامیم می نفس را آن ما که باشد، حیاتی افعال صدور مبدأ حیات از مراد .1

 نامیم، می نفس ما را آنچه یعنی بود، خواهد افعال کاربرد در تنها اختالف صورت

 .نیست بحث شایسته نزاعی چنین نامد، می نفس را آن مستشکل

 به.  گردد می گوناگون افعال و  آثار منشأ که باشد مبدئی بودن دارا حیات، از مراد .2

 وجود بدن در ای قوه یعنی است، زنده انسان بدن: شود می گفته وقتی مثال عنوان

ا  فرض، این در .شود می آن در حیاتی آثار و افعال بروز منشأ که دارد  ضرورتا

 دارا »  معنای به حیات فرض، این در زیرا بود، خواهد نفس از غیر امری حیات

 حیات نتیجه در است، – نفس –قوه آن خود با مغایر که است «مذکور وصف بودن

 .بود خواهند متفاوت امر دو  نفس و 

 حیاتی افعال صدور أمنش بتواند که باشد ای گونه به جسم» است آن حیات از مراد .3

 نفس  عنوان  به  مبدئی  اثبات  با  تالزمی  دوم،  معنای  برخالف  سوم،  معنای  این«    گردد

 صورتی  در  حیات  معنا  این  تر،  ساده  تعبیر  به.  نیست  ناسازگار  آن  وجود  با  اما  ندارد،

 قابل نیز گردد بورزم آثار صدور منشأ جسم در حیات خود از غیر دیگری مبدء که

ا  نفس خود که دهد می نشان نفس تعریف حالیکه در است، صدق  این منشأ ضرورتا

 .دیگر امر نه است، آثار

تالزم دارد، زیرا مفهوم کمال اول آن معنای نفس با نفی وجود قوه ای مقدم بر نتیجه: 

مقتضی نفی تقدم هر گونه کمال اول دیگری است، زیرا اگر کمال اول دیگری را مقدم بر 

فرض کنیم. لزم می آید که نفس دیگر کمال اول  -یعنی نفس-کمال اول مورد بحث خود

یات برخالف نفس دارای جنس ویژگی نیست، پس نباشد و این خلف فرض ماست، اما ح

 نمی توان گفت حیات همان نفس است.

به نظر گروهی حرارت عبارت است از بودن جسم به مقایسه مفهوم حیات با حرارت: 

شباهت ندارد، زیرا نفس همان بودن جسم گونه ای که سوزنده باشد. این معنا با معنای نفس  

قابل صدور باشد، نیست. این معنای حرارت با معنای حیات   به گونه ای که آثار حیاتی از آن
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از یک جهت شباهت دارد، زیرا معنای سوم حیات عبارت است از همان بودن جسم به گونه 

ای که آثار حیات از آن قابل صدور باشد. ولی از جهت دیگر مبنای حرارت با حیات تفاوت 

بل ققعیت که مبدأ دیگری در مرتبه ی دارد و آن این است که معنای سوم حیات، با این وا

جسم وجود داشته و مصدر آثار حیات باشد، سازگار است ولی حرارت به معنای یادشده با 

ا همان  وجود چنین مبدئی یعنی مبدأ سابقی که منشأ حرارت باشد، منافات دارد، بلکه خود عینا

 جسم است به گونه ای که سوزنده باشد.

 دی و مجردتفاوت حیات در موجودات ما

اتصاف اشیاء به حیات بر دو گونه می باشد. در برخی موارد حیات عین وجود آن است؛ 

. -صدرا بعداا درباره ی این مسأله توضیح می دهد-مثل حیات واجب تعالی، عقول و نفوس

د مبدئی غیر از اشیاء مذکور بر وجو  -به معنای مذکور -در گروه دیگری از اشیاء حیات

دوم حیات در مورد اجسام محقق می گردد، یعنی معنای جمله ی »جسمی   متوقف است. نوع

که زنده است«، این است که جسم مزبور به گونه ای است که افعال حیاتی از آن صادر می 

به عنوان منشأ  -غیر از ذات جسم-شود، اما اتصاف جسم به وصف مذکور به مبدأ دیگری

نای مذکور در اجسام، عین وجود جسمانی آنها انتزاع نیازمند است. زیرا اگر حیات به مع

باشد، لزم می آید که تمامی اجسام از آن جهت که جسمند، دارای حیات باشند و افعال حیاتی 

از آنها صادر شود، حال آنکه بسیاری از اجسام چنین نیستند. بر این اساس به مبدأ دیگری 

 یاتی از جسم گردد.نیاز است که وجودش، منشأ انتزاع حیثیت صدور افعال ح

میت حیات برای اجسا ِّ  جاندار منفی مقو 

، بین حیثیت منشأ بودن جسم برای افعال حیاتی، همان رد بحثو ممکن است وصف م  اشکال:

بدأ به م چیزی باشد که مقوم جسمیت اجسام جاندار مانند حیوانات و انسان است. بدین جهت

 می به عنوان نفس نیاز نداریم.مقّوِّ 

ل   پاسخ: این مدعا باطل است، زیرا وصف مذکور، مسبوق به امر دیگر؛ نفس است که محّصِّ

م نوعیت اجسام حی، نظیر حیوان می باشد، خواه جسم به اعتبار جنسی و  جسمیت و مقّوِّ

»لبشرطی« اعتبار شود و خواه به اعتبار »بشرط ل« و به عنوان ماده لحاظ شود. زیرا 

حیوان یا انسان نسبت به فصل خود و در فرض دوم  در صورت نخست، ماهیت نوعیه ی

 نیز وجود نوع مذکور نسبت به صورت نوعیه اش در رتبه ی متأخر وجود دارد.

 تبیین مدعای عینیت حیات مجردات با وجود آنها

ا مسبوق به مبدأ دیگری به نام نفس است.  بیان شد که صدور افعال حیاتی از اجسام، لزوما

حیات   -مثل حضرت حق)جل و عال( ، عقول و نفوس-اجسام یعنی در مجردات  اما در غیر  

شیئ عین وجودش است نه آنکه به واسطه ی امری دیگر باشد. بنابراین این سخن که 

مجردات حّی بالذات هستند، این نیست که مبدأ اشتقاقی غیر از موجود مجّرد وجود دارد که 

ّی انتزاع می گردد، بلکه حیات مجردات پس از اضافه ی آن به موجود مذکور وصف ح 

 عین ذات آنهاست.



22 
 

ا  در موارد گوناگونی، مبدأ اشتقاق با مشتق عینیت دارد، به عنوان مثال مضاف بودن اساسا

اضافه به واسطه ی امری دیگر نیست، بلکه مضاف حقیقی همان اضافه است. اما اطالق 

-ی اضافه است. همچنین مقوله »أین«منوط به وساطت امری دیگر یعن  ءاضافه بر سایر اشیا

نیازی به »أین« دیگری ندارد. زیرا نسبت شیئ به مکان، خود دارای   -نسبت شیئ به مکان

نسبت دیگری به مکان نیست و یا معقول بودن صورت عقلی به وساطت صورت دیگری 

 نیاز ندارد، بلکه وجود ص ور عقلیه عین معقول بودن آنهاست.

امری به یک وصف دیگر به فرض مبدئی که در موارد مشابهی اتصاف  بنابراین همان گونه  

مغایر با امر مذکور نیاز ندارد، اتصاف مجردات به حیات نیز منوط به وجود مبدأ دیگری 

نمی باشد. هویت و وجود مجردات عین حیات است و حیات نیز برای »حی بودن« به حیات 

 .1د، وامدار وجود دیگری نیستدیگری نیاز ندارد، همان گونه که موجودیت وجو 

 فصل دوم: في ماهیة النفس المطلقة
فجدیر بنا أن  -و إذ قد فرغنا من حد النفس بما هي نفس بحسب المفهوم اإلسمي اإلضافي

 ...نشتغل بتعریف ماهیاتها

 ضرورت تعیین ماهیت نفس

اما هنوز ماهیت در فصل قبل نفس به عنوان »کمال اول برای جسم طبیعی آلی« تعریف شد،  

مشخص نشده است، زیرا نتیجه ی این   -با صرف نظر از اضافه ی آن به جسم-و ذات نفس  

تعریف آن است که نفس برای جسم طبیعی آلی، کمال اول است. ولی از این تعریف نمی 

فهمیم نفس تحت چه مقوله ای است. بدین جهت فصل دوم برای تعیین ماهیت »نفس مطلق« 

و تعیین مقوله ی آن اختصاص یافته است.  -باتی، حیوانی، انسانی و فلکیاعم از نفس ن -

 و سایر حکما است. 2مطالب صدرا در این فصل متّخذ از بیان بوعلی

جوهریت یا عرضیت نفس مشخص نمی   -کمال اول برای جسم طبیعی آلی-از تعریف سابق

ودن. بدان جهت که شود، زیرا کمال اول بودن نه مقتضی جوهر بودن است و نه عرض ب 

برخی کمالت اول، جواهر و برخی اعراض اند. به عنوان مثال سواد)سیاهی( نسبت به 

أسود)سیاه( کمال اول است زیرا قوام سیاه به سیاهی است؛ اما سواد تحت مقوله ی عرضی 

»کیف« است. همچنین کتابت برای کاتب بما هو کاتب، کمال اول است در حالی که کتابت 

 ه ی »فعل« است.تحت مقول

: جوهریت و عرضیت نفس، از تعریف آن به دست نمی آید و نیاز به دلیل مستقل نتیجه

 دارد.

از  )تعریف بوعلی)ره( از کمال اول دقیق ترعدم اختصاص کمال اول به ماهیات نوعیه

لی مباحثش کمال اول را به آنچه که نوعیت نوع در ه ب تعریف صدرا است(: صدرا در ل 

گرو آن است، تعریف کرد. اما بوعلی چنین ادّعایی را بیان نکرد؛ زیرا کمال اول گرچه 

شامل ماهیات نوعیه می شود، اما اختصاص به آنها ندارد. در بحث قبلی بیان شد که سواد 
 

 .71-67مصباح یزدی، همان،ص 1
 1طبیعیات شفاء، کتاب نفس، المقالة األولی، فصل  2
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شود. عالوه بر این، اصولا برای أسود کمال اول است، اما موجب نوع شدن أسود نمی 

أسود از مشتقات مفاهیمی هستند که از دو ماهیت انتزاع می شوند. به عنوان مثال مفهوم 

که بر جسم عارض شده است( انتزاع می گردد، اما دللت بر ماهیت جسم + ماهیت سواد)

 ماهیت مستقلی نمی کند.

 نقل ادعای تالزم تعریف نفس با جوهر بودن آن

 اثبات را نفس جوهریت توان می –دیگر استدلل به نیاز بدون– نفس تعریف به باتوجه... 

 . کرد

 به. است بدن و  نفس مرکب مجموع از جزئی ، جسم کمال عنوان به نفس —الف: دلیل

 .است –بدن و  نفس– انسان مرکب حقیقت از جزئی انسان نفس مثال عنوان

 انسان اساس براین نیست، موجود موضوعی در زیرا ، است جوهر شده یاد مرکب —ب

 .اعراض نه جواهرند سنخ از همگی نبات و  ،حیوان

 .جوهرند  و   نیستند  عموضو   در  موجود  هم  اجزاء  ،  باشد  جوهر  –لیک–  مرکبی  امر  اگر  —ج

 نیست، موضوع ، جزء به نسبت کل چون ولی است، موجود خود کل در جزء گرچه —د

 موجودیت سنخ از کل در جزء موجودیت بنابراین. است نیازمند جزء به وجودش در بلکه

 ضز عرا نیاز بی خود وجود در عرض، موضوع زیرا نیست، خود موضوع در عرض

 .است

 از غیر –سومی امر اولا  زیرا شود، می اثبات تعریف براساس نفس بودن جوهر: نتیجه

 –کل فرض، برحسب زیرا باشد، موضوع نفس به نسبت که نیست بین در –وکل جزء

ا  نیست، موضوع دارای – جسم و نفس مجموع  عرض تواند نمی نیز کل به نسبت نفس ثانیا

 .بود نخواهد موضوع نفسش، جزء به نسبت کل هیچ زیرا باشد،

 بسنجیم  کل  به  نسبت  را  نفس  که  نیست  کافی  تنها  مدعا  اثبات  برای:  استدلل  این  بر  صدرا  نقد

 وجود  خود  موضوع  در  عرض  که  ای  گونه  به  نه  ولی  است،  موجود  کل  در  نفس: »  بگوییم  و 

 مقایسه اعتبار به ، نفس بر عرض تعریف گرچه که دارد وجود امکان این زیرا«  یابد می

 به اساس این بر. باشد صادق دیگر جزء با آن مقایسه لحاظ به ولی نکند، صدق کل با آن

 .کند نفی را مزبور امکان که داریم نیاز برهانی

 لحاظ به را آن توان می باشد، عرض –بدن – دیگر جزء به نسبت نفس رگا حتی :اشکال

 بودنش  جوهر  نافی  اعتبار  یک  به  نفس  بودن  عرض  بنابراین.  دانست  جوهر  کل  با  اش  مقایسه

 .نیست دیگر اعتبار به

 برخالف عرض و جوهر مفهوم که 1عرض و جوهر مباحث در ما گوید می صدرا: پاسخ

 امر توان نمی اساس براین. نیستند اضافی و نسبی مفاهیم از «عرضی و ذاتی» مفهوم

 جزء  با  قیاس  –  دیگر  اعتبار  به  و   جوهر  –کل  با  مقایسه  –  اعتبار  یک  به  را  نفس  مثل  واحدی

 و( انسان) ذاتی امر یک به نسبت توان می حیوان مثل حدیاو  امر اما دانست، عرض –

 .باشد عرضی( ناطق)  دیگر امر به نسبت
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 .کرد خلط رضع و  جوهر با را عرضی و  ذاتی احکام نباید اساس این بر

 لزوماا  که نیست گونه این زیرا خطاست، نیز یکدیگر با مفاهیم این متناظر تالزم طرفی از

 عرضی اجناس مثال عنوان به زیرا باشد، عرض عرضی، امر هر و  جوهر ذاتی امر هر

 اجناس همچنین و  نیستند جوهر اما هستند، ذاتی سواد، مثل خود انواع به نسبت ،لون مثل

 در اما هستند، عرضی امری ناطق مثل دخو فصول با مقایسه در حیوان مانند جوهری

 .هستند جوهر خود حالیکه

 یغیر نعم» و « جوهراا  جوهری کل لیس و »  عبارت در :جوهری معنای درباره ای نکته

ا   او   یا  جوهر  کونه  این  در  جوهری  بلکه  نیست،  بودن  جوهر  ،  جوهری  لفظ  از  مراد  «عرضیا

 در  که آنچه»    به  را«   نوع»    گاه منطق  در مثال عنوان  به. است  ذاتی  معنای به موارد گونه

 جواهر به نوعیه ماهیات آنکه با کنند، می تعریف شود می گفته «شی جوهر سوال به پاسخ

 با باید که رود می بکار ذاتی یا ذات معنای به جوهری یا جوهر گاه پس. ندارد اختصاص

 .داد تشخیص یکدیگر از را معانی این قرائن، به توجه

 عرض و جوهر مفهوم  نبودن نسبي درباره سینا ابن سخن

 حالت دو  از بگیرییم نظر در را شی ذات هرگاه: گوید می 1سینا ابناز  نقل به صدرا

 :نیست خارج

 بشمار بحث مورد شی برای« موضوع» عنوان به را دیگری امر هیچ نتوانیم اگر (الف

 .است جوهر شی این آوریم،

 از یکی بتوان که ای گونه به است، موجود گوناگونی امور در که بیابیم را شی اگر اما (ب

 بودن فرض به باید گرفت، نظر در بحث مورد «شی موضوع»  عنوان به را مزبور امور

 .نباشند «موضوع» است موجود آنها در شی آن که دیگری امور اگرچه کنیم، حکم آن

 بنابراین. باشد جوهر آنها به نسبت عرض این که شود نمی موجب آنها نبودن موضوع پس

 را  اول  ئشی   بودن  ضعر  نیست،  آن  موضوع  که  دیگری  شی  در  شیئی  وجود  از  توان  نمی  ،

 آن  در  را  آن  بتوان نه  ولی باشد، موجود  دیگر  ئشی  در  ئیشی  است  ممکن بلکه.  گرفت نتیجه

 سنخ از عرض و  جوهر تقابل که است آن مطلب این سرّ . عرض نه و  دانست جوهر ئشی 

 آن بودن عرض شی بر جوهر تعریف صدق عدم از بتوان همواره تا نیست، نقیضین تقابل

 .بالعکس یا کرد اثبات را

 است واحد یا نفسه حد فی ئشی  یک. است کثیر و واحد رابطه مانند عرض و جوهر رابطه

 وصف دو   از  یک  هیچ  دیگری،  ئشی   در  بودنش موجود  لحاظ  به  است  ممکن  ولی کثیر،  یا  و 

 کثرت توان نمی آسمان، در زید وحدت نفی از مثال عنوان به. نپذیرد را کثرت یا وحدت

ا  زید است ممکن زیرا گرفت، نتیجه را آسمان در زید  .باشد زمین در اساسا
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 که – عرض بین و  ذاتی و  جوهر بین که کند می تأکید خویش عبارت پایان در( ره)بوعلی

 یا ایساغوجی باب در که – عرضی و –شود می مطرح قاطیغوریاس یا مقولت باب در

 .1کرد خلط هم با را ها آن نباید و  است تفاوت – شود می بحث منطق خمس کلیات

 تجرد نفس
معنای اصطالحی مادی  اره یاست، قبل از بیان ادله و احکام تجرد نفس، ابتدا درب پسندیده 

و مجرد سخن بگوییم؛ تجرد به معنای بی ماده بودن در برابر مادیت است. مادی به معنای 

 به دو قسم تقسیم می شود: دارای ماده ومنسوب به آن است. ماده 

مشائیان، هیول جوهری است که از ناحیه ی ذات به اعتقاد : ماده ی اولی یا هیوال .1

قوه ی صرف است و هیچ فعلیتی ندارد. آنان جسم را مرکب از ماده ی اولی و 

 صورت می دانستند که ماده قوه ی صرف و صورت فعلیت آن است.

آقای فیاضی می گوید: »مهم ترین دلیل مشائیان برای اثبات ماده ی اولی، قوه و فعل 

ما در درس شانزدهم، دلیل و نقد آن را آورده -گاه ما مخدوش استاست که از دید

مّشائیان بر اساس اعتقاد به ماده ی اولی، امری را مادی می دانند که قابلیت و  -ایم

 .«استعداد داشته باشد

همه ی فیلسوفان وجود ماده ی ثانیه را می پذیرند، هر چند در ماهیت ماده ی ثانیه:   .2

یلسوفان مّشاء جسم را ماده ی صورت های نوعی می دانند اما ماده اختالف دارند. ف

ر صورت نوعی است. از این روی جسم را ماده ی اعراضی می  شیخ اشراق منکِّ

داندکه انواع مادی را می سازند. مادی به معنای منسوب به ماده ی ثانیه، معنای 

است که   دیگری دارد. در مجموع می توان گفت مادی در اصطالح به معنای چیزی

وجود آن باشد. پس ماده مساوی   مادّی دارد اعم از اینکه خود جسم باشد یا جسم جزء

با جسم و جسمانی است که هم شامل جسم می شود و هم اموری که در جسم حلول 

می کند و اوصاف آن را می پذیرد مانند اعراض که در جسم حلول می کنند و با 

چنانکه جسم، قابل اشاره حسی  ز بین می روند.انتقال آن منتقل شده و با زوال آن ا

است، امر مادی نیز قابل اشاره ی حسی است. اگر مادی را مساوی با جسم و جسمانی 

 تفسیر کنیم شامل هر دو معنای ماده می شود. 

 اقسام مجرد

فیلسوفان مّشاء همه ی مجردات را از یک نوع می دانستند ولی شیخ اشراق از راه شهود به 

مشاهده ی نوع دیگری از مجردات توفیق یافت. بر این اساس مجردات به دو قسم ذیل تقسیم 

 شده اند:

–این قسم از مجردات هر چند ماده ندارند، خود با موصوفشان  مجرد مثالی: (1

با مادیات  -مانند رنگ، شکل، حجم و وزن –در پاره ای از اوصاف  -موضوعشان

 مشترک هستند.
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مجردات نه تنها از ماده عاری اند، بلکه از همه ی احکام ماده   این قسم  مجرد عقلی: (2

 مبرا هستند مثل خود عقل.

البته این دو تعریف بر اساس تلقی مشهور هستند و با همه ی مبانی سازگار نیستند. به عنوان 

 مثال بر مبنای کسانی که در مجردات قائل به حرکت هستند، این تعریف صادق نیست. 

 نفس تجرد یا مادیت

مراد از تجرد نفس آن است که نفس نه جسم است و نه جسمانی، هر چند آثاری شبیه به آثار 

است یا مطیع  -جسم لطیف–ماده داشته باشد. مراد از مادی بودن نفس این است که یا جسم 

 در جسم است.

مختلفی درباره ی تجرد یا مادیت نفس دیدگاه های  :  دیدگاه ها درباره ی تجرد یا مادیت نفس

 وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:

مادی انگاران نفس بر این دیدگاه مادیون و جمهور اهل کالم)مادی انگاری نفس(:  .1

باور اند که همه ی انواع نفس مادی هستند و تجرد نفس قابل دفاع نیست زیرا چیزی 

اعتقاد  فراتر از عالم ماده وجود ندارد. چنانکه هراکلیت و همه ی ماتریالیست ها

دارند و یا از این جهت که تجرد از ماده تنها در خداوند معنا دارد. بنابراین همه ی 

 .1موجودات عالم ممکن مادی هستند

، در باب أرسطو دشواری فهم آثار  )تردید در تجرد یا مادیت نفس(:أرسطودیدگاه  .2

، أرسطو بیان    این امر از دشواری  تجرد یا مادیت نفس، ابهاماتی به دنبال داشته است.

عالوه بر   اختالف نظر مفسران ناشی شده است.تشکیک در اصالت برخی آثارش و  

به اصل ماده و صورت در تبیین چگونگی پیدایش عالم  أرسطو آن التزام و اعتقاد 

ماده، به عنوان اصلی فراگیر و خلل ناپذیر بر دشواری بحث افزوده است؛ زیرا با 

بحث در  أرسطونظر به این اصل مادیت نفس رجحان می یابد. برای فهم دیدگاه 

 مباحث ذیل، ضروری است:

یی أرسطو ز آموزه های مهم  اصل ماده و صورت، یکی ا  اصل ماده و صورت:  1-2

به منظور تبیین پیدایش  أرسطو است. این اصل در برابر دو نظریه ای که در زمان 

 موجودات و پدیده های عالم طبیعت ارائه شده بود که عبارتند از: 

: آنها منشأ و اصل بنیادین طبیعت را در درون خود الف(نظریه ی فیلسوفان طبیعی

 خی از عناصر مانند آب، هوا یا آتش تلقی می کردند.طبیعت می جستند و آن را بر

بر اساس این نظریه ذات و سرشت طبیعت دگرگون بوده و نمی  :لث  ب(نظریه ی م  

توان منشأ موجودیت پدیده ها را به آن نسبت داد. بنابراین منشأ و اصل بنیادین پدیده 

های مادی را باید در عالمی جویا شد که یکسره از تغییر و دگرگونی منزه است. 

 افالطون نام این عالم را عالم مثل نهاد.
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نظریه ی بال، بخشی را برگزید و با هم تلفیق نمود که حاصل آن،  از دو أرسطو 

، اولا تلفیقی از دو نظریه ی بال است أرسطواصل ماده و صورت است. پس نظریه  

ا ناظر به پدیده های عالم طبیعت است و در صدد تبیین مسائل غیرطبیعی نیست.  و ثانیا

ست بلکه نوعی ساختار یا ت ظاهری نی ئ از صورت، فقط شکل یا هی  أرسطومراد 

سازمان یافتگی است که با کارکرد معین شیئ هماهنگ و مناسب است. او برای این 

است.   «شیئمعنا اصطالح خاصی وضع می کند که معنای آن »فعلیت و تحقق کامل  

سازمان یافتگی یا تشکل است که هر موجودی به  یمراد از این اصطالح، قسم

وه های معمول در نوع خود، فعالیت های حیاتی خاص واسطه ی آن می تواند به شی 

خود را انجام دهد. یعنی طرز کاری پیدا کند که بر غایت هستی او منطبق است. به 

عنوان مثال زنده بودن برای انسان بدین معناست که او به گونه ای سازمان یافته 

و وظایف خاص است که بتواند تغذیه کند تا از قدرت ادراک و تفکر برخوردار گردد  

از صورت که آن را معنای خاصی از  أرسطو خود را ایفا نماید. بنابراین منظور 

جوهر نیز تلقی می کند، سازمان یا تشکلی است که ماده یا جسم پیدا می کند و لزوماا 

 باید پیوسته در بخشی از ماده محقق گردد. 

 أرسطومفسران اندیشه ی  و برداشت های متعارض:    أرسطوناهمگونی تعابیر    -2-2

پس از او درباره ی خلود و جاودانگی نفس انسان به اختالف گراییده اند. برخی 

ا منکر توجه  تجرد نفس و برخی مادیت نفس را به او نسبت دادند و گروه سوم اساسا

ب، از جمله مسابه    أرسطو  د. ابن سینا له ی تجرد یا مادیت نفس شده ان أمور غیر مجرَّ

در بیان این اختالف می گوید: »اسکندر افرودیسی، ثامسطیوس و افراد دیگر در این 

باره درمانده اند و هر یک از جهتی نیکو و از جهتی دیگر نادرست سخن گفته اند و 

درباره ی این مسأله است«. از نظر ابن سینا،  أرسطوسبب این امر، ناپیدایی دیدگاه 

هنگام تدوین آخرین مقاله ی کتاب نفس، به بیان   أرسطوده اند که  آنان چنین گمان کر

بقاء یا فنای نفس، پس از مرگ مبادرت ورزیده است، در حالی که او اصل این 

مطلب را در مقاله ی نخست آن کتاب هنگام برخورد با دیدگاه دموکریتوس برای 

آن تصور گردد، اهل فهم بیان کرده است و آن این که شیئی که معقولت کلی در 

معانی کلی و عقلی را  تاست. پس چوهر جسمانی، ممکن نیس -مجرد-انقسام ناپذیر

 .1بیابد، در نتیجه دریافت کننده ی معانی عقلی، جوهری قائم به ذات و مجرد است

، تعبیری با این صراحت که بوعلی ذکر أرسطو جود از کتاب نفس  ودر نسخه های م

کرده است، دیده نمی شود اما می توان گفت برخالف نظر ابن سینا، تحیّر افرادی 

 أرسطومثل اسکندر افرودیسی و ثامسطیوس، تأییدی بر دشواری فهم بخشی از آثار  

است. قابل قبول نیست، چنین مفسران نامداری، مطلب واضحی که ابن سینا بدان 

البته این احتمال نیز  . یا از آن غفلت کرده باشند.کرده را نادیده گرفته باشند استناد

که در اختیار ابن سینا قرار داشته است با نسخه   أرسطو هست که نسخه ی کتاب نفس  
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ای که مبنای کار کسانی مثل افرودیسی و ثامسطیوس بوده است، تفاوت داشته باشد. 

نظر به انتقال آنها در دوره متفاوت به دنیای غرب،  أرسطو تفاوت نسخه ها در آثار 

که در قرن پانزدهم توسط دانشمندان یونانی  أرسطو امری محرز و مسلم است. آثار 

در اختیار اروپاییان قرار گرفت تا آنچه در سده های سیزدهم و چهاردهم از طریق 

 توجهی داشتند. دانشمندان مسلمان به آنان رسیده بوده، از بعضی جهات تفاوت قابل

را از دید کسانی چون ابن رشد می توان این گونه بیان کرد که هر  أرسطوخالصه نظر 

پدیده ای جز عقل که در نفس آدمی وجود دارد، تباه شدنی و فانی است زیرا بقای نفس به 

صورت یک مجموعه ی مرکب، از محالت است. او عقل را عبارت از جنس دیگری از 

که به تنهایی می تواند از سایر اجزای نفس مفارق باشد و این مفارقت از   نفوس دانسته است

نوع مفارقت یک امر باقی و جاودان نسبت به یک امر فاسد و ناپایدار است. براین اساس 

در نفس دو عقل وجود دارد: یکی عقل فعال و دیگری عقل منفعل. عقل فعال بدون تردید 

مطابق رأیی که بیشتر مورد قبول است، فاسد و ناپایدار عقل منفعل  پایدار است ولی باقی و 

 می باشد.

دیده می شود، بقاء و خلود  أرسطو به رغم تناقض، ابهام و غموضی که در بیان شارحان 

است که حتی در نظریه ی فساد نفس به  أرسطو ی أعقل فعال، استثنای منحصر به فرد ر

عقل فعال صورت گرفته است که باید در چشم می خورد. البته دو تفسیر متفاوت درباره ی 

اصطالح عقل فعال را  أرسطوجایش بررسی شود. بیان این نکته ضروری است که خود 

ا عبارت »بخشی از نفس« یا »جزئی از نفس« را در  هیچ گاه به کار نبرده است. او یقینا

 أرسطوگاه پیروان او برای رهایی از اشکال دید آثارش به کار برده است. این اصطالح را

وضع کرده و پرورانده اند. بدین صورت که چون آنان نارسایی سخن او در ارتباط نفس با 

عالم عقل را یافته اند و عالوه بر آن فانی بودن کلی نفس نیز مقبول آنها واقع نگردیده است، 

 کوشیده اند بقای بخشی از نفس را به عقل فعال نسبت دهند.

نفس را از نوع افالطونی مفارق ندانست.   أرسطو   می گوید: »  عبدالرحمن بدوی در این باره

سطا ناچارشدند البته این وضع دوام نیافت زیرا شارحان اسکندرانی و پیروانش در قرون و  

برای نفس، وجودی مفارق قائل شوند. گر چه آنها این وجود مفارق را تنها به جزئی از نفس 

بخشی از آرای  أرسطو شاید بتوان گفت  سبراین اسا. «1نظری یعنی عقل فعال نسبت دادند

ن است که آافالطون را اخذ و متوجه عقل فعال کرده است. اما بعضی عبارت ها حاکی از 

 این عقل جدا از بدن بوده و بر آن وارد شده و عالی ترین بخش نفس را تشکیل داده است.

 یيأرسطومشکالت نظریه ی عقل فعال 

ولی  یی، بخشی از نارسایی هایی اندیشه او را ترمیم کرده است.أرسطوگر چه نظریه عقل 

 در عوض مشکالت دیگری ایجاد کرده است که عبارتند از:

ث ل افالطونی که از سوی  .1 عقل فعال قبل از ورود به بدن، جوهری مجرد است مثلِّ م 

ارسطو و شارحانش مورد هجمه قرار گرفته است از جمله این که اگر ذات عقل 

 
 .238عبدالرحمن بدوی، أرسطو، ص  1
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قتضای جدایی از بدن را داشته باشد، باید همواره چنین باشد و ورود آن به بدن فعال ا

ممکن نیست و اگر فاقد چنین اقتضایی باشد، وجود آن مستقل از بدن، غیرممکن 

 خواهد بود.

عقل فعال در همه ی انسان ها یکی است، بنابراین تنها یک عقل وجود دارد و این  .2

که آنچه پس از مرگ از هر یک از ما باقی می ماند، عین آن چیزی   مستلزم آن است

 است که از بقیه ی افراد باقی می ماند.

همچنین روشن نیست که آنچه ازلی و ابدی می باشد، شخصی است یا غیر شخصی.  .3

 همین امر موجب بحث های متعددی میان پیروان ارسطو شد.

تجرد یا مادیت نفس متعارض و آشفته  سخنان ارسطو درباره ی : خالصه ی نظر ارسطو

است. وی در برخی مواضع بر صورت بودن نفس نسبت به بدن پای می فشارد، به مادیت 

ا مجرد یا بخشی از آن را فرود آمده از  نفس متمایل می گردد و در مواضعی که نفس را ذاتا

و در این مقام، رسطأعالم برتر دانسته، به نظریه ی تجرد متمایل می گردد. تعارض سخنان  

اختالف نظر شارحان او گشته است. برخی از آنها مثل اسکندر افرودیسی و ابن رشد، منشأ  

مادیت نفس و ابن سینا تجرد نفس را از سخنان او استنباط کرده اند. مالصدرا نیز قول به 

 تجرد را به ارسطو نسبت داده است اما مستند او در این باره، کتاب »اثولوجیا« است که

 . 1انتسابش به أرسطو محل تشکیک است

 دیدگاه بوعلي درباره ی تجرد نفس انساني

مادی است ولی نفس انسانی در  ،بوعلی )ره( بر این باور است که نفس نباتی و حیوانی

حدوث و بقاء مجرد است. به بیان دیگر، نفسی که مبدأ رشد و احساس است، مادی است و 

از این روی، همه ی قوای نباتی و حیوانی مادی هستند و در جسم، حلول کرده اند. به گونه 

ردن نابود می شوند و  ای که با زوال جسم از بین می روند، از همین روی، حیوانات با م 

معادی نیز برای آنها نیست. جنینی هم که هنوز روح انسانی در او دمیده نشده، با مردن، 

تمام می شود ولی روح)نفس انسانی( امری مجرد است که از جانب خداوند افاضه می شود 

و همراه با حدوث بدن به صورتی غیرمادی حادث می گردد. این امر مجرد هرچند در ذات 

منطبع در ماده نیست، به بدن وابسته است به گونه ای که بدن را با همه ی  خود مادی و

ناخدای کشتی بدن را سّکان داری می کند. بنابراین اعضای آن به خدمت می گیرد و مانند 

 .2نفس انسانی با این که بیرون از ماده است، سرپرست آن است

: ابن سینا قبل از پرداختن به موضوع تجرد نفس، به اثبات جوهریت نفس می پردازد. 1نکته

رسطو را ترمیم کرده و زمینه ی اثبات تجرد نفس را أتا از این طریق کاستی های دیدگاه 

هیچ گاه ممکن فراهم آورد، زیرا اثبات تجرد نفس، متفرع بر مسأله ی جوهریت نفس است و  

 د باشد. عرض همواره به موضوع مادی نیازمند است.نیست که عرض مجر

 
 .91-77طاهری، نفس و قوای آن، صص  1
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: اتین ژیلسون مهم ترین نکته درباره ی نفس در آرای ابن سینا را آن می داند که او 2نکته

نفس را صورت بدن ندانسته است بلکه آن را جوهری مستقل شمرده و این رأی را ناظر به 

 .1تجرد و خلود نفس می داند

 درباره ی تجرد نفس انسانيدیدگاه مالصدرا 

 صدرا براین باور است که انواع نفوس با هم فرق دارند:

 نفس نباتی همیشه مادی است و هیچ گاه به تجرد نمی رسد. •

 مثالی و سرانجام مثالی محض می شود.-نفس حیوانی ابتدا مادی است، سپس مادی •

مثالی محض می   مثالی و در مرحله ی بعد-نفس انسانی ابتدا مادی است، سپس مادی •

عقلی می شود -مثالی-شود ولی در افراد اندک شماری، پس از مرحله ی دوم، مادی

 عقلی می رسد. -و سرانجام به مرحله ی مثالی

صدرا حدوث نفس حیوانی و  ه صدرا آن را بیشتر توضیح می دهیم.ابه جهت اهمیت دیدگ

بر  اتی، تمایزی قائل نیست.انسانی را جسمانی می داند و از این حیث بین آنها و نفس نب 

اساس دیدگاه او، نفس انسانی، در ابتدا جسمانی محض و در انتها مجرد محض و بین این 

مجرد است. البته این عبارت را به دو گونه می توان تفسیر کرد. باید دید کدام -دو مادی

 تفسیر بهتر است؟

جنین پس از چهار : نفس در ابتدای پیدایش، نباتی محض است مانند 2تفسیر اول

ماهگی)ماده+نفس نباتی( سپس نفس حیوانی هم پیدا می کند مانند نوزاد که احساس 

لی در ماده منطبع است و  یوانی( با این تفاوت که نفس نباتی+نفس نباتی+نفس ح هماد)3دارد

نفس حیوانی مجرد است و در ماده منطبع نیست. براین اساس، در پیدایش چون نباتی است، 

روحانی است زیرا هم ماده دارد و -مادی است ولی در بقاء، روحانی است. لیکن جسمانی

هم نفس نباتی)جسمانی( و هم نفس نباتی)روحانی(. صدرا بر این باور است که نوزاد این 

آخر عمر این گونه هستند ولی برخی انسان می شوند)ماده+نفس  گونه است و برخی تا
 

 .99-98طاهری، نفس و قوای آن، صص  1
؛ داود قیصری رومی، شرح فصوص الحکم، تقدیم، تصحیحی و تعلیق جالل الدین آشتیانی، 235؛ همو، العرشیة، ص8/393صدرا، األسفار  2

 .354و  334ص 
 در و ینبات نفس ماهگی چهار حد در که دانست می جماد حد در را علقه ه، مضغ مانند جنین از قبل مراحل قدیم،  طبیعیات اساس بر صدرا 3

 است نمو و رشد دارای چون است،  نباتی نفس دارای ماهگی چهار از پیش جنین که شده ثابت امروز ولی باشد می حیوانی نفس تولد زمان
 با  اینها ی  همه  و  یابد  می  ترکیب نیز حیوانی  نفس  با  شده،  ترکیب  انسانی  نفس  با  که  ای  ماده  یعنی  است،  ترکیب ی  نظریه  همان سخن این ظاهر.

 از هرگز  خویش  تحوالت  سیر در  که  داند  می  بسیط  امری را  نفس  وی  زیرا  پذیرد،  نمی  نیز  را  قول این  صدرا  اما  .شوند می  ترکیب  انسانی  نفس
 که  چنان.  هستند  یکی  شود،  می  پیدا  این  از  پس  که  حیوانی  صورت  یا است  مادی  که  ماده،   روی  نباتی  صورت بنابراین. شود  نمی  خارج  بساطت

 که است یافته تکامل نفس،  انسانی صورت زیرا شد،  خواهد یکی انسان در انسانی صورت با حیوانی،  هم و است نباتی هم که واحد موجود این
 آن ابتدای که جوهری حرکت با بلکه نیست،  کار در ترکیبی بنابراین. افتد نمی بساطت از شود،  می خارج ماهیت از وجودی ی سعه با چند هر

 نفس  اندکی،  افراد  در  و  گردد  می(  حیوانی-نباتی)مثالی-مادی  سپس(  نباتی)است  محض  مادی  ابتدا  یعنی.  رود  می  پیش  تجرد  سوی  به  است،  مادی
 و رسد می تجرد به مرگ با و شود می عقلی-مثالی-مادی وجودش، ی ادامه در مثالی، -مادی نفس همان اساس، این بر. شود می پیدا نیز ناطقه

 .گردد می روحانی
. است  سیالن  حال  در  آید،   می پدید گیاه  که  روزی  از  دیگر  بیان  به.  است  مادی  انجامش تا  آغاز  از  که  سیال جوهری  یعنی  است،   مادی  نباتی  نفس

 سپس. است مادی و دارد نباتی رشد گیاه مثل و است مادی آغاز در نیز حیوانی نفس. است مادی همیشه یابد،  ادامه چقدر هر گیاه این حیات
 می تبدیل محض مثالی به مرگ از پس سرانجام و گردد می مثالی-مادی بشنود، و کند لمس یعنی کند،  می کار به آغاز او احساس که زمانی
 است( جسمانی)نباتی پیدایش هنگام که است سیال و بسیط جوهری حیوان نفس یعنی است همین البقاء روحانیة و الحدوث جسمانیة معنای. گردد

 .شد خواهد محض مثالی نیز سرانجام و شود می مثالی-مادی یعنی رسد،  می حیوانی کمال به جوهری حرکت با و
 مردم اکثر نفس. گردید خواهد محض مثالی سرانجام و شود می مثالی-مادی انسان،  افراد بیشتر در سپس است،  مادی آغاز در نیز انسانی نفس

 .رود نمی باالتر مرحله این از
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-و فقط افراد محدودی پس از مرحله ی مادی و مادی نباتی+نفس حیوانی+نفس انسانی(

عقلی می رسند. بنابراین روح انسان -عقلی و سرانجام مثالی-مثالی-دیمامثالی به مرحله ی  

بقاء روحانی است و پس از رسیدن به  ها نیز مانند نفس حیوانی در حدوث، جسمانی و در

دیگر حرکتی نخواهد داشت. همچنین در  -که با مرگ وی روی می دهد-مرحله ی تجرد

 حالت مثالی حرکتی ندارد زیرا حرکت در موجود مجرد محال است. 

ز انفس در آغاز پیدایش مادی محض است. چنان که حضرت آدم)علیه السالم(   تفسیر دوم:

و بنی آدم نیز از نطفه آفریده شده اند که مادی محض است. سپس همین خاک آفریده شده 

ماده با حرکت جوهری مجرد می شود. این تفسیر را به عالمه طباطبایی)ره( نسبت داده اند 

 و دلیل این نسبت نیز پاسخ او به شاگردش عالمه طهرانی است:

( 14یه)مؤمنون/قدمای از حکما می گفتند انسان مرکب از روح و بدن است ولی آ

ترکیب را نمی رساند بلکه با صراحت تبدیل را می رساند. آیه می فرماید: خلقت 

الهی بر اساس مجرای مادی قدم به قدم سیر می کند تا می رسد به جایی که از ماده 

می پرد »ثم أنشأناه خلقاً آخر« می گوید: ماده این شد، در اثر حرکت جوهر به ماده 

 .1جسم نفس ناطقه می شودل می گردد. با موجود مجرد تبدی

نظر استاد فیاضی: بر اساس شواهد پرشمار، مراد صدرا همان تفسیر اول است. این تفسیر 

با مبانی وی درباره ی حرکت جوهری و تحقق مفاهیم و معانی گوناگون به وجود واحد 

جهت نمی تواند بسیط سازگار است. افزون بر این، تفسیر دوم معنای درستی ندارد بدین 

مراد صدرا باشد زیرا با تبدیل نفس نباتی به آفرینش دیگر بالضرورة ماده اش از بین نرفته 

است. پس معنا ندارد که گفته شود ماده به موجود مجرد تبدیل می شود بلکه ماده همچنان 

نه نفس حیوانی و انسانی چه هنگام حدوث و چه در زمان بقاء مجرد است، البته    باقی است.

به این معنا که حیوان و انسان تنها دارای نفس باشند، چنان که صدرا به آن اعتقاد دارد بلکه 

 دو نفس دارند:

نفس مجرد که حقیقت حیوان و انسان را تشکیل می دهد و روح نامیده می شود. این  .1

 و شعور دارد و پس از جدایی از بدن زنده می ماند و حشر انسان نیزنفس ادراک 

 ست هر چند در ضمن بدن محشور می شود.برای او 

نفس مادی که صورت بدن یعنی صورت نوعیه ی آن است و با زوال بدن، از بین  .2

این مدعا را توضیح می  246-237کتاب علم النفس صص  15می رود)در درس 

 2دهد.(

 نقد صدرا بر بوعلي و پیروانش در چگونگي بیان جوهریت و تجرد نفس

پیروانش پس از فراغت از تعریف نفس، به سراغ نفس انسانی آمده و از طریقی بوعلی و 

صدرا این اما  .3که به تجرد نفس انسانی می انجامد، جوهر بودن نفس را ثابت کرده اند

فی نمی داند زیرا پس از پرداختن به تعریف مطلق نفس)شامل نفس نباتی، روش را کا
 

 .326-324محمدحسین تهرانی، مهر تابان، صص 1
 .192-187 ص فلسفی، النفس علم فیاضی،  غالمرضا 2
 226-224-2؛ فخر رازی، المباحث المشرقیة 2/292؛ همو، اإلشارت و التنبیهات13بوعلی، طبیعیات شفاء، کتاب النفس، ص  3
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که ابتدا حکم آن یعنی مطلق نفس، از حیث جوهریت   حیوانی، انسانی و فلکی( سزاوار است

و عرضیت بیان گردد و آنگاه به احکام اختصاصی هر یک از انواع نفوس پرداخته شود. 

زیرا با اثبات جوهر بودن نفس انسانی، ماهیت سایر انواع نفس به دست نخواهد آمد. بر 

 اساس قواعد آموزشی، بحث باید به ترتیب ذیل مطرح شود:

 -نفس انسانی-از جوهر بودن مطلق نفس، بر بحث از تجرد بعضی انواع آنبحث  .1

 مقدم گردد.

در بحث تجرد نفس انسانی، ابتدا تجرد عمومی که شامل تمام نفوس انسانی است،  .2

یعنی تجرد نفس انسانی از بدن مادی مورد بحث قرار گیرد و پس از فراغت از آن، 

حاصل می شود، یعنی تجرد از عالم  تجرد اختصاصی که تنها در برخی انسان ها

 ماده و مثال و وصول به مرتبه ی عقل بالفعل مطرح شود.

 با مراعات این ترتیب ابتدا باید برهانی بر جوهر بودن مطلق نفس اقامه گردد.

 اثبات جوهر بودن نفس حیواني

 این دلیل از دو مقدمه اصلی)صغری و کبری( تشکیل می شود:

 د)صغری(شبرخی انواع جوهری مانند نبات، حیوان و انسان می باالف: نفس مقوم 

 ب: آنچه که مقوم جوهر باشد، جوهر است)کبری(

 نتیجه: نفس جوهر است.

پیشتر بیان شد که برخی از اجسام به حسب طبیعت و ذات خویش منشأ صدور افعال و آثار 

املی از خارج، علت حیاتی، نظیر احساس، حرکت ارادی و ... می گردند، بدون آن که ع

پیدایش آثار مزبور گردد. بنابراین صفات حیات برای این گونه اجسام، امر ذاتی است. زیرا 

از سوی دیگر می دانیم که جنس حیوان همان  سلب آن از اجسام مذکور، محال می باشد.

جسم »لبشرط« است که مفهومی مبهم بوده و در تحصل و تعّین خویش نیازمند انضمام 

به عنوان امر محصَّل می باشد. از آنجا که ثابت گردید »حیات از ذاتیات حیوان  فصل،

است« نتیجه می شود که در حیوانات در واقع فصل حیوان است که با انضمام آن به جسم، 

به معنای لبشرط ابهام آن زدوده می شود و تحّصل می یابد. نتیجه آن که ماهیت حیوان به 

یک معنای مبهم جنسی، یعنی جنس و یک مفهوم فصلی، یعنی عنوان یک نوع اضافی از 

 حیات تشکیل می شود.

 عدم تفکیک شیخ اشراق بین جسم البشرط و جسم بشرط ال

اعتقاد شیخ اشراق به عرض بودن حیات برای اجسام: گروهی از حکمای متأخر و از آن 

سم، تفاوتی نگذاشته جمله شیخ اشراق بین اعتبار »لبشرط« و اعتبار »بشرط ل« در باب ج 

اند و گمان کرده اند که جسم همیشه به معنای بشرط ل یعنی ماده است. خطای فوق موجب 

موت  این تصور شده است که حیات از ذاتیات جسم نبوده بلکه آنچه ذاتی جسم است همان

نظر این گروه حیات امر عرضی و خارج از ماهیت حیوان است که به عنوان باشد. در  می  

قریب بر ذات آن عارض می گردد، به عنوان مثال ضحک بر ذات انسان عروض عرض 
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می یابد. بنابراین حیات فصل حیوان نیست بلکه از اعراض آن می باشد و به تعبیر عامه 

 .1هیچ جسمی ذاتاا حی نیست، بلکه حیات از ذاتیات مجردات است و بس

شود زیرا اساس مقدمه مزبور بر با پذیرش مبنای مذکور مقدمه اول برهان ما مخدوش می 

ذاتی بودن حیات برای ماهیاتی نظیر حیوان استوار است. از این رو صدرا  پس از طرح 

 این مبنا به رد آن می پردازد.

نداشتن تصویری صحیح از اعتبار لبشرطی و جنسی جسم منشأ اعتقاد شیخ اشراق به این 

ا اجسام میت بالذات اند. منشأ اعتقاد به این  که تمام اجسام، میت بالذات هستند و حیات صرفا

آن است که آنها تصویری صحیح   -نه ذاتی آنها باشد  -گردد  در برخی از اجسام عارضی می

از اعتبار لبشرط و جنسی جسم ندارند. البته مراد از جسم مطلق یا جسم لبشرط اعتبار 

ار یک امر ذهنی صرف است جسم به صورت مقید به قید اطالق نیست زیرا جسم بدین اعتب 

که وجود آن در خارج مستحیل می باشد. بلکه منظور از جسم لبشرط مفهومی است که با 

ر شرط و قیدی سازگاری دارد و مانند کلی طبیعی در ضمن افراد متعددی موجود می ه

 گردد.

بود بر این اساس، اگر جسم را به صورت لبشرط در نظر بگیریم، مفهومی جنسی خواهد 

 که هر یک از انواع آن، همچون حیوان، به صورت حمل ذاتی بر آن قابل حمل می باشد.

در این صورت، قضیه موجبه ی جزئیه ای به این مضمون خواهد داشت: »بعضی از اجسام 

روشن است که »هر حیوانی حی بالذات است«. با ضمیمه  حیوان هستند«. از سوی دیگر

گیریم که برخی از اجسام حی بالذات هستند. این قضیه موجبه   کردن این دو مقدمه، نتیجه می

جزئیه نقیض سالبه ی کلیه ای است که مالزم با رأی حکمای مزبور است. یعنی هیچ جسمی 

براین که »همه ی اجسام میت بالذات  یحی بالذات نیست. در نتیجه قول حکمای یادشده مبن 

 هستند« باطل می گردد. 

حیوانی است)جسم بما هو جسم مقتضی حیات نیست. تا کنون روشن مبدأ حیات حیوان نفس 

شد که ماهیت نوعیه ای به نام »حیوان« داریم که »جسمیت« جنس و »حیات« فصل آن 

م نوعیت حیوان در  است. چون حیات ذاتی نوع حیوان می باشد، مبدأ اشتقاق آن نیز مقّوِّ

 خارج خواهد بود.

حیات حیوانی همان طبیعت جسمانی حیوان است یعنی ابتدا ممکن است تصور شود که مبدأ  

جسم از آن جهت که جسم است مقتضی وصف حیات می باشد اما این احتمال مردود است 

زیرا اگر طبیعت جسم مقتضی حیات باشد، لزم می آید که همه ی اجسام دارای حیات باشند، 

حیات حیوان مبدأ دیگری در صورتی که بسیاری از اجسام فاقد حیات هستند. بر این اساس 

م حیات، ماهیتی جوهری است که نسبت  دارد که همان نفس حیوانی است. به بیان دیگر مقّوِّ

 به جوهر جسمانی، نوع اضافی به شمار می آید. پس از تنقیح این مطلب که »نفس حیوانی

م جوهر است«، نوبت به ضمیمه کردن مقدمه ی دیگر)کبری( می رسد یعنی »هر مقّوِّ  م مقّوِّ

 جوهر هم جوهر است«. بدین ترتیب جوهریت نفس حیوانی به اثبات می رسد.

 
 .214-212شیخ اشراق، حکمةاإلشراق، ترجمه سید جعفر سجادی، صص  1
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: تعمیم استدلل: صدرا در اینجا به اثبات جوهریت نفس حیوانی، سپس به صورت 1نکته 

جدا به اثبات جوهریت نفس انسانی پرداخت . این بحث به معنای عامی که شامل نفس انسانی 

 1خود صدرا نیز به امکان این تعمیم در مباحث آیندهنیز می گردد، استعمال شده است. 

 اشارع می کند.

م جوهر، جوهر است« را صدرا به صورت 2نکته   : کبرای این استدلل یعنی »هر امر مقّوِّ

 بحث کرده است. 2مفصَّل در باب اثبات صور نوعیه

 داوری بر نقد صدرا بر شیخ اشراق

صدرا از عدم تفکیک شیخ اشراق بین معنای جنسی و معنای بشرط لیی جسم، اگر مراد 

اتهام ناروایی به شیخ است، زیرا او با وجود بی توجهی نسبت به تفاوت این دو مبنا باشد، 

ا به این دلیل که بر اساس مبانی خاص خود معتقد  آن که به تفکیک مزبور توجه دارد، صرفا

رط« نیست، ذاتی بودن حیات برای جسم را انکار نموده به امری به عنوان »جسم لبش

ا اعتقادی به ترکیب خارجی جسم از هیولی و صورت 3است . می دانیم که شیخ اشراق اساسا

یا ترکیب ذهنی ماهیت حیوان از جنس و فصل ندارد و بر اساس همین مبانی است که حیات 

مفهوم »جسم« را از بدن انسان و  ذاتی جسم را انکار می کند. بر طبق فلسفه ی مشایی، ما

آن به جنس و فصل مفهوم »ناطق« را از روح او به دست می آوریم و با لحاظ »لبشرطی«  

انسان، به عنوان یک ماهیت واحد، راه می یابیم. اما شیخ اشراق مخالف این مبناست و بر 

جداگانه هستند این باور است که بدن و روح)نفس( دو ماهیت مستقل و دارای آثار و خواص  

و چنین نیست که از ترکیب آن دو، ماهیت واحدی به دست آید. بنابراین هر جا سخن از 

ا میت است و هرگز حیات نخواهد  جسم است، همان جسم متحصل در خارج می باشد که ذاتا

 یافت. حیات ذاتاا وصف نفس است و نسبت دادن آن به بدن، فی الواقع نسبت مجازی است.

نقد دیدگاه سهروردی بدون در نظر داشتن مبانی او درست نیست. برای نقد  بر این اساس

 .4دیدگاه او باید ابتدا مبانی او را نقد کرد، بعد نظریه او را. صدرا چنین کاری نکرد

 

 الباب الثاني: في ماهیة النفس الحیوانیة 

 د و فیه فصولدها ضرباً من التجرهریتها و تجرو بیان جو
 جوهریتها()فی 1فصل 

« Ousiaهمراه با دو واژه ی »وجود« و »ذات« معادل هایی برای واژه ی »واژه ی جوهر  

است که تفکر فلسفی پیرامون آن تمرکز یافته است. مناسب ترین واژه معادل آن در انگلیسی 

«Substance» « مرکب از دو بخشsub زیر( و( »stance « برگرفته ازstare به »

 
 .8/50أسفار  1
 .182-5/157أسفار  2
 .119-118همان،ص یزدی،  مصباح 3
 .124-123همان، ص  4
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ایستاده است. بر این اساس عبارت »زیر ایستاده« یا »زیر اشیاء« تصور روشنی از معنای  

 جوهر بدست می دهد و می توان آن به معنای »ذاتی که هست« در نظر گرفت.

افالطون بر فیلسوفان قبل از سقراط که جوهر را در بین عناصر می جستند، خرده گرفت 

. بر این اساس، افالطون برای نخستین 1پیوند داردو گفت: جوهر همان مثال است و با نفس  

 بار جوهر غیرمادی را مطرح کرده است.

 دیدگاه أرسطو
أرسطو نظریه ی افالطون را به نقد کشید و گفت: او کلی و جوهر را یکی شمرده است، در 

صورتی که کلی در مقابل جزئی است. کلی آن است که حمل و اسناد آن به موضوع های 

کن است ولی جزئی این گونه نیست. چنان که می توان اوصاف فراوانی را به متعدد مم

توان نسبت داد. پس سقراط موضوع  یسقراط نسبت داد، اما سقراط را جز به خودش نم

است و به عقیده ی أرسطو همین جوهر است. اشتباه افالطون به تعبیر أرسطو، در این است 

ورتی که جوهر حقیقی همان فرد است. به گفته که خیر و عدل را جوهر می دانست. در ص

. أرسطو در 2ی او جوهر هر چیز، مخصوص همان چیز است و به چیز دیگر تعلّق ندارد

دو مقاله هفتم و هشتم متافیزیک به طور مبسوط از جوهر و معانی آن بحث می کند و سخنان 

مقولت ن جوهر و دیگر پیشینیان در این باره را مورد تحقیق قرار می دهد. سه تفاوت بی 

 را چنین بیان می کند:

جوهر می تواند مستقل باشد، ولی سایر مقولت نمی توانند مستقل باشند. البته این  .1

سخن بدین معنا نیست که جوهر بدون اعراض می تواند وجود داشته باشد. جوهر 

 بی کیفیت به همان اندازه ناممکن است که کیفیت بی جوهر.

تعریف نیز مقدم است. در تعریف هر عضو دیگری از مقولت، باید جوهر از نظر  .2

 تعریف جوهر »زیر اشیاء« را بیاوریم.

جوهر از نظر دانش نیز مقدم است. ما چیزی را که بدانیم چیست، بهتر از آن می  .3

 شناسیم که بدانیم چه کیفیت، کمیت یا مکانی دارد.

را به دو قسم اولی و ثانوی تقسیم می  أرسطو درباره ی جوهر، تقسیمی به کار برده و آن

شوند ولی در آن وجود ندارد مثل انسان و ی کند. او چیزهایی را که بر موضوع حمل م

اما آنهایی را که نه بر موضوع حمل می شوند و نه در آن   اسب را جوهر ثانوی می خواند.

ت جوهر ثانوی را موجودند جوهر اولی می خواند. مثل این انسان و این اسب. او در مقول

 آشکارکننده جواهر نخستین قلمداد می کند.

أرسطو جسم طبیعی بهره مند از حیات را جوهر مرکب می داند و می گوید چون این جسم 

است، جسم با نفس یکی نخواهد بود زیرا جسم دارای حیات، بر  -حیات-دارای صفت معین

نتیجه نفس بالضروره جوهر  موضوعی حمل نمی شود. بلکه خود او حامل ماده است، در

 است، بدین معنا که صورت برای جسم طبیعی است که دارای حیات بالقوة می باشد.

به باور او نفس مایه ی حیات است و در این استدلل، آن را صورت جسم دارای حیات و 

در نتیجه جوهر صوری می داند زیرا به سبب آن ماده را شیئ معینی می خوانیم. در سراسر 

ولت پیوسته حیات هر موجود طبیعی خاصی آن چه در او باقی می ماند ترکیب مادی او تح

 
 .546-541، صص 1افالطون، دوره آثار، ج 1
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نیست که پیوسته دگرگون می شود. اعراضی از قبیل رنگ، اندازه، شکل و وضع او هم 

با تشکل فرد است نیست که می تواند تغییر کند. بی آنکه به هستی او پایان دهد. بلکه ساختار  

کارکرد و صورت که میان وی و سایر افراد نوع او مشترک است. یعنی ساخت او از حیث  

پس صورت نوعیه، جوهر و باقی است و به شیئ تعّین می دهد. یعنی همان فرد متعین 

جوهر است. آنچه در باره ی نظریه ی أرسطو می توان گفت، این که صورت جز در مورد 

ک افالک و خداوند، هیچ  یجزء اعال گاه مستقل و جدا از ماده به روح و نفس های محّرِّ

 وجود نمی آید و براین اساس جوهر، تنها بعد از ترکیب با عنصری جوهری، جوهر است.

ا بگوید که جوهر چیست، نه می توانست بدون بازگشت با نظریه  أرسطو نمی توانست واقعا

ث ل، آن را صورت تلقی کند و نه برای او ممکن بود که بدون بازگشت به دیدگاه فیلسوفان   ی م 

طبیعی قبل از سقراط آن را ماده بداند زیرا در این صورت از اصحاب اصالت ماده خوانده 

و ماده)یک فرد( را جوهر دانست. آنگاه این می شد. پس ناچار اتحاد جوهری صورت 

پرسش پیش می آید که اگر خود فرد، جوهر باشد، دیگر دنبال جوهر گشتن، چه حاصلی 

 دارد؟

ق جوهر بر ماده و صورت و ترکیب آن دو به یک معنا نیست و جوهر از این رو اطال

متأصل همان فرد است. بر این اساس راس می گوید: اجسام جاندار جوهرند نه به معنای 

ثانوی. معنایی که ماده و صورت که عناصر جوهر هستند، به آن معنا جوهر نامیده می 

 .1آمده از ماده و صورت هستند شوند. اجسام جاندار جواهر مستقل و ملموس حاصل

در تفسیر أرسطو از جوهر، این ابهام باقی است که چگونه تألیف و ترکیب دو جزء 

کرده که و مستقل می انجامد. گر چه او در کتاب نفس تالش غیرجوهری به جوهر متأصل 

توان ادعا نظریه اسالف را رد کند اما او در این مسأله توفیقی نداشته است. از این رو می 

کرد که جوهریت نفس، نخستین بار در فلسفه اسالمی و توسط ابن سینا روشن و مستدل 

 گردید.

 دیدگاه ابن سینا
ابن سینا نخستین فیلسوفی است که جوهریت نفس را مورد توجه قرار داده است و برای آن 

اخته و در آورده است. او به خوبی کاستی های سخنان أرسطو در این باره را شن  لاستدل

ون جزئی مرکب پنداشته شود، برای چترمیم آن کوشیده است. او می گوید: این که نفس 

. ابن سینا با این بیان بر سخنان أرسطو خرده می گیرد زیرا 2اثبات جوهریت آن کافی نیست

 أرسطو در این باره استدللی ندارد.

حلیل ساختار وجودی آنها تقسیم موجود به جوهر و عرض با نظریه ی موجودات مادی و ت 

صورت گرفته است. دریافت های حسی که از طریق حواس حاصل می گردد و نیز تجربه 

و تحلیل های ذهنی، دو قسم اساسی موجود را نشان می دهند، یک قسم واحد وجود فی نفسه 

 لنفسه است مثل جسم، قسم دیگر وجود فی نفسه لغیره دارد مثل شکل، رنگ و ... . 

 در مجموع هستی می توان سه قسم موجود تشخیص داد: 

 فی نفسه لنفسه بنفسه که خداست. .1

 نام دارد. جوهرفی نفسه لنفسه بغیره که  .2
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 خوانده می شود. عرضفی نفسه لغیره که  .3

بوعلی)ره( می گوید: اگر برای شما ثابت شد که برخی از نفوس می توانند به ذات خود و 

پایدار و مجرد از ماده بمانند، دیگر شکی نخواهد ماند که نفس، بدون هیج وابستگی به بدن 

. او در مقام استدلل بر مطلب می گوید: ماده نفس، پس از مفارقت آن به حال 1جوهر است

خود باقی نمی ماند یا نوع و جوهر آن باطل می شود، یا این که نفس، صورت دیگری را 

الفعل بر طبیعت خود باقی نگاه دارد. پس هرگز در آن احداث می کند تا ماده را به صورت ب 

جسم طبیعی به حال خود باقی نمی ماند بلکه صورت و اعراض دیگری می یابد و پاره ای 

از اجزای آن تغییر می یابد. این امر حاکی از جوهریت نفس است زیرا هیچ گاه با زایل 

السعادة، ده برهان بر . در رسالة فی 2شدن عرض، موضوع آن این گونه متغیر نمی گردد

جوهریت نفس اقامه کرده است. او در یک برهان می گوید: نفس گاهی به تنهایی، بدون 

دخالت بدن و اجزای آن، سبب افعالی می شود و هر آنچه این گونه باشد، جوهر قائم بالذات 

ک بیان تجربی و ابتکاری ابن سینا برای اثبات حضوری بودن علم به ذات، جوهر ی   .3است

نفس و تجرد آن را نیز اثبات می کند زیرا بر اساس آن بیان، غفلت از بدن و اعضای آن 

سبب غفلت از نفس نمی شود. پس نفس مغایر با بدن بوده و نفس جوهر است. عالمه حسن 

 . 4زاده بر این معنا تأکید کرده اند

زیرا صورت و ابن سینا یادآور می شود که از جوهر بودن نفس، تجردش ثابت نمی شود 

ا 5وهرند از ماده مفارق نیستندجماده با آنکه   . اما اگر نخست تجرد آن ثابت شود، قطعا

جوهریت آن نیز ثابت می گردد. بنابراین تمام براهینی که برای اثبات تجرد نفس به کار می 

رود، از جوهریت آن نیز حکایت دارد. اما ابن سینا نخست جوهریت آن و سپس تجردش را 

دل ساخته تا استدلل او با روش منطقی صورت گرفته باشد. این روش منطقی را این مست 

گونه می توان بیان کرد. موجود یا واجب بالذات و یا ممکن بالذات است. ممکن بالذات هم 

 یا جوهر است و یا عرض. و جوهر یا مادی است و یا مجرد.

 دیدگاه مالصدرا
نداشته شود به تنهایی ممکن نیست که جوهریت نفس مالصدرا می گوید: این که نفس کمال پ 

، زیرا معنای کمال امری است که نوعیت نوع از آن ناشی می گردد. نفس چیزی را ثابت کند

است که نبات بودن نبات و حیوانیت حیوان را سبب می گردد و این کافی نیست که بدانیم 

او یادآور می شود که جوهریت مانند ذاتیت و عرضیت امری  .6نفس جوهر یا عرض است

نسبی نیست زیرا چه بسا شیئی نسبت به امری ذاتی و نسبت به دیگری عرضی باشد، همان 

گونه که مثالا حیوان نسبت به انسان ذاتی ولی نسبت به ناطق عرضی است زیرا جنس نسبت 

اس با هر چیز دیگری که متصور به فصل عرض عام است. بنابراین جوهر فی نفسه در قی 

یای مختلف شگردد، جوهر است و عرض نیز همین گونه بوده و تغییر نمی کند. پس قیاس با ا

 به جوهر یا عرض بودن لطمه ای نمی زند.
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کسی بگوید: نفس کمال جسم و جوهر است و جزء بودن نفس برای مرکب، و نه اگر 

پاسخ می گوید: ممکن است نفس قائم   عرضیت آن، حاکی از جوهریت نفس است، صدرا در

به موضوع و در عین حال، جزء یک مرکبی باشد و از طرف دیگر ممکن است چنین نفسی 

بودن نفس برای مرکب، برای جوهریت آن   جوهر و بی نیاز از موضوع باشد. صرف جزء

ت و صدرا می گوید: نمو و تغذیه در جسم نباتی، از صفات ذاتی این جسم اس .1کافی نیست

این جسم، نوع محصل جسم طبیعی است. حصول نمو و تغذیه برخاسته از جسمیت مشترک 

ه باشند. پس این نوع محصَّل، ن نیست و گرنه می بایست تمام انواع جسم طبیعی این گو 

م ماده ان است. این  لی دارد که فصل جسم طبیعی مطلق و مقّوِّ صورت نوعیه ی محصَّ

و در قیاس با جسمی که وجود مبهم دارد، برای جوهریت صورت، مبدأ آثار تغذیه و نمو 

 .2سزاوار تر است

به نظر می رسد که صدرا در صدد تبیین جوهریت مطلق نفس است، اگر او با لحاظ آثار 

که در نبات و حیوان وجود دارد، با یک برهان، مطلوب را  -تغذیه و نمو -مشترک حیات

یک تر بود. او در جایی دیگر با توجه به اثبات می کرد، روش او به اسلوب منطق نزد

حصول مقدمات اولیه که مبادی علم را تشکیل می دهند، بر جوهریت نفس استدلل کرده و 

می گوید: هر انسانی، از قوه و درک کلیات یعنی عقل هیولنی، عقل بالقوه و نفس ناطقه 

و تجربه برای نفس  برخوردار است. از طرف دیگر مقدمات اولیه بدون تعلّم، قیاس، حدس

حاصل می شوند و اساس شناخت و معرفت را تشکیل می دهند. حال اگر این مبانی اولیه 

ون خلو ذهن از چ عرض باشند، باید به محل جوهری متکی گردند و اگر خود جوهر باشند،  

تر ن صورت محل آنها به جوهریت سزاواریاهستند. در    شانی  آنها ممکن است، و آنها فاسد

 .3بود. پس نفس انسان جوهر استخواهد 

هر گاه مرکبی طبیعی شامل صدرا استدلل خاصی بر جوهریت نفس می آورد و می گوید:  

دو امر در میان باشد که جوهریت یکی از آنها مسلم ولی جوهریت دیگری نامعلوم باشد. 

دیگری برای تعیین جوهریت آن باید به مرتبه ی وجودش نگریست. اگر آثار وجودی آن از  

قوی تر باشد، جوهریت آن قطعی است زیرا با این فرض نسبت به قسیم همراه خود علیت 

خواهد داشت و علت جوهر نمی تواند عرض باشد. بر این اساس اگر به تمام موجودات 

دارای نفس نظر شود، آثار وجودی نفس به مراتب نسبت به جسم مصاحب آن قوی تر بوده 

واهد بود. چون جسم جوهر است، علت آن هم جوهر خواهد و از این رو علت آن جسم خ 

 .4بود

نکته: در مورد این استدلل تأملی وجود دارد و آن این که گرچه صدرا با این قول که عرض 

از مراتب وجود جوهر است، دوگانگی آنها را از میان می برد و این بیان او که جسم مرتبه 

است و ترکیب آنها با هم ترکیب اتحادی است،  ی نازله ی نفس و نفس مرتبه ی علیای آن

مبانی ای است که با سیستم فلسفی او سازگار است. اما از آن جهت که ماهیت، نمودِّ وجود 

است و بحث در جوهریت و عرض بحث در نمودهاست، اما صدرا می خواهد از خود 
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وهریت و ، و این سبب ضعف استدلل وی می گردد. بر این اساس بحث جهستی بحث کند

 . 1عرضیت، جای خود را به بحث در مراتب هستی و ضعف و قوت آن می دهد

پس از آشنایی با فضای کلی بحث جوهریت، حال به تبیین صدرا از بحث جوهریت نفس در 

کتاب اسفار بر می گردیم. برخی از علمای طبیعی قدیم بر این باور بودند که در موجودات 

آثار و افعال خاص حیاتی وجود دارد. آنها به نفس معتقد بودند زنده مبدأ فاعلی برای ظهور  

هریت آن را انکار می کردند. در نظر آنان نفس همان مزاج است یعنی کیفیتی مادی و ولی ج

است که در بدن موجودات زنده حاصل می شود و ناشی از ترکیب عناصر بدن است. این 

مبنای ماتریالیسم، آنچه که به نام روح، جدید است. بر  یسخن مشابه مدعای ماتریالیست ها

روان و نفس خوانده می شود. خاصیت ویژه ای است که در اجسام ارگانیک وجود دارد. 

ترکیبات پیچیده ای در عناصر طبیعی پدید می آید که منشأ بروز خواصی موسوم به حیات 

نمی کنند اما اگر و آثار حیاتی می گردد. البته این گروه از مفهوم جوهر و عرض استفاده 

بخواهیم سخنان آنان را بر اساس فلسفه ی اسالمی بیان کنیم، خاصیت مورد نظر آنان همان 

عرضی است که در اجسام مرکبی مثل بدن حیوانات یا انسان پدید می آید و منشأ آثار حیاتی 

 می گردد.

 مفهوم مزاج و ارتباط آن با عناصر چهارگانه در طبیعیات قدیم
ی قدیم بر این باور بودند که خاک، آب، هوا و آتش، عناصراولیه طبیعت را علمای طبیع

تشکیل می دهند. هر یک از عناصر چهارگانه ی یادشده دارای یبوست یا رطوبت، برودت 

یا حرارت هستند. برای هر یک از عناصر، مکانی طبیعی وجود دارد که هر عنصر به 

کان طبیعی آب و خاک، کره ی زمین است. حسب طبع خود، مایل به رسیدن به آن است. م

کره ی هوا و آتش که به ترتیب بر کره ی زمین احاطه دارند، محل طبیعی هوا و آتش را 

تشکیل می دهند. حرکاتی که در عالم طبیعت مشاهده می شود، ناشی از تمایل هر یک از 

صول به حیّز طبیعی خود است. به عنوان مثال هوایی که از ترکیبات وعناصر یادشده برای  

متصاعد می گردد. با این وجود،  -به طرف کره هوا-خود آزاد شده است، به سمت بال

ترکیب شوند  با همحرکات افالک سبب می شود که عناصر چهارگانه به اشکال گوناگونی 

ده نیز تداوم یابد. از تعامل عناصر تشکیل و مادام که عامل مزبور برقرار است، ترکیب یادش

دهنده ی اجسام مرکب کیفیتی حاصل می گردد که مزاج نامیده می شود. بنابراین مزاج 

کیفیت متوسطی است که بعد از امتزاج عناصر چهارگانه و در اثر کسر و انکسار کیفیات 

عناصر تشکیل دهنده دیگر مزاج، برآیند مجموعه ی تأثیرات    آنها حاصل می شود. به بیا ن

ی جسم مرکب است. هر یک از موجودات نباتی یا حیوانی دارای مزاج خاصی است که 

 همان کیفیت حاصل از تعامل کیفیات عناصر تشکیل دهنده ی آنهاست.

این علمای طبیعی که به عینیت مزاج و نفس و عرض بودن نفس اعتقاد داشتند، در برابر 

اند و در صدد ابطال قول به عینیت نفس با مزاج بر آمدند  فالسفه به جوهریت نفس گراییده

و مطالبی را به صورت پراکنده عرضه داشتند. شاید بتوان فخر رازی را اولین کسی دانست 

که این مطالب پراکنده را سامان بخشید و در قالب منظمی ارائه کرد و شش دلیل برای اثبات 

 .2این ادعا آورد
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برای اثبات این ادعا ذکر کرده است که عمده و روح مطالب  صدرا در اسفار هفت دلیل

 زی است و با تغییرات مختصری آن را در قالب هفت دلیل ذکر کرده است.اایشان از فخر ر

 دلیل اول بر مغایرت نفس و مزاج

بر اساس طبیعیات قدیم، بدن، حیوان جوهری است که از عناصری بسیط ترکیب یافته است. 

بع خود با یکدیگر ناسازگارند و مقتضی جدایی و انفکاک از یکدیگر این عناصر حسب ط

-می باشند. پس جمع شدن این اجزاء و ترکیب آنها در بدن، مستلزم آن است که عامل خارجی

 دخالت کند و سبب امتزاج و ترکیب آنها گردد. -نفس

عناصر به بیان دیگر، مزاج عبارت از کیفیت میان اضداد و عناصر مختلف است. این 

گوناگون، میل های طبیعی مختلفی دارند، لذا همیشه جهت انفکاک با یکدیگر می ستیزند. 

پس مزاج معلول اجتماع عناصر مختلف است و اجتماع عناصر هم معلول قوت جامع می 

باشد، که این قوت جامع، این عناصر متضاد را به همین صورت حفظ می نماید و از جدایی 

 ید.آنها جلوگیری می نما

 پس هر مزاجی که وجود آن مستمر باشد به دو نیرو محتاج است:

 اول: جامع)سبب وجود مزاج(  دوم: حافظ)علت بقای آن(

این هر دو بر التیام)به هم پیوستن( مقدم اند و التیام نیز بر مزاج مقدم است. ابن سینا در 

ماید: اگر به دلیلی دنباله، جهت تکمیل بحث خود، یک دلیل تجربی ارائه می دهد و می فر

در جامع و حافظ رخوت حاصل شود یا نابود شود، هر یکی از عناصر متضاد از همدیگر 

جدا می شوند. مزاج که معلول التیام این عناصر بود، از بین می رود. پس اصل و مبدأ 

نیروهای محرکه و مدرکه و حافظه مزاج، شیء دیگری غیر از مزاج است که آن را نفس 

 .1می نامند

 این دلیل اختصاصی به نفس حیوانی ندارد و شامل نفس نباتی نیز می شوددلیل دوم 

 این برهان به شرح ذیل است:

الف( تأثیر نفس در تغییر مزاج بدن: اگر گیاهان و حیوانات را مورد توجه قرار دهیم، در 

حرکات کمی می یابیم که هر یک به خودی خود و بدون دخالت عامل قسری خارجی دارای  

و کیفی خاصی به سمت کمالت مطلوب خود اند. فی المثل همه گیاهان و حیوانات رشد می 

کنند و رشد چیزی جز تغییر کمی و افزایش حجم نیست. گاه نیز حرکات واقع شده، حرکات 

کیفی است، مثالا رنگ سیب یا شکل آن تغییر می کند. حرکات کیفی و کمی مزبور عموماا 

یر اجزاء و عناصر جسم نباتی و بدن حیوانی است. همان اجزائی که ترکیب همراه با تغی

 خاص آنها با یکدیگر زمینه ساز عروض امری عرضی به عنوان مزاج است.

ب( تحول مستمر اجزائ در عناصر جسم نباتی و بدن حیوانی: در پی تحول در عناصر 

تغییر اجزاء و عناصر مرکب،  مزبور مزاج گیاه یا حیوانن نیز متبدل می گردد، چرا که با
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هیأت ترکیبی آن نیز متح.ل خواهد شد و با تغییر هیأت ترکسیب مرکب، مزاج مرکب نیز 

 تغییر می کند.

ج( تأثیر نفس در بازگشت مزاج سالمک از سوی دیگر گاه در اثر بیماری یا نظایر آن مانند 

ا از دست داده، مختل وقوع جراحت، شکستگی و خونریزی، مزاج بدن حالت اعتدال خود ر

می گردد. مثال رطوبت یا یبوست بر مزاج قالب می شود و سالمتی بدن از بین می رود، 

 اما پس از گذشت مدتی دوباره مزاج معتدل و سالم پدید می آید.

 حال سؤال این است که عامل بازگشت مزاج سالم به بدن چیست؟

 ی می کنیم:در اینجا چند فرض قابل طرح است، که آنها را بررس

الف( عامل بازگشت مزاج، مزاج سالم اولیه است که این فرض قابل قبول نیست، زیرا بر 

 حسب فرض، آن مزاج از بین رفته و فاسد شده است.

ب( عامل بازگشت مزاج، مزاج مختل و ناسالم است، این فرض به صورت بدیهی مشخص 

 است که نمی تواند عامل بازگشت سالمتی باشد.

بازگشت یک موجود مفارق و مجرد از ماده است. این فرض نیست قابل قبول ج( عامل 

-نیست، زیرا تأثیر موجود مجرد در شیء مادی بدون وساطت قوه ای جسمانی محال است

بنابراین موجود مفارق تنها می  -البته افاضه ی وجود از سوی موجود مجرد امکان دارد

فاعل مباشر آن همانا قوه ای جسمانی است که در تواند فاعل بعید برای تغییر مزاج باشد و 

 ماده تأثیر کرده، منشأ تغییر مزاج می گردد.

د( عامل بازگشت جسمیت بدن یا جسم خارجی)مثل جسم سماوی( است: این فرض از دو 

صورت خارج نیست. یا جسم مزبور به واسطه ی قرار گرفتن در وضع خاصی نسبت به 

می گردد و یا آنکه عامل تغییر همان جسمیتی است که بین  گیاه یا حیوان سبب تغیی مزاج

جسم مورد بحث و سایر اجسام مشترک می باشد. بطالن صورت دوم کانال روشن است، 

زیرا جسمیت مشتر از قبل در جسم مزبور وجود داشته حال آنکه طبق فرض، تغییر مزاج 

سام نیز وجود دارد، پس در زمان خاصی واقع شده است. ثانیاا جسمیت مشتر در سایر اج 

 وجهی برای ترجیح جسمی خاص به عنوان  عامل تغییر وجود ندارد.

فرض اول نیز باطل است زیرا نمی توان پذیرفت که همه ی تغییرات کمی و کیفی حاصل 

تحت تأثیر یک عامل قسری مانند یک جسم   -که به تغییر مزاج می انجامد  -در گیاه یا حیوان

تغییرات به  0همچون تغذیه، رشد و تولید مثل-لکه در بسیاری مواردخارجی انجام پذیرد ب 

 مقتضای ذات و طبیعت گیاه یا حیوان واقع شده است.

از بطالن فروض یادشده نتیجه می گیریم که عامل تغییر مزاج، قوه ای است جوهری که 

 .1ستدر درون ذات گیاه یا حیوان قرار دارد و این قوه همان نفس نباتی یا حیوانی ا

 این دلیل به نفس حیوانی اختصاص دارد و شامل گیاهان نمی شود. -دلیل سوم

 
و مالصدرا، األسفار  230، ص  2این دلیل با تغییراتی در مراحل پایانی آن از فخر  رازی گرفته شده است؛ المباحث المشرقیة ، ج  1

 .8األربعة، ج
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الف( دللت برخی احوال نفسانی بر مغایرت نفس با مزاج، گاه دیده می شود که حیوان یا 

مثال در هنگام بالرفتن از کوه یا انجام دادن کاری -انسانی در حین پیمودن راهی دشوار

دد و پس از گذشت مدتی کامال درمانده می شود. عالوه بر این، دچار خستگی می گر  -سخت

در برخی موارد اعضای انسان یا حیوان، دچار رعشه می گردد و در دو جهت مخالف با 

یکدیگر حرکت می کند. حال اگر اعضای بدن حیوان یا انسان، یعنی نفس را با مزاج یکی 

ه ی اعضاء قابل توجیه نباشد. برای بدانیم لزم می آید که واقعیاتی مثل خستگی و رعش

 اثبات این مدعا کافی است که اندکی در حقیقت امور فوق تأمل ورزیم.

ب( نقش تضاد نفس با مزاج در پدید آمدن حالت خستگی: حالت خستگی هنگامی پیش می 

آید که بخواهیم اعضای بدن را برخالف طبیعت آن به حرکت درآوریم. بنابراین در این گونه 

د دو عامل متضاد با یکدیگر وجود دارند که یکی از آن دو، بدن را به سوی حرکت موار

می خواند و دیگری آن را به سکون و یا حرکتی در جهت مخالف با حرکت اول دعوت می 

 کند.

حالت)خستگی( در واقع معلول برخورد و تضاد این دو عامل است و وقتی عامل دوم کامال 

یش می آید. پس از تأمل به دست می آید که عامل اول همان غالب شود، حالت واماندگی پ

 نفس و عامل دوم نیز، همان مزاج بدن می باشد.

ج( دللت تضاد فعل نفس با فعل مزاج بر مغایرت آن دو با یکدیگر: ما پس از بال رفتن از 

کوه دچار خستگی می شویم در این حالت نفس ما هنوز طالب ادامه ی حرکت ارادی به 

ا تصمیم داریم حرکت خود را  به سوی قله ادامه دهیم ولی احساس   سوی بال است. یعنی واقعا

می کنیم که عامل دیگری مانع از ادامه ی راه ما می شود. این عامل همانا مزاج خاص بدن 

ما است که در اثر غلبه ی اجزای ثقلیه ی بدن)اجزای أرضیه و مائیه( تمایل به سوی مرکز 

 را به سوی پایین می کشد. زمین دارد و ما

به بیان دیگر، نفس در این حالت می خواهد بدن را از حرکت طبیعی خودش که به مقتضای 

مزاج خود، به سمت پایین است باز دارد و حرکتی در جهت مخالف یعنی به سمت بال ایجاد 

فرض  کند. حال اگر نفس همان مزاج بود، تضادی که اشاره کردیم، پیش نمی آمد زیرا در

ک)نفس( با مزاج، بدن ما به سهولت در آن جهتی که مقتضای طبع و مزاج ما  اتحاد محّرِّ

 بود، حرکت می کرد و دیگر حالتی به عنوان »خستگی« پیش نمی آمد.

د( دللت رعشه ی اعضاء بر مغایرت نفس با مزاج: در مسأله ی رعشه نیز نفس اراده می 

لو حرکت دهد اما عضو مزبور به مقتضای کند که عضو را در جهت خاصی، به سمت ج 

طبع خود بالفاصله در جهت عکس حرکت می کند. بنابراین پدیده ی رعشه چیزی جز 

مجموعه ای از حرکات د دو جهت مخالف با یکدیگر نیست که بر اثر دخالت دو عامل 

د، مجزا، یعنی نفس و مزاج واقع می شود. در اینجا نیز اگر فرض اتحاد نفس با مزاج شو 

 .1توجیه معقولی وجود نخواهد داشت

 
 .8و مالصدرا، ج  230، ص 2فخر رازی، المباحث المشرقیة، ج  1
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: انسان از اول تا آخر عمر خودش را موجود واحدی می بیند و در همه ی دلیل چهارم 

مراحل عمرش با واژه ی »من« به خودش اشاره می کند و خود را معرفی می نماید. به 

غیر از مزاج عقیده ی فالسفه مراد از این »من« نفس و روح انسان است و این نفس و روح  

 .1است، زیرا مزاج انسان در سنین و مواقع مختلف تغییر می نماید و بی ثبات است

کیفیت ملموسه که یکی از انواع ادراک حسی است، جز با استحاله ی کیفیت دلیل پنجم: 

اگر مدرک این کیفیت مزاج باشد)نه نفس( آن یا مزاج عضو لمس، ادراک نمی شود. 

 ده است، محال است مزاج باطل شده مدرک کیفیت ملموسه باشد.مزاجی است که باطل ش

یا مزاجی است که حادث شده است. این فرض نیز محال است. چون مزاج صحیح و تصلی 

ذات خودش را درک نمی کند، چگونه مزاج متجدد و غریب می تواند ذات خودش را درک 

 کند؟

انفعال می باشد و شیء از خودش پس به طور کلی می توان گفت که لزمه ی احساس، 

منفعل نمی شود، بدین خاطر وقتی شیئی را احساس می کنیم، باید چیزی در هنگام توارد دو 

حالت باقی باشد که با واسطه اش به تغییر در دو حالت علم پیدا نمود. مزاج امری متغیر 

 .2رک می باشداست پس مزاج مدرک نیست. بدین خاطر چیز دیگری به نام نفس داریم که مد

مزاج حیوان گاهی از اشتداد به سوی ضعف و گاهی بالعکس از ضعف به  دلیل ششم:

ا متحرک در مزاج غیر سوی اشتداد حرکت می نماید. متحرک غیر از متحرٌک فیه است لذ

 .3از مزاج است

امام فخر رازی برای اثبات مغایرت نفس با مزاج در کتاب »المباحث  دلیل هفتم:

« شش دلیل ذکر کرده است. مالصدرا در جلد هشتم أسفار همه ی آن شش دلیل را المشرقیة

با شکوکی که امام غخر بدان اشاره کردهف آورده است اما مالصدرا در أسفار یک دلیل 

دیگر به آنها اضافه می کند و این دلیل را جزء دلیل عرشی معرفی می نماید و آن را چنین 

 تقریر می کند:

ک)درک  صدرا:دلیل عرشي مال ادراک عبارت از وجود مدَرک)درک شده( برای مدرِّ

کننده( است، پس اگر نفس همان مزاج باشد، لزم می آید که عرض، موجود لنفسه باشد در 

 حالی که عرض موجود لغیره است.

توضیح مطلب: نفس مزاج را درک می نماید. مزاج چون کیفیت ملموس می باشد، بدین 

حال اگر کسی ادعا نماید که نفس همان مزاج می باشد، از یک طرف خاطر عرض است. 

مزاج عرض می باشد، از طرفی چون ادعا شد که نفس همان مزاج است، پس مزاج خودش 

 
 .373بهمنیار، التحصیل، ص  1
 .40-39، صصص8و مالصدرا، ج  244-243، ص 2فخر رازی، المباحث المشرقیة، ج  2
 .40، ص 2و مالصدرا، ج  244، ص 2فخر رازی، المباحث المشرقیة، ج  3
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را درک کرده است و این بدین معنا است که عرض موجود لذاته باشد و این با معنای عرض 

 وجود لغیره می باشد.بودن سازگار نیست، چون از وجود فی نفسه اش عین 

ک مزاج، مزاج نیست، بلکه امر دیگری است، ان امر دیگر نمی تواند جسم  بدین جهت مدرِّ

مطلق یا جسم عنصری باشد، چون لزمه اش آن است که هر جسم مطلق یا عنصری دّراک 

باشد و این خالف واقع است پس قوه ای که مزاج را درک می نماید، نه خود مزاج است و 

ی که قوام مزاج بدان است. بلکه امری غیر از آن دو می باشد که همان نفس است نه جسم

 و همین مطلوب ما است.

 حرکت نفس

یکی از مباحث علم النفس، مسأله ی تغییر یا ثبات نفس است. بر فرض تغییر پذیری نفس، 

عرضی است تغییر آن دفعی است یا تدریجی؟ بر فرض تدریجی)حرکت( این حرکت نفس 

 وهری؟ برای فهم مدعا ابتدا باید با واژه های کلیدی بحث، آشنا شویم.یا ج

ثبات به معنای بر حال خود باقی ماندن در برابر تغّیر است که به معنای باقی تغییر و ثبات:  

نماندن در حال پیشین است. این دو مفهوم ضد یکدیگرند زیرا موجود در یک تقسیم به متغّیر 

 نداریم. -موجودی که نه متغیر باشد و نه ثابت-رض سومیو ثابت تقسیم می شود؛ ف

حرکت تغّیر تدریجی و سکون عدم تغّیر تدریجی در چیزی است که قابلیت حرکت و سکون:  

تغیّر تدریجی را دارد. بنابراین حرکت و سکون، متقابالن از نوع عدم و ملکه اند و بدین 

و مصداق اتّم آن واجب تعالی  جهت موجود سومی داریم که نه متحرک است و نه ساکن

 است.

 انواع تغّیر
 تقسیم می شود. -دفعی و تدریجی-تغیّر در تقسیم اولی به دو قسم 

تغیّر دفعی: دگرگونی و تغیّری است که در زمان رخ نمی دهد، بدین جهت تدریجی  .1

 نیست. تغّیر دفعی به دو گونه ذیل تقسیم می شود:

 اإلشتراک است که خود دو گونه دارد:. با وجود ما به 1-1

. کون و فساد: زوال صورتی از روی ماده و تکون صورتی 1-1-1

 جدید به جای آن

. زوال و حدوث اعراض: زوال عرضی از روی جوهر و 1-1-2

تکّون عرضی جدید به جای آن )البته این قسم قائل ندارد، شاید بتوان 

 آن را کون و فساد در اعراض نامید(.

 بدون مابه اإلشتراک که این قسم نیز به سه گونه تقسیم می شود: .1-2

 .. زوال: نابود شدن یک وجود)تبدیل وجود به عدم(1-2-1

 .. حدوث: پدید آمدن چیزی)تبدیل عدم به وجود(1-2-2

. تجدّد امثال: زوال و نابودی وجودی و جانشینی وجودی 1-2-3

 .دیگر به جای آن)تبدیل وجود به وجود(

تدریجی: دگرگونی ای که در طی زمان صورت می گیرد که بدان حرکت می  تغیّر .2

 گویند و به دو قسم تقسیم می شود:
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. حرکت جوهری: به تغییر تدریجی صورت جوهری، حرکت جوهری 2-1

می گویند. مانند تبدیل نطفه به َعلَقه و علقه به م ضغه. این دگرگونی بر پایه 

 جی است. بنابراین امتداد سیالنی دارد.ی حکمت متعالیه، زمان دار و تدری 

. حرکت عرضی: به دگرگونی تدریجی هر یک از اعراض، حرکت 2-2

عرضی می گویند، مانند حرکت أینی یک جسم از مکانی به مکان دیگر که 

 انتسابش به مکان، سیال باشد.

 اقسام دیگر حرکت

یر از حرکت امتدادی: در این قسم، شخص و حدّ هر مقطع مفروض حرکت، غ .1

شخص و حدّ مقاطع سابق و لحق است. به گونه ای که حدود و شخصیتهای سابق 

در لحق نیست هر چند هر دو دارای یک مرتبه ی وجود باشند. حرکت امتدادی 

 خود بر سه قسم است.

. اشتدادی: مانند حرکت کمی بدن انسان در حال رشد که طی زمان، 1-1

کّم جدید غیر از کّم پیشین است زیرا بدن اشتداد می یابد به گونه ای که 

انسان)موضوع حرکت کّمی( هر هفت تا ده سال کامالا عوض می شود و به 

وض می شود و دیگر شخص کّم سابق در کّم لحق حضور م عتبع آن کّمش ه

 ندارد.

. تضعّفی: مانند حرکت کّمی بدن انسان به سمت لغری، مانند جوانی که 1-2

 بدنش کم می شود. پیر می شود و حجم

. متشابه: مانند همه ی حرکت های عینی که بودن شیئ در مکان های 1-3

متعدّد مشابه است، به این صورت که شخص و حد هیچ یک از أین های سابق 

 در أین لحق حضور ندارد.

حرکت غیر امتدادی: در این قسم حرکت، شخص مقطع سابق در لحق موجود است  .2

یدا می کند. به بیان دیگر شخص وجود سابق باقی است ولی هر چند حدّش اختالف پ 

حدودش فرق می کند، به سان موجودی که هسته ی مرکزی دارد و لیه هایی روی 

 آن می آید و از آن کم می شود. این قسم خود به دو قسم تقسیم می شود:

. اشتدادی توسعی: به عنوان مثال منِّ جاهل به عالم تبدیل شود. من یکی 2-1

ست ولی حدود و ثغورش توسعه یافته است. به بیان دیگر شخص او تغییر ا

 نکرد اما حدش تغییر کرده است.

. تضعّفی یا تضّیقی: مانند کسی که به عّلت عارضه ای علمش را از 2-2

 دست بدهد. در واقع حدّ او ضیق یافته ولی شخص او باقی است.

 

 تفاسیر گوناگون درباره ی تغییرات جوهری
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ر تغییر جوهری در عالم ماده نیست بلکه سخن در آن است که آیا این تغییر هیچ ک س منکِّ

 دفعی است یا تدریجی؟ در اینجا سه تفسیر وجود دارد:

تفسیر مّشائیان)کون و فساد(: فیلسوفان مّشاء تغییرات جوهری را از گونه ی تغییرات  .1

یت های متفاوت صورت دفعی می دانند. این تغییرات با وجود ماده ی مشترک بین فعل

آنها  می پذیرد که گاهی تنها ماده اولی، گاهی افزون بر آن ماده ی ثانیه نیز در

سه بعدی به اضافه ی یک صورت نوعیه داریم مثل   حضور دارد. مثال: یک موجود

تبدیل می شود. صورت گندمی زائل می  -نهال-صورت نوعیه ی گندم به چیز دیگر

مدن آی نشیند)کون(. در این مثال پدید نهالی به جای آن مساد( و صورت فشود)

 صورت گندمی دفعی است و پس از تحّقق گندم می ماند.

محال می داند زیرا با رفتن  صدرا این تفسیر را نپذیرفت. وی چنین معنایی را

ماده نیز زائل می شود چون موجودیت ماده به صورت است و با رفتن آن  ،صورت

 .1ی ماند تا صورت بعدی را بپذیردماده ای باقی نم

عالم از گونه ی تجدّد  سیر عرفا)تجدّد امثال(: عرفا معتقدند که همه ی تغییراتفت  .2

یعنی در هر آن موجودی نابود می شود و موجودی مشابه و مثل آن به  ،امثال است

فنی. این دو اسم دربار ئ است و هم م  نشِّ ه جای آن ایجاد می گردد زیرا خدواند هم م 

ی هر موجودی همواره جاری است یعنی خدا هر موجودی را در هر آن هم انشاء 

می کند و هم افناء. برای نمونه یک تصویر ثابت تلویزیونی را در نظر بگیرید که 

هر چند ثابت به نظر می رسد، در واقع فرستنده هر لحظه صورتی را نابود و 

ونه گم نیز این دگن  نه یصورت دیگری را جایگزین صورت پیشین می سازد. دا

است یعنی در هر آن گندمی نابود می گردد و گندمی دیگر ایجاد می شود و وقتی به 

 گیاه تبدیل می شود همه اش نابود می شود و گیاهی ایجاد می شود.

به نظر صدرا این تفسیر نیز ناتمام است زیرا تجدّد امثال به معنای نفی تغییر تدریجی 

 ونی تدریجی در جهان ماده پشتوانه ی عقلی دارد.است در حالی که دگرگ

تفسیر مالصدرا)حرکت جوهری(: صدرا بر این باور است که دگرگونی های عالم  .3

ماده همه از نوع حرکت جوهری است و بدون اعتقاد به حرکت جوهری هیچ حرکتی 

توجیه پذیر نیست. از این روی، حرکات عرضی نیز در باطن خویش از حرکت 

 جوهری بهره مند هستند.

صدرا می گوید مّشائیان از یک سوی صورت نوعیه را فاعل قریب حرکت می دانند 

می پذیرند. با  -أین، کّم، کیف و وضع-و از سوی دیگر، حرکت را در چهار مقوله

ضمیمه کردن این مقدمه که فاعل قریب حرکت باید متحرک باشد، حرکت جوهری 

ور نوعیه ثابت می شود زیرا حرکت در اعراض)معلول( بدون حرکت در  در صِّ

علت و فاعل قریب آنها محال است. صدرا در استدلل دیگر از این راه که اعراض 

شؤون وجود جوهر اند و حرکت در شؤون، مالزم بلکه عین حرکت جوهر است، 

 حرکت در جوهر را اثبات می کند.
 

 .105-3/59صدرا، أسفار   1
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 دیدگاه های متفکران مسلمان درباره ی حرکت در نفس

 فکران مسلمان بر اساس مبانی خود چند دیدگاه در این راه ارائه داده اند که عبارتند از:مت 

ابن سینا بر این باور است که جوهر   دیدگاه فیلسوفان مش ائی)ابن سینا= ثبات نفس(: .1

 -اعم از دفعی، کون و فساد و تجدأد امثال-و ذات نفس ثابت است و هیچ گونه تغییری

خ نمی دهد، زیرا نفس مجرد است و در مجرد تغییر راه ندارد. عالوه بر آن  در آن ر 

م به  حرکت جوهری خواه در نفس یا جواهر دیگر محال است زیرا حرکت متقّوِّ

وع است و جوهر موضوع ندارد. همه ی تغییراتی که در نفس مشاهده می شود موض

 از نوع حرکات عرضی تکاملی یا تنازلی است.

نکته: این دیدگاه با توجه به مبانی ابن سینا نظیر ثبات و استکمال نفس، محال بودن 

گرنه تصریحی از ابن  حرکت جوهری و امتناع حرکت از مجرد به دست می آید و

در این زمینه نداریم. مثال: نفس جاهلی را در نظر بگیرید که با به کارگیری  سینا

ابزار شناخت، عالم می شود یا نفس عالم را که بر علمش افزوده می شود)حرکت 

تکاملی در اعراض نفس(. نفس عالمی را در نظر آورید که در اثر پیری یا ضعف 

 ض نفس(. مفرط علمش کم یا زائل شود)حرکت تنازلی در اعرا

: مهم ترین مبنای کسانی که نفس را ثابت می دانند، اعتقاد به استحاله ادل ه اثبات نفس

حرکت در مجردات است. بدین جهت ادله ی اثبات نفس همان ادله ی اثبات مجردات 

 است. دلیل عبارتند از:

 :دلیل اول

 : نفس انسانی مجرد در حدوث و بقاست.1مقدمه 

ده ندارد. وقتی ماده نداشت، قوه و استعدادی ندارد زیرا : نفس مجرد ما2مقدمه 

استعداد از شؤون ماده است. از طریق وجود، بسیاری از فعلیت ها وجود ماده در 

جسم ثابت می شود. زیرا بر اساس برهان قوه و فعل، این دو در یکجا جمع نمی 

سم نمی تواند شوند زیرا قوه مالزم با فقدان و فعلیت مالزم با وجدان است. پس ج 

آن متصف به وجدان)صورت(   ءبلکه دو جزء خارجی دارد که یک جزیک چیز باشد  

و جزء دیگر متصف به فقدان)ماده( می شود. نفس چون مجرد است، قوه و استعداد 

 ندارد.

: به علت نداشتن قوه و استعداد نفس، تغییری در ذات نفس رخ نمی دهد زیرا 3مقدمه  

 عناست که قوه و استعداد آن را از پیش داشته است.اگر تغییر کند، بدان م

: حرکت، خروج از قوه به فعل است، پس چیزی که قوه ندارد، حرکت هم 4مقدمه 

 ندارد.

 نتیجه: نفس حرکت ندارد.

که مقبول فیلسوفان مّشائی -: مقدمه ی دوم بر برهان »قوه و فعل« 1نقد برهان: نقد

وش است زیرا وجدان ناظر به چیزی است مبتنی است. اما این برهان، مخد -است

که فقدان بدان ناظر نیست. بدین جهت جمع شدن آنها مانعی ندارد زیرا فعلیت جسم 
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ناظر به ابعاد سه گانه است اما فقدان ناظر به فعلیت های بعدی است. بدین جهت هر 

در خصوص چیزی که دارد، بالفعل و درباره ی  -اعم از مادی یا مجرد-موجودی

ی که ندارد، بالقوه است. بدین جهت مجرد نیز مانند موجود مادی به دلیل اجتماع چیز

قوه و فعل، می تواند تغییرپذیر بوده حرکت داشته باشد. بدین جهت از راه تجرد 

 نفس، نمی توان بر ثبات آن استدلل کرد.

بر اساس این اشکال، مرحوم الهی قمشه ای و استاد مصباح یزدی ماده  :1نکته

 لی)هیولی اولی( را انکار کرده اند.او 

مجرد یا واجب است یا ممکن. در مجردِّ واجب، تغییر محال است. ولی محال :  2نکته

بودنش دلیلی دیگر دارد زیرا اگر واجب تغییر بپذیرد، واجب، ممکن می شود زیرا 

تغییر نشان می دهد که نه حالت سابق واجب بوده و نه حالت لحق، اما این دلیل 

 ای مجرد ممکن صادق نیست.بر

: لزمه پذیرش حرکت در اعراض نفس، اعتراف به وجود حرکت در مجردات 2  نقد

است زیرا تعین تجرد یا مادیت اعراض به موضوع آنها مرتبط است به این معنا که 

اعراض موضوع مادی، مادی و اعراض موضوع مجرد، مجردند. در نتیجه 

ا پذیرفته است، مجردند. بنابراین حرکت در د آن رراعراض نفس که ابن سینا تج 

 اعراض نفس، به معنای پذیرش حرکت در مجردات است.

 دلیل دوم:ادارک تغییرات

: اگر نفس خود تغییر کند، نمی تواند تغییر در مزاج، حواس و حالت را 1مقدمه

بفهمد زیرا ادراک تغییر به آن است که حالت سابق و لحق هر دو را درک کنیم. 

براین نفس باید در حالت سابق و لحق باقی باشد تا دریابد که حالت سابق به حالت بنا

لحق تبدیل شده است. در غیر این صورت تبدّل قابل فهم نخواهد بود زیرا متبدّل و 

 متبدّل الیه را یک نفر درک نکرده است.

 : نفس بالوجدان تغییرات در مزاج، حواس و حالت را درک می کند.2مقدمه

 نتیجه: نفس ثابت است.

بیان شد که حرکت به دو قسم امتدادی و غیر امتدادی تقسیم می شود و نقد دلیل: 

حرکت نفس از قسم دوم است. بنابراین نفس، هسته ثابتی دارد که گاهی همان جوهر 

کوچک، به جوهر بزرگ تبدیل می شود و به همین ترتیب تکامل می یابد و گاه نیز 

نفس حرکت می کند، می تواند تغییرات در مزاج، حواس و حالت برعکس با این که  

 را نیز دریابد.

 دیدگاه مالصدرا)حرکت جوهری نفس(:  .2

: نفس جسمانیة الحدوث است یعنی در آغاز موجودی مادی است که جسم، 1مقدمه

ماده آن است، به گونه ای که با جسم اتحاد وجودی دارد به سان هر صورت نوعی 

 ده اش اتحاد وجودی دارد. دیگر که با ما

: نفس در هنگام پیدایی، مادی است، از این جهت قوه و استعداد دارد زیرا 2مقدمه

قوه داشتن از شؤون ماده است و با وجود قوه و استعداد حرکت را در ذات و جوهر 
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خود خواهد پذیرفت. حرکت خروج شیئ از قوه به فعل است. نفس چون فقط قوه و 

روج از قوه به فعل، تحقق می پذیرد. بنابراین در جوهر نفس و به استعداد دارد، خ 

 تبع آن در اعراضش حرکت و تغییر امکان پذیر است.

: زمانی که نفس ادراک و شعور پیدا کرد از مادی محض بودن به موجودی 3مقدمه

 مثالی تبدیل می شود.-مادی

 عقلی می شود.-مثالی-:زمانی که نفس ادراک عقلی یافت، موجودی مادی4مقدمه 

ن دگرگونی ها در حیات دنیوی رخ می دهد، که در همه این ی : همه ی ا5مقدمه

 مراحل، مادی بودن نفس بر جاست و حرکت آن هم جوهری است و هم عرضی.

حرکت جوهری و عرضی نفس، متوقف -قطع تعلق نفس به بدن-: با مرگ6مقدمه

 این حال باقی می ماند.شده و به موجودی ایستا تبدیل می شود و تا ابد بر 

در مجموع می توان دیدگاه صدرا را به دو مدعا تحلیل و خالصه کرد که هر کدام 

 علت خاص خود را می خواهد.

 وقوع حرکت جوهری و عرضی نفس در حیات مادی.: مدعای اول

 .استحاله ی حرکت در نفس پس از مفارقت از بدن: مدعای دوم

 ادله ی صدرا بر مدعای اول

 اول: ارجاع به وجداندلیل 

هر انسانی با علم حضوری تغییرات تدریجی آن را در خود می یابد. به عنوان مثال حالت 

پیش از علم را در خود می یابد و می بیند که مانند خشتی از خاک ظلمانی است ولی پس از 

 عام نورانی می شود. بنابراین حرکت جوهری نفس، امری وجدانی است.

ای که برای اتحاد عاقل و معقول اقامه شده بر حرکت جوهری نفس نیز ادله دلیل دوم: 

دللت دارند زیرا نفس با اکتساب علم، با علم اتحاد وجودی می یابد. این سخن بدان معناست 

که پیش از اتحاد، استعداد پذیرش آن را داشته است. بنابراین نفس باید مادی باشد تا ماده ی 

و وقتی بدان متصف شد، در واقع فعلیت جدیدی می یابد که  فعلیت های بعدی قرار گیرد

غیرمادی است. بنابراین نفس هم مادی است و هم مجرد البته نه به گونه ای که از بساطت 

خارج شود بلکه به همان وجود واحد بسیط، حقایق و فعلیت های گوناگون می یابد. به بیان 

وانش، تنها محل و موضوع علم و عمل دیگر، نفس ناطقه بر عکس تلقی ابن سینا و پیر

نیست. بلکه ساخته علم و عمل است. کالم حضرت امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( نیز به 

 »کل  وعاٍء یضیق  بما ج عل فیه إال وعاء العلمِّ فإن ه یت سع «.همین حقیقت اشاره دارد: 

 نقد مدعای نخست صدرا

لم حضوری است. ولی استدلل دوم وی بر نقطه ی اتکای صدرا در استدلل نخست بر ع

را آنچه با علم مادی بودن نفس تکیه دارد در حالی که جمع این دو امکان پذیر نیست زی 

تکامل نفس مجرد است که به علم حضوری معلوم است ولی با  ،حضوری درک می شود

د، تنها نفس مادی تنها با علم حصولی درک می شود. بنابراین آنچه بالوجدان درک می شو 

حرکت نفس مجرد)حرکت ب عد مجرد نفس( است نه ب عد مادی آن. بر این اساس آیا معقول 
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به مجرد است که از یک سوی حرکت در مجردات محال دانسته شود و از سوی حرکت مرت

 به دلیل وجود ماده در مرتبه مادی نفس وجدانی تلقی شود؟ ،نفس

 س از مرگ( و نقد آندلیل مدعای دوم صدرا)محال بودن حرکت نفس پ

ادله ی این مدعا، همان ادله ای هستند که مّشائین بر استحاله ی حرکت در مجردات اقامه 

کردند که قبالا بیان شد. همان نقدی که درباره ی ادله ی مّشائیان بیان شد، در مورد مدعای 

 صدرا نیز صادق است.

 دیدگاه عالمه طباطبائی

عالمه)ره( در بدایةالحکمة و نهایةالحکمة ، نفس را به جوهر مجرد از ماده از حیث ذات و 

متعلّق به ماده از حیث فعل تعریف می کند. از این تعریف می توان نتیجه گرفت تعلق نفس 

به ماده در مقام فعل مالزم با حرکت آن است. بر این اساس نفس، مادامی که در حیات دنیوی 

دارد و با قطع تعلق از بدن، حرکت آن پایان می یابد. بنابراین دیدگاه عالمه است، حرکت 

 درا دو مدعای اساسی دارد:صنیز مثل دیدگاه 

 پذیرش حرکت جوهری در حیات دنیویمدعای اول: 

 نفی حرکت جوهری پس از قطع تعلّق از بدنمدعای دوم: 

نیوی و ثبات آن پس از قطع وجه شباهت: این دو دیدگاه در حرکت جوهری نفس در حیات د

 ارتباط با بدن شباهت دارند.

وجه امتیاز: از نظر صدرا نفس تا زمانی که در عالم ماده است، مادی است ولی عالمه نه. 

ح تغییر و حرکت است. یعنی  عالمه به تجرد ذاتی نفس اعتقاد دارد که تعلّقش به ماده مصّحِّ

 یریم.همین مقدار کافی است که حرکت را در آن بپذ

 دلیل دیدگاه عالمه طباطبائی

دلیل عالمه همان ادله ی نظریه ی صدراست یعنی مدعای اول ایشان از طریق استناد به 

حِّ حرکت  وجدان و استناد به ادله ی عاقل و معقول است. هر چند این دو در تعیین مصّحِّ

حِّ حرکت نفس در حیات دنیوی اختالف نظر دارند. عالمه طباطبائی تعلق به ماده را  مصّحِّ

نفس می داند در حالی که صدرا وجه پذیرش حرکت را مادیت نفس در یکی از مراتب 

 وجودی می داند.

دلیل مدعای دوم نیز همان ادله ی امتناع حرکت در مجردات است که دلیل دیدگاه مّشائیان 

 و صدرا است.

 نقد دیدگاه عالمه طباطبائی

دو مدعای عالمه نیز وارد است. افزون بر آن،  نقدی که بر دو مدعای صدرا وارد بود، بر

حِّ حرکت در  تعلّق نفس به ماده در مقام فعل با وجود تجرد ذاتی آن نمی تواند مجوز و مصّحِّ

ا مجرد است، به این علت که استعداد  ذات نفس باشد زیرا بر مبنای حکما، نفس چون ذاتا

را نمی پذیرد و مادی بودن در  عالم شدن، قدرت یافتن و هیچ چیز دیگر را ندارد، حرکت

 مقام فعل نمی تواند ذات مجرد آن را از بی استعدادی به ذات دارای استعداد تبدیل کند.

 دیدگاه استاد فیاضی
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ا مجرد است، از ابتدای وجود یافتنش تا ابد قابلیت حرکت دارد، خواه در  نفس با اینکه ذاتا

رد شود. بنابراین امکان حرکت همیشه در مقام فعل، مادی باشد یا خواه در مقام فعل، مج 

نفس وجود دارد؛ نفس حتی پس از مرگ نیز حرکت جوهری و عرضی خواهد داشت یعنی 

نفس در برزخ یا قیامت کبری، در بهشت یا جهّنم حرکت دارد. به بیان دیگر نفس تا نفس 

برزخ و  است و وجود دارد، می تواند حرکت داشته باشد. البته این حرکت ممکن است در

 قیامت اختیاری نبوده، بلکه تکوینی و اجباری باشد.

 ادله دیدگاه استاد فیاضی

 دلیل اول: رجوع به وجدان

ما تحقق حرکتی را که بر اثر نیت ها و اعمال حاصل می شود به خوبی در می یابیم و 

 روشن ترین دلیل بر امکان یک چیز وقوع آن است.

 قولدلیل دوم: ادله ی اتحاد عاقل و مع

ادله ی اتحاد عاقل و معقول گواه این مدعاست زیرا به روشنی بر وقوع حرکت جوهری در 

نفس دللت دارند. اشکال هایی که بر دیدگاه مالصدرا و عالمه طباطبائی وارد بود، بر این 

دیدگاه وارد نیست زیرا ما اعتقادی به امتناع وجود حرکت در مجردات نداریم و ادله ی 

حرکت در مجردات مخدوش است. بدین جهت نفس با این که مجرد است، امتناع وجود 

استعداد پذیرش اموری را که فاقد آنهاست، دارد با این که درباره ی امور دیگر دارای فعلیت 

 است.

 دلیل سوم: دلیل نقلی

روایات پرشماری بر تغییر و حرکت روح در دنیا، برزخ و قیامت تصریح دارد. از جمله 

»إذا مات اإلنسان، إنقطَع عمل ه إال عن ثالٍث هللا علیه و اله و سلّم( می فرمایند: پیامبر)صلی

 .: صدقٌة جاریٌة و علمٌ ینتفع  به و ولٌد صالح یدعو له«

زمانی که انسان بمیرد، کردار و اعمالش قطع می شود، اما در مورد سه چیز این حکم نقض 

می بگذارد که دیگران از ای داشته باشد، عل  می شود، اینها عبارتند از: فرد صدقه ی جاریه

 .1برند، فرزند صالحی که برایش دعا کند یآن سود م
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 ( في بیان تجرد النفس الحیوانیة و علیه براهین کثیرة2فصل )

 اثبات تجرد نفس حیواني

 ...منها أن الحیوان قد یتزاید أجزاؤه تارة و یتناقص أخرى

در واقع بر ضد   فصل حاضر براهینی بر تجرد نفس حیوانی اقامه می گردد، این براهیندر  

کسانی است که جوهریت نفس را پذیرفته اند اما آن را صورتی جسمانی و منطبع در ماده 

می دانند. به دیگر سخن، نتیجه ی مطالب این فصل آن است که نفس در بدن حلول نمی کند 

ا به آن تعلق م  ی پذیرد.بلکه صرفا

 برهان اول بر تجرد نفس حیواني

تردیدی نیست که بدن حیوان و همچنین بدن انسان در طول زندگی دچار تغییرات کمی می 

گردد. گاه اجزای جدیدی به بدن اضافه می شود و حجم آن افزایش می یابد و چاق می گردد 

غر می شود. این تحلیل و گاه نیز حجم قبلی آن کاسته شده و به اصطالح تحلیل می رود و ل

و لغری، بر اساس طبیعیات قدیم، معلول حرارت داخلی و خارجی است. به هر تقدیر 

عوامل داخلی و خارجی متحول می  شکی نیست که بدن حیوان و انسان، تحت تأثیر برخی

صورتی مادی و منطبع در بدن باشد، باید به تبع تغییرات بدن متحول   ،گردد. حال اگر نفس

و هویت شخصی آن تغییر یابد. در حالی که واقعیت بر خالف این است و حیوان یا گردد 

ت واحد شخصی خود را در طول ی انسان، با وجود انحاء تغییرات جسمانی و بدنی، هو 
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آید که نفس جوهری است مجرد که به تبع   زندگانی خود، حفظ می کند، بنابراین به دست می

 تحولت بدن متحول نمی گردد.

 ن دوم بر تجرد نفس برها 

 ...و منها أن البهائم تدرك هویاتها اإلدراكیة

تجربیات و مشاهدات مکرر ما حاکی از آن است که حیوان در جستجوی لذت و کامیابی 

درد و رنج گریزان است. این واقعیت بدون علمِّ حیوان به رنج و   است و از سوی دیگر، از

شود که آنچه معلوم حیوان است، لذت و رنج کلی لذت قابل توجیه نیست. ممکن است گفته 

 و مطلق است نه لذت و رنج خودش. اما دو مطلب بر بطالن این سخن گواهی می دهد:

اول آنکه لذت مطلق یا درد مطلق مفهومی کلی است و این از اصول معروف فلسفه است 

بنابراین قول به که ادراک کلیات به انسان اختصاص دارد و حیوانات از آن بی بهره اند. 

ف قول مشهور فالسفه مبنی بر عجز حیوان از لادراک حیوان نسبت به لذت و درد کلی مخا

درک کلیات است. وانگهی اگر بپذیریم که حیوان توانایی ادراک امور کلی، نظیر مفاهیم 

»درد« و »لذت« را دارد، تجّرد نفس حیوانی به صورت قوی تری به اثبات خواهد رسید. 

ک امکان ندارد. زیرا زیرا ت  ردیدی در این مطلب نیست که ادراک کلیات بدون تجّرد مدرِّ

هر چند در تجرد قوه ی حس و خیال اختالف نظر وجود دارد اما در لزوم تجرد قوه ی 

ک کلیات است-عاقله  اختالفی نیست. -که مدرِّ

واقع در مورد ثانیاا ادراک لذت و درد کلی مقتضی آثار دیگری است غیر از آنچه که فی ال

حیوانات مشاهده می شود. فی المثل لزم می آید که یک حیوان خواهان لذت و کامیابی 

 تمامی حیوانات باشد و در جستجوی فراهم آوردن عوامل آن تالش کند، در حالی که آنچه

ا بدنبال آن است ت ا از که حیوان حقیقتا نها لذت و کامجویی خودش می باشد و آنچه که حقیقتا

ا درد و رنج خودش است.آن م  ی گریزد، صرفا

نج خودش آگاه است و این آگاهی و علم، ربنابراین تردیدی نیست که حیوان از لذت و 

را که علم به مضاف)یعنی لذتِّ خود یا چباشد  مقتضی علم حیوان به نفس و ذات خود می

فس( ممکن دردِّ خود(، از آن جهت که مضاف است، بدون علم به مضاف الیه)یعنی خود و ن

نیست. با توجه به علم حیوان به نفس خود می توان تجرد نفس حیوانی را به دو طریق ثابت 

 کرد.

دانستیم که نفس حیوان نسبت به ذات خویش عالم است. همچنین می دانیم که حقیقت علم 

ک خویش است،  چیزی جز حضور معلوم برای عالم نیست. بنابراین چیزی که عالِّم و مدرِّ

ت که عالم به خویش است، وجودی لنفسه دارد. پس نفس حیوان، که عالم به خویش از آن جه

است، دارای وجود لنفسه خواهد بود، از سوی دیگر، صور جسمانی ، که حاّل در ماده اند، 

وجودی للماده و به عبارت دیگر، وجودی للغیر دارند. بنابراین هر چه که وجود »لنفسه« 

مجرد است. در نتیجه باید گفت که نفس حیوانی، به لحاظ ادراک   داشته باشد، از محل و ماده

 خود و دارا بودن وجود لنفسه، دارای تجرد است.

 برهان سوم بر تجرد نفس و مغایرت آن با بدن 
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الحیوان لیس هو البنیة المحسوسة فنقول لو فرض الحیوان كأنه  برهان آخر على أن  

 ...خلق

این برهان بر اساس در نظر گرفتن حالت مفروضی شکل می گیرد: فرض کنیم که هم اینک 

به صورت انسان کاملی، که دارای بدن و اعضاء و جوارح است، آفریده شده ایم اما هیچ 

یک از حواس ما فعال نیست. چشم ما شیئی را نمی بیند و گوش ما چیزی را نمی شنود. 

فته است به گونه ای که قادر بر احساس هیچ کیفیتی رادی فراگهوای آز  یااطراف ما را خأل  

ا گرمی را درک نمی کنیم ی ونه ای است که سردی گنیستیم. فی المثل محیط پیرامون ما به 

و یا مثالا ارتعاشاتی وجود ندارد که موجب تحریک حس شنوایی ما گردد. عالوه بر این، 

ی دیگری تماس داشته باشند تا از این چنین نیست که برخی از اعضای بدن ما با اعضا

طریق، حس لمسه ما به کار افتد بلکه فرض می کنیم که اعضای ما هیچ گونه تماس خارجی 

با یکدیگر ندارند. در چنین شرایطی، که بر حسب فرض تمام حواس ما تعطیل است و خالی 

ه ب می کنیم و  از هر گونه ادراکی نسبت به جهان پیرامون خود هستیم، نفس خود را درک

خود عالمیم، حال آنکه هیچ گونه التفاتی به بدن خویش و اعضاء و جوارح آن نداریم. در 

دون هیچ یک از خواص مادی، همچون طول و  این حالت متعلَّق ادراک ما، یعنی نفس،ب

عرض و حجم و مقدار و سمت و سو، درک می شود. حتی اگر در این حالت اعضای مادی  

و پا و چشم و ... را تخّیل کنیم یا موقعیت و مکان خاص یا جهت ویژه ای خود مانند دست 

را برای خود در نظر آوریم، خواهیم دید که هیچ یک از امور مذکور به عنوان جزئی از 

»خود« تصور نمی شوند بلکه دریافت ما این است که تمامی امور مادی حقیقی با نفس و 

در شرایط مفروض، »خود« را می یابیم حال آنکه از ذات ما مغایرت دارند. به هر تقدیر، 

بدن و اعضاء و اجزای آن غافلیم و این واقعیت، بی هیچ تردیدی، حکایت از مغایرت نفس 

 با اعضای مادی بدن دارد و دلیلی بر تجّرد نفس از ماده و مادیات است.

توای این برهان بر عالمه طباطبایی در تعلیقه ی خود متذکر این نکته شده اند که تطبیق مح

حیوانات، کار مشکلی است. به هر حال این برهان متکی بر التفات به علم حضوری به ذات 

است و این علم حضوری، امری است وجدانی که هر کس باید آن را در درون خود تجربه 

کند، لذا راهی برای احراز آن در حیوانات نداریم مگر آنکه در مسیر معکوسی ابتدا تجرد 

حیوانی را ثابت کنیم و سپس، بر اساس اصل »علم مجرد به ذات خود«، علم حضوری   نفس

 .1حیوان به نفس خویش را مدلّل سازیم

 

 

 

  ( في دفع ما أورد على جوهریة النفس من الشکوک3فصل )

 پاسخ اشکاالت به جوهر بودن نفس

 
 .215اسفار، ص 8مصباح یزدی، محمدتقی، شرح جلد  1



55 
 

 الحیوان...قالوا إن القوى النباتیة حالة في األجسام و كذا نفس 

طبق اعتقاد گروهی از حکما، تردیدی نیست که قوای نفس نباتی در جسمِّ نبات حلول می  

کنند نه آنکه مجرد از جسم باشند. نفس حیوانی نیز نمی تواند جوهری مجرد باشد زیرا اولا 

ا منشأ صدور افعال جزئی می گردد. اما جوهر مجرد  امور جزئی را درک می کند و ثانیا

کلیات است چون ادراک جزئیات نیاز به تماس با ماده دارد و به تبع تحولت مادی مدرک 

متحول می گردد و این امور در جوهر مجرد قابل تصور نیست. به عبارت دیگر، ادراک 

جزئیات، مانند ادارک حسی و خیالی، نیاز به ابزار و آلت مادی دارد حال آنکه جوهر 

ا از ماده و مادیات   مبرا و منزه است.مجرد اساسا

که تجرد نفس حیوانی و نباتی ابطال گردید، چاره ای جز پذیرفتن حلول آن در جسم و  حال

ترکیب آن دو با یکدیگر نیست. از سوی دیگر می دانیم که هر جزئی در مقایسه با »کل« 

وجود جزء می باشد. بنابراین همان گونه  علت است، به این معنا که وجود کل متوقف بر

فس نباتی یا ن ماده یا صورت نسبت به مرکب، یعنی جسم، علت مادی یا صوری اند، که 

 حیوانی نیز علت مجموعه ی مرکب از جسم)بدن( و نفس است.

نفس که همان نوع نباتی   بدین ترتیب لزم می آید  که مرکب مذکور، یعنی مجموعه ی بدن و

به جزء( و به تعبیر دیگر، در  یا حیوانی خاص است، متقوم به نفس باشد)از باب تقوم کل

وجود خویش بی نیاز از نفس نباشد. در نتیجه نفس حیوانی یا نباتی در محلی موجود است 

که مستغنی از آن نیست و لذا تعریف عرض بر آن صدق نمی کند. پس نفس، به اعتبار تعلق 

ان حلول آن به انواع نباتی و حیوانی، صورتی است جوهری که در جسم گیاه یا بدن حیو 

 کرده است.

به هر تقدیر، بر اساس مطالبی که از حکما نقل گردید، نفس حیوانی جوهری است جسمانی 

که مانند سایر صور معدنی در اجسام حلول کرده با آنها ترکیب می شود اما در این مقام 

 :ددورأی دیگر نیز وجود دار

د به یک اعتبار جوهر و به برخی از حکمای پیشین معتقد بوده اند که ممکن است شیء واح 

اعتبار دیگری عرض باشد. این گروه در مورد نفس نباتی و حیوانی چنین اعتقادی دارند. 

رأی سوم عبارت است از عرض بودن نفس و نفی جوهریت آن به صورت مطلق. طرفداران 

مین اساس، جوهر هاین نظریه معتقدند که هر چه قائم به محلی باشد، عرض است و بر 

ا خواه نفس نباتی و  بودن تمامی صور نوعیه را انکار می کنند. به نظر اینان نفس، مطلقا

 خواه نفس حیوانی، از سنخ اعراض است.

 نقد ادله ی عرض بودن نفس اشکال اول؛ 

نکه قول به جوهریت نفس مستلزم دور است و از آنجا که دور بی هیچ آاشکال نخست 

حال است، بنابراین  جوهریت نفس نیز باطل خواهد بود. توضیح آنکه »حاّل« در تردیدی م 

محلی نسبت به حال علیت دارد. بنابراین تردیدی  وجود خویش نیازمند محل است لذا هر

نیست که محل نفس، علت نفس است. حال اگر آن گونه که طرفدران جوهریت نفس معتقدند، 

محل خود باشد و هم معلول آن، و نفس علتِّ محل خود باشد، لزم می آید که نفس هم علتِّ 

این مطلب دور است و باطل، پس نفس نمی تواند علیتی نسبت به محل خود داشته باشد. 

بنابراین محل نفس از آن مستغنی است و این معنای پذیرفتن عرضیت نفس می باشد، چرا 

 که عرض عبارت است از »شیء حلول کننده در محل مستغنی«.
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شیئی »در« شیء دیگر یا »در محل« مفروضی وجود دارد،  هنگامی که گفته می شود

ممکن است یکی از صورت های ذیل مورد نظر باشد: گاه می گوییم که »آب در لیوان 

است«. معنای این جمله آن است که لیوان،ظرف آب بوده، رابطه ی ظرفیت بین آن دو 

جی مظروف در برقرار است. در این گونه موارد تنها سطح داخلی ظرف با سطح خار

طی با هم ندارد.در اصطالح فلسفی، مفهوم حلول زای آن دو ارتباتماس است ولی سایر اج

را مکان مظروف می دانند نه محل آن. بنابراین   بر این موارد اطالق نمی شود و حکما ظرف

 لیوان، طبق اصطالح فلسفی، مکان آب است نه ما آن.

ک ریخته شود و در آن  فرو رود. در این مورد مورد دیگر آن است که مثالا آب بر روی خا

نیز آب در خاک حلول نکرده است بلکه تنها جایگزین هوای موجود در لبالی ذرات خاک 

شده است. بنابراین خاک محل آب نیست بلکه ذرات آب و خاک در مجاورت هم قرار گرفته 

آورد، چرا که در انحالل   اند. حتی می توان محلول های شیمیایی را نیز از این نوع به شمار

چیزی که واقع می شود آن است که مولکول های مواد در کنار هم قرار  شیمیایی حداکثر

هم می گیرند. حاصل آنکه در هیچ یک از موارد مذکور، از دیدگاه فلسفی، حلول تحقق 

 نیافته است.

ر یکی از در اصطالح فلسفی حلول در جایی واقع می شود که هر یک از اجزای »حاّل« ب

اجزای »محّل« منطق باشد یعنی در هر جزء مفروضی از محل، جزئی از حاّل، حاضر 

باشد. در چنین مواردی است که به نظر فالسفه حلول تحقق یافته است. در موارد حلول 

برای یافتن نوعیت جدید نیازمند حاّل است اما حاّل)یعنی   صورت در ماده، محل )یعنی مادّه(

خویش نیازی به محّل ندارد بلکه احتیاج آن به محل تنها از حیث  صورت( در نوعیت

تشّخص می باشد. پس از آنجا که حیثیت نیاز صورت به مادّه با حیثیت نیاز ماده به صورت 

متفاوت است، محذور دور لزم نمی آید، زیرا برای تحقق دور لزم است که شیء واحد از 

ا ممکن است دو شیء به دو اعتبار مختلف، همان جهتی که علت است، معلول باشد. لذ

نیازمند یکدیگر و یا به عبارت دیگر معلول یکدیگر باشند. بنابراین صورت حال در جسم، 

سو در تشّخص خویش نیازمند محل است و از سوی دیگر، احتیاج محل در یافتن  از یک

 آمد.نوعیت جدید را برطرف می سازد و بدین ترتیب، محذور دور لزم نخواهد 

 اشکال دوم بر جوهر بودن نفس 

ا از آن متأخر  نفس هنگامی حادث می گردد که مزاج مناسبی در جسم پدید آمده باشد و طبعا

است. از سوی دیگر شکی نیست که امر متأخر نمی تواند علت امر متقدم باشد. در نتیجه 

را علت مزاج  باید آننفس نمی تواند علت مزاج باشد، حال آنکه قائلین به جوهریت نفس 

که مزاج هم -بدانند. زیرا صورتی که مقّوم ماده است، علت تمام اعراض موجود در آن ماده

 رستلزم این است که نفس هم متقدم ب نیز می باشد. در نتیجه جوهریت نفس م -از آنهاست

، مزاج باشد و هم متأخر از آن، و این دور است و محال. حاصل آنکه قول به جوهریت نفس

 از جهت دیگری متفاوت با آنچه در اشکال نخست ذکر شد، مستلزم دور خواهد بود.

قبل از پدید آمدن نفس یا هر صورت نوعیه ی دیگری، مزاجی در جسم وجود دارد که سبب 

استعداد جسم برای پذیرش فیض نفس یا سایر ص ور نوعیه از واهب الص ور می گردد. مزاج 

ه برای آمدن نفس است و بر آن تقدم دارد ولی معلول نفس نیست بلکه  دپدی  مزبور علّت معدِّّ

معلول علت دیگری، مانند نفس والدین می باشد. پس از حدوث نفس مزاج دیگری پدید می 
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م به نفس است و از سوی آن حفظ می گردد. این مزاج، معلول نفس می باشد و  آید که متقّوِّ

نفس است و نسبت به آن  رد که آنچه مقدم ب وضیح روشن می شو بر آن تقدم ندارد. با این ت 

علیت دارد، غیر از آن چیزی است که معلول نفس و متأخر از آن است. بنابراین مسأله ی 

 دور منتفی خواهد بود.

 اشکال سوم بر جوهر بودن نفس 

اگر نفس جوهر باشد لزم می آید که جوهریت از ذاتیات نفس باشد، زیرا معنای جوهر 

عالیه به  اج آن تحت مقوله ی جوهر است و می دانیم که جوهر از اجناسبودن نفس، اندر

 هدانیم که هر جنسی نسبت ب  شمار می آید و نسبت به انواع خود جنس است. همچنین می

انواع خود ذاتی است نه عرضی، بنابراین لزمه ی قول به جوهریت نفس آن است که جوهر 

یست که ثبوت مفاهیم ذاتی برای ذات، بدیهی و از ذاتیات نفس باشد. از سوی دیگر، شکی ن 

بّیِّن است ، بدین معنا که پس از تصور ذات بی هیچ درنگ و تأملی می توان ذاتیات آن را 

ی ببر آن حمل کرد. در نتیجه باید جوهریت نفس نظیر حیوان بودن انسان، امری بدیهی و 

ا ما علم به نفس خود داریم ولی نیاز از دلیل باشد، حال آنکه واقعیت بر خالف این است زیر

در جوهر بودن آن تردید می کنیم و حمل آن بر نفس را نیازمند دلیل و برهان می یابیم. 

 بنابرین چاره ای جز نفی جوهریت نفس نخواهیم داشت.

به دورن خود مراجعه کند، نفس خود را می یابد. این  اگردر پاسخ گفته می شود: انسان 

وری است و همان طور که گذشت، متعلق آن لزوماا »وجود« نفس یافتن از سنخ علم حض

است نه ماهیت آن، و از همین رو می تواند در حین ادراک حضوری نفس از تمامی 

معلومات حصولی خود و مفاهیم و صور کلی ذهنی غافل باشد یا تغافل ورزد. انسان در این 

بودن و ...) که از صفات نفس به حالت می یابد که حتی مفاهیمی نظیر جوهر بودن، مدبّر 

شمار می آیند( خارج از معلوم او قرار دارند. آنچه که متعلق ادراک حضوری اوست، وجود 

شخصی خاصی است که اگر بخواهد از آن در قالب مفاهیم حصولی تعبیر کند، مفهوم 

یا  من)أنا( را به کار می گیرد اما حتی همین مفهوم »من« یا مفهوم »وجود« یا »نفس«

»ادراک کننده ی خود« یا... نیز امری مغایر با معلوم حضوری اوست، زیرا اینها همگی 

از سنخ مفاهیم کلیه و تصورات حصولی اند که نسبت به آنها از موضعی غائبانه نظاره می 

ذا از آنها با ضمیر غائب)ه َو( تعبیر می نماییم. در حالی که برای اشاره به آن وجود لکنیم و  

ی که معلوم حضوری ماست از ضمیر حاضر »من«)أنا( استفاده می نماییم. شاهد شخصی ا

آشکار این تغایر همان امکان اجتماع غفلت از تمامی مفاهیم مزبور با آگاهی حضوری از 

 نفس است.

اینک به نظر می رسد که سّر مطلب آشکار شده و پاسخ اشکال سوم داده شده است. وقتی 

داریم، مقصود از این  آگاهی قت نفس خود واقفیم و به ذات خودادعا می کنیم که به حقی

آگاهی علم حضوری است و متعلق آن وجود شخصی نفس است. از آنچه گذشت معلوم گردید 

که علم حضوری به وجود شیء غیر از علم حصولی به ماهیت آن است و آنچه مقتضی علم 

نه علم حضوری به وجود آن. به ذاتیات شیء است، علم حصولی به کنه ماهیت آن است 

بنابراین ممکن است علم حضوری به وجود شیئی مانند نفس، داشت و در همان حال از 

 ذاتیات »ماهوی« آن، به دلیل جهل به ماهیت، غافل بود.

 اشکال چهارم بر جوهریت نفس حیواني 
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چاره  این اشکال مختصراا از این قرار است که حتی اگر جوهریت نفس نباتی را بپذیریم،

ز اعتراف به عرض بودن نفس حیوانی نداریم. نفس نباتی مزاج خاصی را در جسم ج ای 

نبات پدید می آورد و سپس آن را حفظ می کند و همچنین اجزاء و عناصر نباتی را در کنار 

هم جمع می کند و مانع از تفرق و پراکندگی آنها می گردد. این همه حاکی از آن است که 

م ماده نفس نباتی با جس م نبات و مزاج آن تغایر دارد و دللت بر آن دارد که نفس نباتی مقّوِّ

م  قریب خود، یعنی جسمی که مستعد پذیرش نفس نباتی است، می باشد. از آنجا که مقّوِّ

 تی نیز از سنخ جواهر می باشد.اجوهر، جوهر است، نتیجه می شود که نفس نب 

م جسم نباتی و علت قریب ماده ی آن باشد. لزمه ی جوهریت نفس نباتی آن است که  مقّوِّ

لی  پس ماده ی نباتی به واسطه ی نفس نباتی تقوم می یابد و از ترکیبِّ آن دو، نوع متحّصِّ

فراهم می آید. بنابراین هنگامی که نفس حیوانی به نبات ملحق گردد، فی الواقع، در ماده ای 

ل یافته است و در تقوم خود نیازی به منطبع شده که قبالا توسط صورت نباتی تقوم و تحص

نفس حیوانی ندارد. به عبارت دیگر، نفس حیوانی در محلی حلول کرده که از آن مستغنی 

نوع نباتی عارض  و بی نیاز است. در نتیجه باید گفت که نفس حیوانی عرضی است که بر

، بر می گردد چرا که تعریف عرض، یعنی »امری که در موضوع مستغنی وجود دارد«

 آن صدق می کند.

المتألهین با مبانی خاص خود به این اشکال از این قرار است: نفس دارای وجود پاسخ صدر

واحدی است که در عین وحدت، واجد مراتب متعددی می باشد و قوای نفسانی در واقع 

همان مراتب وجود وحدانی نفس اند. بنابراین چنین نیست که هر یک از قوا وجودی مستقل 

یش باشد. نفس و خاص به خود داشته و رابطه ی آن با نفس، رابطه ی معلول با علت خواز  

نفسانی هم مبدأ قوای مزبور است و هم غایت آن، به این معنا که نفس چیزی  وجود واحد

جز مرتبه ی کامل تر همان قوا نیست. این رابطه در هر جا که قوه ای قوای دیگر را به 

ه خدمت در می آورد برقرار است. فی المثل قوای نباتی نسبت به کار می گیرد و آنها را ب

نفس ناطقه ی انسانی از همین قرار است. به عبارت دیگر، هر نفسی دارای وجود واحدی 

است که در سیر تکاملی خود از مراتب مذکور منشأ انتزاع قوه ی خاصی می گردد. لذا 

باشند و نفس آنها را، به عنوان ابزاری چنین نیست که قوا دارای وجودی غیر از وجود نفس  

که وجودی منحاز و مجّزا دارند، به کار گیرد بلکه تمامی قوای نفسانی، شؤون و مراتب 

 وجود واحدی را تشکیل می دهند.

ا قوای  البته بین قوای نفس از حیث زمان تحقق، تقدم و تأخر وجود دارد. مثالا در انسان ابتدائا

لیت می کنند)در مرحله ی نطفه یا قبل از آن( و پس از آن قوای و فعا نباتی تحقق یافته

حیوانی، همچون احساس و حرکت ارادی، حادث شده فعال می شوند)در دوران های اولیه 

آمده به کار می افتند. از آنجا   جنینی( و سرانجام قوای انسانی، نظیر ادراک کلیات، به وجود

ملی یک وجود واحد است، آنچه که به لحاظ زمانی أخیر ناشی از حرکت تکات که این تقدیم و  

 تقدم دارد از جهت مرتبه ی وجودی ضعیف تر و پایین تر است.

 شبنابراین، در انسان یا حیوان نفس واحدی وجود دارد که در مراحل اولیه ی کمال خوی 

رد مزاج معتدلی را در بدن)که آن نیز مراحل اولیه ی کمال خود را می گذراند( پدید می آو 

به تدریج اجزای جدیدی را بر آن می افزاید تا بتواند موضوع قریبی برای خود داشته  و 

باشد. در این مرحله، نفس از وجود ضعیفی برخوردار است و تنها قوای نباتی آن ظهور 
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ا به مرحله   یافته اند ولی به تدریج کامل گردیده، واجد قوای حیوانی می شود و در انسان نهایتا

 لی می رسد.ی تجرد عق

بدین ترتیب باید گفت که در هر بدنی نفس واحدی وجود دارد که منشأ ظهور آثار گوناگونی 

می شود: از یک سو حافظ مزاج بدن است و از سوی دیگر از طریق تغذیه و رشد موجب 

تکامل بدن خاص خود، و از راه تولید مثل سبب تکامل نوع آن می گردد. همین نفس است 

سالمتی بدن می باشد و در صورت عروض بیماری مزاج صحیح بدن  که حافظ صحت و

را به آن باز می گرداند و سبب بهبودی آن می شود. حاصل آنکه سامان دهی بدن و برقراری 

نظام شایسته در آن بر عهده ی نفس است و از این رو مادام که از بدن جدا نگردد از تأثیر 

 ساسی در آن جلوگیری می کند.عوامل خارجی در بدن و وقوع اختاللت ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4فصل 

 تعدد قوای نفس
 ابوعلی سینا در شفا قوای نفس را سه قسم دانسته است: انسانی، حیوانی، نباتی

مالصدرا به جای قول ابو علی سینا عبارات فخر رازی را آورده که موجب مشکالتی شده 

 است:
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به جای اقسام، کلمه اجناس را آورده است. نظر آیت هللا مصباح این است که  مشکل اول:

استنباط خود فخر از برخی عبارات دیگرشیخ بوده است چراکه او در ادامه مطلب بیان می 

 کند که نفس نباتی را جنس نفس حیوانی و نفس حیوانی جنس نفس انسانی است.

یرفتنی است یا خیر؟ برای نبات و حیوان روشن مشکل دوم: آیا جنس بودن اقسام سه گانه پذ

است چراکه هر یک انواع متعددی دارند اما درباره انسان که ماهیتی نوعی است که دارای 

 افراد است جای تأمل دارد.

 

مقام انسان دو مرتبه دارد: اگر بر حسب مرتبه باطن بسنجیم انسان  پاسخ حکیم سبزواری:

سابی، ماهیت نوعیه خاصی پیدا می کند اما برحسب جنس است زیرا برحسب ملکات اکت 

 مرتبه ظاهر بسنجیم ماهیت انسان نوع حقیقی اخیر است.

می دانیم که تعریف مطلق نفس کمال اول برای جسم طبیعی آلی است. برای تمییز انواع 

 نفوس باید به این تعریف باید فصل ممیزه اضافه شود:

 تولد، رشد، تولید مثل فصل نفس نباتی:

 ادراک جزئیات و حرکت ارادی فصل نفس حیوانی:

دارا بودن دو قوه عاقله ) مدرک کلیات( و عامله )عضالت را بر ساس   فصل نفس انسانی:

 رای صادر شده از عقل عملی به حرکت در می آورد.(

ناشی  حرکت حیوانات غریزی است اما حرکت نسان تفاوت حرکت ارادی انسان و حیوان:

 از تعقل و استنباط است. 

نفوس انسانی و حیوانی و نباتی از حیث مرتبه وجودی است. انواع این سه از حیث درجات 

کمال وجود متفاوتند: مثل خزه و درخت نخل یا کرم که فقط حس لمسه را دارد و حیوان 

 دیگری که همه قوا را دارد.

 نکته: معانی قوه: 

 ی موجود کامل تر استخدام می شود.خاص:آلت و ابزاری که از سو 

 عام: بر مبدء فعل اطالق می شود.

در این جا قوه به معنی عام می تواند بدون اشکال باشد. زیرا نفس مبدأیی است فاعلی، که 

 منشأ ظهور آثار و افعال خاصی می شود.

 ابن سینا بعد از بیان اقسام نفس به قوای نفس انسانی می پردازد.

 :قوای نباتی

بدن هر موجود زنده ای به دلیل حرارت غریزی بدن تحلیل می رود. بنابرین اگر غاذیه: 

جایگزین نشود می میرد. کار قوه غاذیه آن است که بدن اجزای تحلیل رفته را بسازد. به 

این صورت که مواد خارجی را جذب بدن می کند و با تغییر شکل، آن را شبیه عضو از 

ن عضو تحلیل رفته می شود. قوه غاذیه انواع گوناگون متفاوت بین رفته می کند و جانشی 

است مثل قوه غاذیه انسان و درخت گردو. قوه غاذیه انسان را به شکل اعضای بدن انسان 

 می کند و قوه غاذیه درخت گردو مواد غذایی را تبدیل به برگ می کند.

 

ابعاد جسم و در شکل به قوه ی است که منشاء رشد و نمو می گردد. این قوه در  منمیه:

واسطه مواد غذایی که از سوی قوه غاذیه جذب شده به صورت متناسب می افزاید. به این 
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معنا که عالوه بر این که سبب رشد است از رشد بی رویه اجزای گیاه نیز جلوگیری می 

 کند

 

جسام آن بخشی را که بالقوه شبیه آن جسم می باشد، جدا می کند و سپس به کمک ا مولده:

 دیگری که شبیه جسم مزبوراند منشأ تأثیرات در جزء جدا شده می گردد.

در خالل این تأثیرات، این جزء جدا شده صورت جدید می گیرد و شباهت بالقوه آن تبدیل 

 به بالفعل  می گردد.

 

 قوای نفس حیوانی 

 قوای این نفس در ابتدا به دو دسته کلی تقسیم می شود:

 رکهقوای محرکه و قوای مد

 قوای محرکه نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

 قوایی که ناظر به علت غایی هستند: قوه شوقیه -1

 قوایی که ناظر به معنای علت فعلی هستند. -2

 

 قوه شوقیه:

قوه ای که انگیزه حرکت را ایجاد می کند. این قوه علت غایی حرکت است و بالترین مقام 

چهارگانه دارد. این قوه با قوه متخیله در ارتباط است. به این صورت که را در میان علل 

 هرگاه صورت شیء مطلوب یا منفور در قوه خیال نقش ببندد قوه محرکه به کار می افتد.

 قوه شوقیه دو بخش دارد: 

شهویه: قوه ای است که منشأ تحریک برای نزدیک شدن به اموری که برای بدن 

 هدف تحریک دست یابی به لذت است.ضروری و مفید است و 

 غضبیه: منشأ حرکت برای دفع ضرر است.

 

 قوه محرکه فاعلی:

این قوه در تمام اعصاب و عضالت پراکنده است و عهده دار وظیفه حرکت دادن عضالت 

 می باشد. سه گونه حرکت برای بدن متصور است:

 جذب می گویند.جذب: تارهای عصبی عضو، منقبض می شود که به تعبیر دیگر  -1

 رخوت و سستی: عضو کامال رها است و مقاومت در مقابل عوامل خارجی کم است. -2

کشیدگی و امتداد: از مبدأ نیرو دور شده و تارهای عصبی دارای نوعی انبساط می  -3

 گردد.

 قوای مدرکه:

 این قوا نیز به دو دسته تقسیم می گردند: مدرک امور خارجی )جزییات( حواس ظاهری و

 مدرک امور داخلی )کلیات( حواس باطنی

 

 قوای مدرکه خارجی:



62 
 

تا هستند. و این اختالف به خاطر قوه  8یا  5در تعداد این قوا اختالف نظر وجود دارد که 

لمسه است. مالصدرا تعریف شیخ را برای حس لمسه می آورد و از بیان تعریف ما بقی 

 حواس صرف نظر می کند.

است که در تمام قسمت های بدن و همچنین در بخشی از ماهیچه ها نه قوه لمسه: قوه ای 

در همه آن ها قرار دارد و اشیایی با پوست یا گوشت بدن تماس پیدا کنند و در آن تأثیر می 

 گذارند. این تأثیرات دو گونه اند:

 گاه شیء خارجی مزاج عضو را تغییر می دهد. مثل آتش

 ر می دهد. مثل کاردگاه شیء خارجی هیئت عضو را تغیی 

 اختالف نظر در قوه لمسه: 

 عده ای آن را حسی واحد می دانند.

 -رطوبت و خشکی -برخی معتقدند جنسی است که دارای چهارنوع است: سردی و گرمی

 صافی و ناصافی -نرمی و سختی

 

 قوای مدرکه درونی

 حافظه -خیال -واهمه -دسته تقسیم کرده اند: حس مشترک 4حواس باطنی را به 

گانه صرفا دارای عمل ادراکند و تصرفی در مدرکات نمی کنند. تصرف در 4این قوای 

 مدرکات به واسطه قوه متصرفه صورت می پذیرد.

 قوه متصرف به دو دسته تقسیم می شود: مفکره و متخیله

متخیله در صور و معانی جزیی صرف می کند و مفکره در امور کلی به وسطه نفس 

 رف می کند.ناطقه انسان تص

 

 :محل قوای ادراکی

 مغز دارای سه بخش است:

بطن مقدم که محل حس مشترک و خیال است. بطن اوسط که محل قوه متخیله و قوه وهمیه 

 است و بطن موخر.

 ربط این قوا با نفس حیوانی:

 دو گروه با هم اختالف دارند:

 گروهی  معتقدند نفس حیوانی چیزی جز این قوا نیست.

 معتقدند نفس حیوانی همان قوه وهمیه است و سایز قوا تابع اند.گروهی 

 نظر مصنف: هر دو گروه به نحوی صحیح می گویند که در مباحث آتی به آن می پردازد.

حامل این قوا روح بخاری است. روح بخاری از حکمای طبیعی جسم بسیار لطیف است 

مثل جوهر افالک است. همین  که در تمام بدن سریان دارد و از حیث لطافت و شفافیت

 روح قوا را در سراسر بدن حیوان منتشر می گرداند.
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 5فصل 

 مالک تعدد قوا
ابوعلی سینا در شفا و فخر رازی در مباحث مشرقیه این بحث را مطرح کرده اند و مالصدرا 

 با اندک تفاوتی این بحث را نقل می کند:

 وجه از وجوه منشأ تعدد قوا: 5

هرگاه دو یا چند مفهوم بر شیء واحدی صدق کنند برای هر یک از مفاهیم یک مبدأ و  -1

منشأ قابل تصور است که حاکی از انفعال و یا فعال است. مثال حیوان هم نامی و هم حساس 

است. نامی بودن نشان از وجود نحوه رشد و نمو است که در حکم ماده برای حیوان است 

د قوه احساس که منشأ ادراک حسی است و در حکم صورت و حساس بودن نشان از وجو 

برای حیوان است. پس حیوان ماهیتی مرکب از صورت و ماده است. برای نبات نیز این 

 حکم جاری است و همچنین برای تمام ماهیات مرکب که دارای ماده هستند نیز جاری است.

وجود فعل می کند و  گاهی بر شیء واحد دو مفهوم صدق می کند که یکی دللت بر -2

 دیگری دللت بر عدم فعل می کند.

در مورد برخی از اشیاء مفاهیم تشکیکی به کار می رود. به این صورت که هر مرتبه  -3

از مراتب دللت بر وجود قوه ای خاص می کند. مانند اعتقاد که دارای مراتب است از جمله 

 اخالقی نیز از این قبیل اند.  یقین و ظن که ظن مرتبه پایین اعتقاد است. مقولت

یک مثال که مالصدرا می آورد اما شیخ نیاورده است و آن قوه بزرگ بودن جثه برخی 

حیوانات مانند و کوچک بودن برخی حیوانات مانند پشه است این تفاوت در جثه را به خاطر 

و ربطی به وجود قوه ای دانسته است در حالیکه این تفاوت ناشی از استعداد و ماده است 

 قوا ندارد.

تعدد قوا بر اساس اختالف سرعت وقوع افعال است مانند تفکرکه نیاز به چیدن مقدمات  -4

 دارد و حدس بدون نیاز به ترتیب مقدمات است.

اختالف نوعی آثار و افعال از نفس صادر می شود و اختالف تنها در نوع است که سه  -5

 حالت متصور است:

 قریب مشارکند.دو فعل در جنس  -

 اختالف در جنس قریب دارند. -

 اختالف در جنس متوسط و بعید دارند -

وجه اول را رد می کند و وجه اخیر را می پذیرد با این تفصیل که تنها  4ابوعلی سینا 

 اختالف در جنس قریب نشانه تعدد قوا است.

 وجه را رد می کند: 5مالصدرا هر 

 دالیل بطالن :
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 بطالن وجه اول:

تعدد مفاهیم مقتضی تعدد قوا و تکثر وجود نیست. بسیاری از مواقع شیء واحد و بسیط  

مصداق معانی گوناگون می شود. با آن که دارای ماهیت و وجود واحدی می باشد. مانند 

 جوهر مفارق که هم عاقل و هم معقول است و همچنین ذات واجب.

 بطالن وجه دوم:

شد، ضرورتی ندارد که در فرض عدم فعل مذکور مبدأ اگر وجود فعل مستند به مبدأیی با

نیز معدوم گردد و مبدأ دیگر عدم را ایجاب کند.بلکه ممکن است به خاطر فراهم نبودن 

 فعل، فعلی را انجام نداده باشد. شرایط مبدأ

 بطالن وجه سوم: 

در این صورت در افعال و حرکات کیفی می توان بی نهایت مرتبه فرض کرد. پس لزم 

که از حیث شدت و ضعف متفاوت اند و هر یک سبب  می آید بی نهایت قوه داشته باشیم

 تحقق مرتبه خاصی از حرکت می گردند.

 این مطلب دچار محذورات متعددی است:

لزم می آید هر یک از حرکت و زمان و مسافت و قوا، مراتب نامتناهی در دو مرتبه  -

 محصور گردد.

مسافت آن دارای اجزای لیتجزی باشند. تا متناظر  لزم می آید که زمان حرکت و -

 با هر جزء قوه خاصی فرض شود که این امر محال است.

 قوه جسمانی که قوه محدودی است، منشاء افعال بی نهایت گردد. -

 سوال: چگونه قوه واحد منشأ ظهور مراتب مختلف از حیث شدت و ضعف است.

ملی شدت و ضعف می یابد مانند این که پای پاسخ: اگرچه قوه واحد است اما بر اثر عوا

علل و اسباب بعیده در میان باشد و یا اینکه قابلیت قوه تغییر یابد و یا مشکلی در آلت و 

 ابزار به کارگیری قوه پدید آید مانند کاردی که ضعیف شده است.

د، بطالن وجه چهارم:مصنف بیان می کند که بر اساس همان محذوراتی که در وجه سوم بو 

وجه چهارم هم باطل است. مثال در همان حدس و گمان نیز می توان مراتب مختلفی تصور 

 کرد.

: دلیل عمده شیخ برای این قاعده  الواحد و امتناع صدور کثیر از واحد است. 5بررسی وجه  

زیرا امور نفسانی، اموری بسیط و وحدانی اند برای همین ممکن نیست که افعال متعدد سر 

 بزند.

  ش از شیخ:پرس

 اختالف نوعی، خود نوعی تکثر است که صدور آن از واحد حقیقی ممکن نخواهد بود؟

  پاسخ شیخ:

افعال صادر شده از قوه بالذات واحد است و بالعرض کثیرمثل فعل دیدن که یک فعل است 

 و تکثر به خاطر متعلقاتش است مثل دیدن سیاهی و سفیدی

 :اشکال مالصدرا به شیخ

قاعده الواحدمنحصر به واجب الوجود است که از جمیع جهات بسیط بودهاست  و برای    -1

قوای نفس  جهات و حیثیات امکانی متعددی در آن متصور می شود. پس در قوای نفس 

 جاری نیست.
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 اشکال حکیم سبزواری بر مالصدرا: 

 ست.خود مالصدرا از قاعده الواحد در الهیات و طبیعیات بسیار بهره گرفته ا

قاعده الواحد شامل وحدت شخصی نیز می شود یعنی لزم می آید برای دو فعلی که  -2  

اختالف شخصی دارند نیز دو قوه مختلف الشخص در نظر بگیریم مثال رنگ سیاهی خاصی 

 در زمانی خاص با رنگ سیاهی دیگری در زمان دیگر، دو شخص مختلف اند.

 د قوا کافی نیست.بنابراین قاعده الواحد برای اثبات تعد

 

 راه حل اول:

هرگاه  بتوان تصور کرد که در ظرف وجود یک قوه، قوه دیگر معدوم باشد، غیریت دو 

قوه ثابت می شود. یعنی دو قوه تعدد دارند. مثال نامی بودن حیوان که بعد از مدتی متوقف 

 می شود با وجود قوه تغذیه حیوان هنوز ادامه دارد.

 

 راه حل دوم:

وجودی که ناقض یک دیگرند و از موجود واحد صادر می شوند که این مقتضی دو دو فعل  

قوه مستقل است مثل جذب و دفع که نشان می دهد از دو قوه صادر می شود. حال آن که هر 

 یک مقتضی نفی دیگری است.

 

 

 :علت تعدد افعال فاعل واحد

لت مادی می داند و براساس مالصدرا علت تعدد افعال فاعل واحد را، ناشی از تغییر و تحو

فلسفی تنها امور مادی هستند که منشا افعال مختلفند و امور مجرد منحصر در فرد اصول 

است. بنابراین تعدد افعال برای فاعل مادی است و بستگی به تاثیر عوامل خارجی در ماده 

ضی وجود و احوالی دارد که در آن پیش می آید. در نتیجه افعال متعدد از یک فاعل مقت 

 مبادی و علل فاعلی متعدد نیست.

 

 رد اشکاالت وارد بر تعدد قوای نفسانی:

ممکن است گفته شود چه دلیلی وجود دارد که تمام افعال انسان را مستقیما منتسب به نفس 

او ندانیم؟ و یا اینکه قایل به این شویم که در انسان دو قوه وجود دارد: یکی نفس ناطقه  که 

است و ادراک کلیات می کند و دیگری قوه حیوانی که با مادیات ارتباط  جوهری عقالنی

دارد اما دیگر دلیلی بر تقسیم قوه حیوانی به قوه مدرکه و محرکه وجود ندارد بلکه می توان 

گفت که قوه حیوانی واحدی وجود دارد که هم ادراک می کند و هم فعل تحریک را انجام 

 قوه انجام می دهد.می دهد. بلکه همه افعال را یک 

در مورد نفس حیوانی و نباتی نیز می توان گفت که نفس حیوانی با قوای نباتی یکی است و 

 تغایری بین آن دو نیست. همچنین تغایری بین قوه غاذیه ، نامیه و مولده نیست.

 بر اساس رای مالصدرا ین اشکالت و از این  قبیل پرسش ها دیگر نمی تواند مطرح گردد.

ین اشکالتی که بر فرض مبتنی بودن آن بر قاعده الواحد شده است وارد نخواهد بود.  همچن 

 از جمله این اشکالت شرح زیر است:
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الف( بر اساس مبانی حکما، حس مشترک تمام مدرکات حواس ظاهری که مباین یکدیگرند 

دلیل تعدد قوا و شامل دیدنی ها، شنیدنی ها و ...را درک می کند. در این صورت اصل 

 مخدوش خواهد بود زیرا یک قوه افعال گوناگونی ر انجام می دهد؟

ب( ادراکات قوه واحدی مثل باصره، با یکدیگر اختالف نوعی دارند. بنابراین وقتی ادراک 

دو نوع مندرج در تحت یک جنس قریب از قوه واحد ممکن است، به چه دلیل ادراک انواع 

 بعید از قوه واحد ممکن نباشد؟مختلف واقع در تحت یک جنس 

ج( به طور مثال قوه باصره عالوه بر ادراک رنگ، امور دیگر را نیز ادراک می کند. 

لیکن می دانیم این امور در نوع و جنس مختلف اند. پس باید پذیرفت قوه واحدی امور 

 مختلف را ادراک می کند.

مسموعات را درک می کند در حالیکه د(قوه متخیله امور مختلف الجنس مانند مبصرات و 

یک قوه بیشتر نیست و همچنین قوه عاقله که همه مدرکات را در عین این که یک قوه است 

 درک می کند.

 اختصاص قاعده الواحد به فاعل بسیط

قاعده الواحد تنها در فاعلی جاری می شود که از همه جهات بسیط باشد و فعل آن مشروط 

فاعلیت فاعلی مشروط به انضمام شروط متعدد و مختلفی باشد ممکن به چیزی نباشد. و اگر  

 است که فعل او متعدد گردد.

این ادعا شواهد متعددی نزد حکما دارد برای مثال طبیعت عنصری قوه بسیطی است اما با 

وجود دو شرط مختلف منشا دو فعل مغایر می گردد که یکی حرکت و دیگری سکون است. 

 حد درباره طبیعت جسمانی جاری نمی شود.بنابرین قاعده الوا

عقل فعال جوهری است عقالنی و بسیط که مبدا صدور عالم جسمانی است. بنابراین افعال 

 متعددی از عقل فعال صادر می شود  بنابراین قاعده الواحد در عقل فعال جریان ندارد. 

 

 رد استدالل فخر رازی بر وحدت قوای ادراکی نفس:

لی در رد تعدد قوا می آورد که مصنف بر آن اعتراض می کند. فخر ابتدا فخر رازی استدل

مقدمه ای یقینی و غیر قابل تردید می آورد: حکم به ثبوت امری برای امر دیگر یا سلب 

امری از امر دیگر بدون تصور طرفین حکم ممکن نیست. بنابراین قوه حکم کننده باید برای 

را ادراک کند و در غیر این صورت صدور حکم  حکم کردن، محکوم به و محکوم علیه

 ممکن نخواهد بود.

با توجه به این مقدمه مالحظه می شود که گاه ما احکام کلی ایجابی یا سلبی نسبت به 

موضوعی جزیی صادر می کنیم. بنابراین اگر یک قوه امرو جزیی و یک قوه امور کلی را 

نخواهد بود. پس مدرک جزییات و کلیات ادراک کند دیگر امکان حمل این دو بر یک دیگر  

 یکی است.

 

 پاسخ صدرالمتألهین به استدالل فخر رازی: 

وی در پاسخ به فخر بیان می کند که حکما چنین نمی اندیشیدند که درون انسان چندین قوه  

مستقل و مجزا قرار دارد و ارتباطی با نفس نداردو نفس نیز از احوال و قوا بی خبر است 

ک کلیات مشغول است. بلکه آنان معتقدند که تمام آثار و افعال نفسانی مستند به و به ادرا
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نفس است اما برخی از افعال به واسطه آلت و ابزار انجام می پذیرد که همان قوا هستند. 

همچنین به کار گرفتن این قوا از سوی نفس فعلی است که بدون واسطه انجام می پذیرد 

دام قوای نفسانی فعل بالواسطه نفس است. پس حکما نیز قبول دارند بنابراین استعمال و استخ

 که نفس مدرک جزییات نیز می باشد ولی این به معنای نفی قوای نفسانی نیست.

از نظر مالصدرا منشا خطای فخر اعتقاد به وجود قوای نفسانی به مثابه آلت و ابزار نفس 

 در جزییات بوده است.

 

 ادراک جزییات توسط نفس 

 از طریق وجدان:

هرکس بالوجدان می پذیرد که تمامی افعال ادراکی و تحریکی همچون تعقل و تخیل و دیدن 

و شنیدن و... مستند به خود او یا همان نفس اوست. پس یافته های درونی ما گویای این 

 واقعیت است که نفس ما، عالوه بر ادراک کلیات، جزییات را نیز درک می کند.

 

 برهان:از طریق 

 برهان اول:

نفس افعال خود را با اراده انجام می دهد و از انجام آن ها اغراضی را دنبال می کند  -

 که گاهی جزیی و گاهی خاص هستند.

به کارگیری ابزار و آلت مانند دست و پا و چشم و گوش...بدون علم به آن ممکن  -

 نیست.

 پس نفس باید آلت جزیی را بشناسد و آن را درک کند. -

 پس نفس جزییات را می شناسد. -

 

 برهان دوم:

علم به خود، بر علم به غیر خود مقدم است زیرا ادراک غیر عبارت ست از ادراک  -

خود در حاتی خاص. پس اگر موجودی خودش را درک نکند غیر خود را نیز درک 

 نخواهد کرد.

ویژگی های هیچ جسم یا قوه جسمانی مدرک ذات خود نیست بلکه ادراک ذات از  -

 مجردات است.

بنابراین قوای جسمانی مانند چشم و گوش نمی توانند مدرک غیر باشند. زیرا ادراک  -

 خود را نیز ندارند.

 پس ادراک جزییات توسط نفس است. -

 از این ادله به دست می آید هم مدرک کلیات و هم مدرک جزییات نفس ناطقه است.

 روش های دیگر حکما برای اثبات تعدد قوا:

مالصدرا دلیلی از ابن سینا در شفا را برای اثبات تعدد قوا را می آورد. سپس نقدی که توسط 

 فخر رازی نقل شده است، را بیان می کند و آن را نقد می کند:

برخی از اعضای بدن حیوان با وجود  داشتن افعال نباتی فاقد احساس اند یعنی رشد و نمو 

حوه خلقت آن یا به خاطر عارضه و یا بیماری و آفت به و تغذیه می کنند ولی یا به دلیل ن
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این صورت هستند مانند ناخن. که این مطلب نشان از تغایر قوای نباتی با قوای حیوانی 

 دارند.

می توان احتمال داد که در اعضای فاقد حس، نفس حیوانی وجود دارد ولی آن انفعالی که 

این که انفعال لزم بایستی حاصل شود،  لزمه احساس است حاصل نمی شود. اما به دلیل

 این احتمال باطل است.

از این طریق عالوه بر اثبات تغایر قوه نباتی و حیوانی، می توان تغایر قوای حیوانی را نیز 

 اثبات نمود:

اگر دو قوه یکی باشند لزم می آید هر عضوی که دارای یکی از قوا است دارای قوه دیگر 

 یی باید حس چشایی را هم داشته باشد. حال آن که چنین نیست.هم باشد.مثال حس بویا

 

 اشکال فخر به دلیل ابن سینا:

عدم صدور فعل خاص ممکن است به دلیل عدم تحقق برخی شرایط باشد. وی این مبنای 

حکما را که اگر قوه ی ادراکی و مدرک در عضو موجود باشد، حتما ادراک صورت می 

 گیرد را نمی پذیرد. 

 نمونه به عنوان شاهد می آورد یکی پوست و دیگری قوه باصره: او دو

پوست دارای قوه لمسه است و همچنین در خود این اعضا کیفیات قابل لمس نیز وجود 

داردمثل نرمی و زبری پوست. با این حال پوست نمی تواند به وسیله قوه لمسه خود کیفیات 

نسان این کار را می کند. در این جا ملموس خود را درک کند بلکه به واسطه انگشت ا

 انگشت به عنوان شرطی برای ادراک است.

چشم نیز به همین صورت ب وجود اینکه می تواند امور مختلف راببیند اما نمی تواند خودش 

 را ببیند به دلیل نبودن شرایط .

 

 پاسخ صدرالمتألهین به اعتراض فخر رازی:

 شرط وقوع افعال:

: که در این صورت به تعدد قوا بازگشت می نماید، پس نمی تواند یا داخلی و ذاتی است

 شرایط وقوع افعال، شرایط ذاتی باشد.

یا خارجی و عرضی است: در این صورت باید قسر دایمی را برای قوا بپذیریم زیرا مثال 

چشم می تواند تمام مدرکات را ادراک نماید ولی همواره به دلیل مانعی نمی تواند بشنود یا 

بچشد و یا... . اما می دانیم که قسر دایمی در طبیعت محال است. صحت این مطلب در 

 صورتی قابل قبول است که چشم در برخی شرایط بشنود.

 بنابراین ادعای فخر رازی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 

 دلیل عدم تعلق علم به مادیات 

عدم وقوع ادراک در این موارد دریافتیم که مالصدرا در نقد فخر رازی بیان کرد که سر 

ا وقوع ادراک در موارد مذکور امری است محال. چراکه حقیقت  فقدان شرط نیستبلکه اساسا

ادراک این است که به امور مجرد تعلق می گیرد.چه مجرد تام مانند معقولت و چه مجرد 

و عالم مادی که   غیر تام مانند صور خیالی. به این دلیل که معلوم باید نزد عالم حضور یابد  
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خود عالم تفرق و پراکندگی است و شی مادی از خود و دیگر اشیا غایب است، برای آن 

حضوری متصور نیست.بنابراین برای ادراک آن باید صورتی مجرد از شیء مزبور اخذ 

 شود و این صورت نزد قوه مدرکه حاضر گردد.

روانش اعتقاد دارند، از سنخ اضافه بنابراین حقیقت ادراک و علم آن گونه که فخر رازی و پی 

عالم به معلوم نیست و همچنین از سنخ احساس اعضا و آلت ادراکی نیست. این انفعالت 

تنها از شرایط اعدادی ادراک محسوسات توسط نفس اند. زیرا ادراک محسوسات در اثر 

عد می وضع خاص با عضو ادراکی است که در آن عضو انفعال ایجاد می کند. و نفس مست

گردد تا واجد یک صورت ادراکی مطابق با شیء خارجی شود و در این جاست که حقیقت 

 ادراک حاصل می شود.

بنابراین دیده نشدن چشم به واسطه خود چشم به این دلیل است که اساسا بیننده حقیقی خود 

 چشم نیست بلکه نفس است.

 

 دلیل مالصدرا بر تعدد قوا 

 و در حقیقت ادراک:برهان اول بر اساس مبنای ا

هر یک از آلت و اعضای ادراکی قابلیت آن را دارند که از کیفیاتی که سایر اعضا را 

متأثر می سازد، منفعل شوند مثال شی ای که در مقابل چشم قرار می گیرد در مقابل گوش 

اک نیز قرار می گیرد اما می بینیم که فقط یکی از این اعضا می تواند علت اعدادی برای ادر

محسوسات خاصی باشند. زیرا هر یک از اعضا، قوه ادراکی خاصی دارند که به عنوان 

ابزار و آلت نفس عمل می کنند. از این طریق در می یابیم که قوا با یکدیگر تغایر دارندو 

 این تغایر در ذات طبیعت نهفته است، طبیعتی که توسط نفس تسخیر می گردد.

 

 برهان دوم:

خصوصیات نفس حیوانی این است که منشأ ادراک حسی و حرکت ارادی می دانیم که از 

می گردد. اگر نفس حیوانی همان نفس نباتی باشد باید گیاهان نیز دارای حرکت ارادی باشند، 

 چراکه در این صورت عالوه بر وجود مبدأ فاعلی، قابلیت حرکت نیز موجود است.

پس در صورت وجود قوه فاعلی حرکت  بنابراین اندام گیاه قابلیت حرکت را داراست ،

 ارادی باید شاهد این گونه حرکت در گیاهان باشیم در حالی چنین چیزی محال است.

ممکن است گفته شود گیاه انگیزه کافی برای حرکت را ندارد، اما ین سخن خطایی است 

اشته ز+یرا در همه اجسامی که قابلیت پذیرش اضداد یعنی امور سودمند و زیان آور را د

 باشند از جمله گیاهان، انگیزه کافی برای جلب منافع و دفع مضاروجود دارد.

 بنابراین از این بیان تغایر نفس نباتی و حیوانی و به تبع آن ها نفس انسانی به دست می آید.

 

 اعتراض فخر رازی بر دلیل اخیر:

ختلف حیوان یا حکما در طبیعیات قدیم معتقدند که بین قوای غاذیه موجود در اعضای م

انسان اختالف نوعی و ماهوی وجود دارد. بنابراین وقتی بین قوه غاذیه موجود در اعضای 

مختلف حیوان و انسان اختالف هست، طبعا بین قوه غاذیه حیوان و گیاه نیز اختالف وجود 
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دارد. پس قوه نباتی با قوای حیوانی تخالف نوعی درند  و ازعدم صدور اثری از یک نوع 

 توان عدم صدور آن اثر را از نوع دیگر نتیجه گرفت. نمی

 پس قوای نباتی مانند قوه غاذیه دارای حرکت ارادی نیستند.

 

 پاسخ صدرالمتألهین:

 بر مبنای حکمای مشاء 

اشتراک و اختالف افعال حاکی از اتحاد یا تغایر قوای نفسانی است. مثال افعال قوه غاذیه 

ت اما در یک حقیقت عام اشتراک دارند و در جزیی از اگرچه انواع  مختلف متفاوت اس

ذات که همان بدل مایتحلل می باشد مشترکند. پس آن ها اگرچه در نوع متفاوتند اما در جنس 

 اشتراک دارند و ویژگی های نوعی تغذیه موجودات فصل ممیز آن هاست.

ده می شود که با قوه در حیوانات عالوه بر قوه غاذیه، افعالی همچون حرکت و اراده نیز دی

غاذیه هیچ اشتراکی ندارد و این نشانه، مبدأ بودن آن برای قوه دیگری است که مباین با 

 تغذیه است و به عنوان فصل حقیقی به شمار می رود.

پس قوای نباتی موجود در حیوان و گیاه همان ماده مشترک بین این دو ماهیت اند و لذا 

لیکن تمایز حیوان به فصل خاصی یعنی همان احساس  حیوان و گیاه در جنس مشترک اند

 و حرکت ارادی است که موجب کمال و برتری حیوان بر نبات می گردد.

 

 پاسخ بر مبنای صدرالمتألهین:

به اعتقاد صدرالمتألهین نفس با تمام قوای خود دارای وجود واحد ذومراتبی ااست که هر 

شود. مثال بالترین مرتبه نفس، قوه عاقله  یک از مراتب مذکورمنشأ انتزاع قوه خاصی می

 است و در مرتبه پایین تر قوه خیال و در نهایت ادراک حسی است.

 

 تعدد قوا و وحدت نفس 

به اعتقاد صدرالمتألهین نفس وجود واحدی است که مراتب مختلفی دارد و از هر مرتبه  

ماهیت خاص و قوه ای خاص انتزاع می گردد. پس هر ادراک و حرکتی از حیوان یا انسان 

سر می زند مدرک و محرک حقیقی آن نفس است که به وساطت قوا یک فعل تحقق می 

الی قرار دارد برای انجام افعال نازل بایستی ز مرتبه پذیرد زیرا موجودی که در مرتبه ع

وجودی خود تنزل کند و در مرتبه نازلی که هم پایه مرتبه وجودی فعل است، منشأصدور 

 گردد.

به طور مثال حرکت های صادر شده از انسان به لحاظ انتساب به نفس دارای مراتب مختلفی 

در تمام اجزای بدن ساری باشد، مثال  افعال است، گاه نیاز به وساطت قوه ای مادی است که  

تحریکی انسان را در نظر بگیریم، برای حرکت دادن مکانی یا وضعی  بدن نیاز به قوه ای 

 داریم که در تمام بدن سریان داشته باشد که قوه ای جسمانی است.

ه غذا و و گاه چنین نیست که در تمام بدن سریان داشته باشد مانند قوای شهوانی مثل میل ب 

یا در مرتبه بالتر تفکر، گرچه در مرحله بعد لزم است تحرکاتی داشته باشند اما این حرکت 

 جسمانی نیست.
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 مراتب قوای ادراک نفس:

هر قوه مدرکه ای لزوما مجرد است اما مراتب آن ها به حسب مرتبه وجودی با هم متفاوت 

در بالترین مرتبه قرار دارد و قوای است. قوه عاقله که مدرک کلیات است از ماده مبراست  

حسی که برای ادراک محسوسات خارجی و مادی به کار می روند در پایین ترین مرتبه 

قرار دارند. خود ادراکات حسی مراتب گوناگونی دارند که پایین ترین مرتبه آن حس لمسه 

 است.

نسی واحدی دارند. حال بنابراین قوه غاذیه که در نبات و حیوان انسان وجود دارد حقیقت ج

این حقیقت مشترک ممکن است مانند نبات به عنوان نفس مستقلی محقق شود یا آن که قوه 

 ای از قوای نفس دانسته شود. یا آن که مرتبه ای از مراتب نفس به شمار آید. 

بر اساس مبانی مالصدرا نفس ناطقه با وجود بساطت جامع تمام قوای ادراکی و تحریکی 

 است.

 

 ان اشکال:بی

اگر نفس انسانی را فاعل جمیع ادراکات و تحریکات انسان از جمله احساس و حرکت ارادی، 

تغذیه و... بدانیم، از آن جا که نفس موجود آگاه و ذی شعوری است، لزم می آید که به تمام 

 افعال یاد شده علم بدیهی داشته باشد.

هیچ آگاهی حضوری به فعل و نفعالت تغذیه اما در افعال نباتی چنین نیست. زیرا نفس ناطقه  

ندارد و اگر هم داشته باشد اکتسابی و حصولی است. چرا که فاعل مباشر نیست بلکه برای 

 این افعال قوای مستقلی وجود دارند که فاعل طبیعی و فاقد آگاهی اند.

 

 پاسخ فخر رازی:

ا بین علم به شیء و علم به علم نفس به افعال نباتی علم دارد اما به علم خود علم ندارد. زیر

تفاوت است. نفس نسبت به افعال و تغییر و تبدلت علم دارد اما به دلیل اینکه سرعت این 

 تبدلت و تغییرات و تنوع ، به علم خود آگاهی ندارد.

 این پاسخ مورد قبول صدرالمتألهین نیست بلکه از نظر او این مستلزم پذیرش سفسطه است.

طلب را بپذیریم مستلزم این است که فردی را که جاهل نسبت تمام علوم تغذیه زیرا اگر این م

 و مسایل پیچیده آن را عالم بدانیم. درحالی که این ادعای گزاف و غیر قابل قبولی است.

 

 پاسخ صدرالمتآلهین:

 : علم بر دو قسم است:مقدمه اول 

 : از فاعلیت فاعل ناشی می شود. که دو نوع است: علم فعلی 

گاه علم فعلی سبب وجود معلوم می گردد.  یعنی معلوم معلولی است که علم عالم در  -1

 سلسله علل آن قرار دارد مانند علم واجب الوجود به علت پیدایش ممکنات. 

علمی است که با ذات معلوم عینیت دارد نه آن که علت باشد. مانند علم ما به یک صورت   -2

 ذهنی.

رج از وجود عالم قرار دارد و در پی تأثیرو تأثری که در عالم رخ معلوم خا علم انفعالی:

 می دهد علم به آن حاصل می شود. مانند ادراکات حسی 
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وجود دارای مراتب بی شماری است که از حیث قوت و ضعف وجودی با مقدمه دوم: 

داد یکدیگر تفاوت دارند که در این سلسله اموری هستند که وجودشان با ماده و قوه استع

 قرین است.

از سوی دیگر می دانیم مالک علم حضور و تجرد است پس امور هیولنی و مادی نمی 

 توانند عالم و معلوم باشند.

همچنین جسمیت و زمان و مکن از جمله اموری هستند که در آن ها وجود با عدم، وحدت 

توانند بالذات متعلق علم با کثرت، جمعیت با پراکندگی همراه است. پس این گونه امور نمی 

 واقع شوند . هر جا که ماده حضور داشته باشد علم به آن جا راه پیدا نمی کند.

مراتب عالی وجود به دلیل علو مرتبه و مراتب دانی یعنی مادیات وجود به  مقدمه سوم:

 دلیل خست و ضعف وجود، معلوم ما واقع نمی گردند.

 تند و برخی دیگر علم نیستند ولی معلوم اند. برخی از اشیاء علم اند ولی معلوم نیس

قسم اول در جایی است که علم به شی در مرتبه وجودی نازل تری نسبت به مرتبه وجودی 

متعلق آن یعنی معلوم قرار دارد. در این موارد علم واقعا به ذات معلوم تعلق نمی گیرد. در 

 می گیرد پست تر و نازل است. قسم دوم مرتبه وجودی شیء از مرتبه علمی که به آن تعلق

قسم اول علم در مورد واجب تعالی و عقولی که دارای تجرد تام اند جاری است. قسم دوم 

علم بر مراتب نازل وجود صدق می کند. این مراتب به دلیل مقارنت با ماده و فقدان فعلیت 

واند بذاته معلوم و حضور نمی توانند در نزد عالم حضور یابند. مثال هیولی اولی که نمی ت

ما واقع شود.بلکه صورت و مفهومی از آن در ذهن ما وجود دارد که این صورت به دلیل 

 تجرد مرتبه ای بال تر از ذات هیول دارد. 

بنابر مقدمات سه گانه، اعتقاد به فاعلیت نفس نسبت به افعال نباتی که افعال طبیعی اند، از 

می پذیرد و به هیچ وجه مستلزم علم نفس به افعال  طریق استخدام ماده از سوی نفس انجام

مزبور نیست.زیرا افعال طبیعی در مرتبه بسیاز نازل از طبیعت قرار دارند و بر اساس 

مقدمه سوم علم به وجود مادی تعلق نمی گیرد. بنابراین حضوری در نزد نفس ندارند و لذا 

ر علمی حاکی از این افعال برای تنها راه علم به آن ها علم حصولی است که به واسطه صو 

 نفس حاضر می شود.

 

علم به علت موجب علم به معلول می شود. بنابراین اگر نفس علت و فاعل افعال  اشکال:

نباتی و طبیعی باشد و از آن جایی که به خود که علت است علم دارد به افعال نباتی که 

 معلول است نیز علم دارد.

 

ذات علت باشد باید علم به معلول نیز با وجود معلول متحد اگر علم به علت عین  پاسخ:

 است. 

صدرالمتألهین سخنی از فیلسوف متقدم که معمول مقصود ارسطو است می آورد و می گوید 

جهل برخی امور برتر از علم به آن ها است. زیرا شرط لزم برای چنین علمی آن است که 

طبیعت تنزل کند که در این صورت دیگر عقل عقل اول از مرتبه تجرد تام خود به مرتبه 

 اول نخواهد بود.

 اقسام افعال نفس عبارتند از:
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افعال اختیاری که شرط تحقق آن ها، تحقق قبلی علم و اراده زاید بر نفس است، به این  -1

صورت که ابتدا فعل توسط نفس تصور می شوند و سپس مفید بودن آن ها مورد تصدیق 

هایت پس از تصور فعل و تصدیق به فایده آن اراده انجام آن محقق واقع می شود و در ن

 گردد. 

افعال طبیعی هستند که به خاطر شوقی که به مبادی عالیه دارند و به ذات و به کمالت  -2

خود عشق می ورزند و از آن جایی که فاقد کمالت هستند، در نفوس و موجودات عالی تر 

می ورزند. نفس دارای دو شوق است: شوق اصیل که نسبت به کمالت مفقود خود عشق 

متعلق به مجردات و مبادی عالیه است و شوق تبعی که به توابع ذات، یعنی افعال و آثار 

طبیعی و مادی بدن، تعلق می پذیرد. بدیهی است که چنین شوقی مستلزم شعور نفس نسبت 

به ذات و کمالت خود می  به افعال مزبور نیست بلکه آن چه که لزم است علم نفس نسبت

 باشد.

نفس شبیه مخروطی است که مرتبه وحدت و بساطت آن در راس مخروط قرار داردو قاعده 

مخروط همان بدن مادی است و در این بین مراتب عقالنی، خیالی و حسی نفس قرار گرفته 

می شوند. اند که به تدریج از مرتبه بساطت و تجرد نفس دور و به مرتبه تکثر مادی نزدیک  

در مرتبه ادراک حسی نور ضعیف می شود تا اینکه در مرتبه نباتیت و حیوانیت تنها سایه 

ها ر می بینیم. در این مرحله به قاعده مخروط رسیده ایم و قوا و آلت نفسانی تکثر فوق 

العاده ای پیدا کرده و در تمام اعضا بدن پراکنده شده است. به دلیل غلبه مادیت دیگر جایی 

 برای نفوذ علم نیست.

  

 : ید برای سریان نفس در مراتب طبیعی بدنؤبیان چند م

تأثر نفس از احوال و عوارض مادی بدن است.  متأثر شدن نفس از تحولت طبیعی و  -1

مادی بدن حاکی از حضور قوای نفسانی در مرتبه نباتی و طبیعی بدن است، حضوری که 

عرض عوارض و اختاللت مادی بدن قرار سبب می شود نفس به صورت مستقیم در م

 گیرد.

مسأله مرگ نیز مرتبه ای از حضور نفس در طبیعت است. مرگ عبارت است از جدایی 

نفس از عالم طبیعت و پایان حضور و سریان آن در بدن مادی. پس آن چه از نفس در  

غییر و معرض تغییر و تحول قرار می گیرد مراتب نازله و جسمانی نفس است که محل ت

 تحول و جهل و ظلمت است.

گاهی نفس در پی بروز اختاللتی در دستگاه بدن چنان مشغول برطرف ساختن اختالل  -2

می گردد که افعال ادراکی آن کامال تعطیل می گرددو قدرت برای مدتی از انسان سلب می 

 ادامه دارد.شود و این حالت تا زمانی وضعیت بدن به حالت طبیعی خود بازنگردد 

 

 

 باب پنجم: ادراکات باطني نفس
 اختالف صدر التألهین با حکما در جسمانی بودن حواس باطنی:
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مقصود از حواس باطنی، حواسی است که نیاز به اندام های ظاهری ندارند اگرچه ممکن 

است ابزارهایی در درون انسان داشته باشد. بیشتر حکم بر این اعتقادند که محل حواس 

باطنی مغز است و باطنی، قوای جسمانی نیستند و حلول در ماده ندارند بلکه مدرک حقیقی 

نفس اند و ادراکات مزبور در اعدادی دارند و به واسطه فعل و انفعالتی که در آن ها پدید 

 می آید نفس مستعد می شود در مراتب خود به این ادراکات نایل آید.

 (1فصل)

 حس مشترک
یکی از حواس باطنی مشترک است و این قوه مدرکات حواس ظاهری را حس مشترک 

دریافت می کند و در اختیار نفس قرار می دهد. حکما اعتقاد داشتند حس مشترک در مغز 

است  و تمام مدرکات حواس ظاهری به آن داده می شود. در یونانی به آن بنطاسیا به معنی 

 لوح نفس گفته می شود.

صدرا، حس مشترک قوه ای جسمانی نیست که در بخش مغز حلول کرده اما به اعتقاد مال

باشدبلکه قوه ای نفسانی است که آنه در بخش مقدم مغز حاصل می شود، جنبه اعدادی برای 

حصول ادراکات آن  دارد. یعنی ارتباط مغز با حس مشترک در این حد است که روح 

 بخاری حامل استعدادحصول مدرکات آن می باشد.

 وجود حس مشترک ن بربرها 

 برهان اول و بررسی آن:

ما گاهی اوصاف گوناگون شیء واحدی را با حواس ظاهری خود درک می کنیم. سپس 

درباره آن حکم می کنیم. برای حکم کردن لزم است که قوه حکم کننده طرفین حکم را 

ا ندارد تصور کند و می دانیم هیچ یک از حواس ظاهری به تنهایی قابلیت درک طرفین ر

مثال چشم می تواند رنگ را ببیند اما نمی تواند طعم را درک کند. بنابراین قوه دیگری لزم 

 است که غیر از حواس ظاهری باشد و بتواند انواع گوناگون محسوسات را درک کند.

اما این قوه به دو دلیل نمی تواند عقل باشد: اول عقل موجودی مجرد است و کار آن ادراک 

ا از حیوانات نیز چنین احکامی صادر می شود در حالی که می دانیم کلیات ا ست. دوما

حیوانات فاقد عقل اند. مثال می بینیم که حیوانی با دیدن چوب پا به فرار می گذارد زیرا در 

پی درک شکل چوب، صورتی از درد در نفس حیوان حاصل می شود و این ارتباط باعث 

 فرار می شود.

ن دلیل را ناتمام می داند. زیرا می توان قوه واهمه در حیوان و قوه عاقله صدر المتألهین ای

در انسان را مسئول این کار دانست. عالوه بر این مواردی وجود دارد که یک حکم کلی را 

بر امور جزیی بار می کنیم. به عبارت دیگر گاه محکوم علیه امری جزیی و محکوم به 

ست. حال اگر این قاعده صحیح باشد باید قوه حکم کننده امری کلی است مانند زید انسان ا

این دو را بدون واسطه ادراک کرده باشد در حالی که می دانیم انسان یک مفهوم کلی است. 

اما کسی از حکما برای این نوع حکم قوه ای در نظر نگرفته ضمنا چه لزومی دارد که بی 

 واسطه طرفین را درک کند.

  بهمنیار برای تأیید سخن خود می آورد:صدرالمتآلهین نقلی از 
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ضرورتی ندارد که قوه حکم کننده در میان محسوسات و مدرکات جزیی، خود مدرک 

ده محسوسات باشد. مثال اگر حکم کند این شیء سفید خوشبو است لزومی ندارد که حکم کنن 

 سفیدی و بو را درک کرده باشد.

 اشکال فخر رازی:

بهمنیار اعتراض کرده و گفته که گویا بهمنیار مطلبی که خود در ابتدای فخر رازی بر 

مباحث منطقی بیان کرده را فرموش کرده است. چگونه ممکن است قوه ای حکم کند بدون 

 آن که طرفین حکم را تصور کرده باشد.  بنابراین سخن بهمنیار از روی جهالت است.

 پاسخ صدرالمتألهین:

ار را به درستی نفهمیده است و فکر کرده که او ضرورت ادراک فخر رازی مقصود بهمنی

طرفین حکم توسط قوه حاکم را مطلقا نفی می کند، حال آنکه چنین نیست. بهمنیار می گوید 

که ضرورتی ندارد قوه حاکم، طرفین حکم را مستقیما و بالواسطه درک کند بلکه درک مع 

دراک جزییات از قوه عاقله و واهمه به الواسطه هم کافی است. مقصود حکما نیز نفی ا

صورت مطلق نیست بلکه مقصود این است که عقل انسان و واهمه حیوان قادر بر ادراک 

تمامی مدرکات انسان یا حیوان اند اما برخی مدرکات را به صورت مستقیم و برخی دیگر 

 را به صورت غیر مستقیم درک می کند. 

   

 نظر آیت هللا مصباح یزدی:

 به چند معنا به کار می رود:عقل 

قوه ای که مفاهیم کلی را ادراک می کند و در کنر سایر قوای ادراکی به کار ادراک جزییات 

 می پردازد. تصورات کلی را به عقل و تصورات جزیی را به سایر قو نسبت می دهند.

 اما گاهی عقل قوه ای است که حکم می کند.

درک همه امور و حاکم بین مدرکات می داند با سخن بنابراین سخن فخر رازی که نفس را م

صدرالمتألهین که چنین شانی را برای عقل قایل است تفاوت جوهری ندارد، زیرا مقصود 

صدرالمتألهین از عقل، قوه مدرکه تصورات و مفاهیم کلی نیست و از سوی دیگر، مراد 

 قل نامیده می شود.در لسان حکما عفخر رازی نیز از نفس حیثیت ادراکی آن است که 

 برهان دوم و بررسی آن:

در برخی موارد اشیاء را به گونه ای که با واقعیت خارجی آن ها متفاوت است درک می 

کنیم. مثل قطره های باران که شبیه به خط می بینیم. لیکن صوری از این قبیل بنابر هیچ 

 صره مرتسم نمی شود.یک از دیدگاه های طبیعی موجود در باب کیفیت ابصار، در قوه با

 دانشمندان قدیمی در مورد حقیقت رویت دیدگاه های مختلفی داشته اند:

اصحاب خروج شعاع: در هنگام رویت شعاع نورانی به شکل مخروط از چشم خارج  -

می شود، رأس این مخروط در چشم و قاعده آن بر روی شیء مرئی قرار دارد. 

 بنابراین فعل رویت در شی مرئی رخ می دهد نه در چشم. 

می   نظریه انطباع: گروهی دیگر اعتقاد دارند وقتی نور بین چشم و شیء مرئی قرار -

گیرد صورت شیء در چشم منطبع می گردد و به این نحو رویت در چشم به وقوع 

 می پیوندد.
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شیخ اشراق معتقد است رؤیت در عالم مثال واقع می شود و فعل و انفعالت مادی  -

 جنبه اعدادی نسبت به آن دارند.

 صدر المتألهین معتقد است وقوع رویت در مرتبه مثال نفس رخ می دهد. -

 نظریه اول در مین حکمای مشایی رایج بوده است.در 

طبق نظریه خروج شعاع باید رویت طبق امر خارجی باشد، در این صورت قطره بارانی 

 که به شکل قطره است و خطی دیده می شود را نمی تواند توجیه کند.

بر اساس نظریه انطباع، رؤیت حسی منوط به حضور ماده و صورت محسوس است لذا 

در قوه باصره به وجود می آید، صورت های متوالی است از شکل نقطه مانند  آنچه که

 باران نه صورت خط، چراکه شکل واقعی قطرات باران به صورت خط نیست.

پس این گونه صور در قوه بصره حاصل نمی شوند ولی چون این گونه صور موجودند پس 

خود نفس باشد. بنابراین وجود قوه  باید قوه ای دیگر وجود داشته باشد. این قوه نمی تواند

 ای دیگر ثابت می شود که همان حس مشترک است.

 نقد فخر رازی:

 فخر رازی دو اشکال به این دلیل وارد می کند:

: این استدلل را حکما برای اثبات رؤیت در قوه باصره مطرح نمودند و در این اشکال اول

 و حس مشترک را اثبات می کنید. فیجا با همان استدلل رؤیت در قوه باصره را ن 

او تبیین جدید برای دیدن پدیده های مورد بحث ارائه می دهد  و می گوید که  اشکال دوم:

وقتی شیء متحرک در مکان اول است صورتی از آن در قوه باصره یا روحی که در چشم 

ورتی سریان دارد منطبع می گردد و در لحظه دوم شیء در مکان دوم قرار می گیرد و ص

دیگر از آن منطبع می گردد و به صورت قبلی ضمیمه می شود و به همین ترتیب صورت 

های متعددی از شیء مریی، در حالی که در مکان های مختلفی است در کنار یکدیگر قرار 

می گیرند. هنگامی که قوه باصره صورت های مزبور را در کنار یکدیگر درک می کند 

 یافت می کند.از شیء صورتی به شکل خط در

فخر رازی در تآیید مدعای خود از کالم شیخ استفاده می کند. شیخ می گوید حرکت اشیا  

توسط چشم درک می شود یعنی قوه باصره صورت های مختلفی از شیء متحرک را در 

مکان های مختلف درک می کند ولی به سبب کنار هم قرار گرفتن این صور شیء را 

همان گونه که شیخ در مورد دیدن حرکت دلیل می آورد در این  متحرک می بیند. بنابراین

 پذیرد و به قوه دیگر نیاز نیست. گونه موارد نیز ادراک توسط قوه باصره صورت می

 پاسخ صدرالمتألهین:

پاسخ اشکال اول: ما درجای خود اثبات کردیم که ابصار و رویت در اثر تمثل اشیاء خارجی 

این هیچ یک از این دو نظریه قابل قبول نیست. بنابراین این در نفس حاصل می شود. بنابر

 اعتراض بر کسانی وارد است که این دو نظریه را پذیرفته اند.

پاسخ اشکال دوم: این اشکال نیز وارد نیست. زیرا بر اساس نظریه اصحاب انطباع، قوه 

ی و باصره، قوه ای جسمانی است و شرط حصول آن تحقق وضع مناسب بین شیء مرئ 

چشم است و شیء مادامی که در وضع مناسبی نسبت به چشم واقع نشود دیدن آن میسر نمی 

گردد. دارا بودن وضع مناسب شرط حصول ادراک حسی است. پس از سخن فخر رازی 
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ین طور بر می آید که پس از انتفاء شرط، مشروط همچنان باقی بماند و امتناع این مسأله 

 راک امور معدوم و غایب محال است. بدیهی است. عالوه بر آن اد

صدرالمتألهین استشهاد فخر رازی به شیخ را نیز مورد نقد قرار می دهد و می گوید که 

مقصود شیخ این نیست که قوه باصره در ضمن یک ادراک اجزاء حرکت را به صورت 

 مجتمع و یکجا درک می کند بلکه برای ادراک حرکت مشارکت حس و عقل ضروری است.

رد اشکالت فخر دلیل دو تثبیت می شود و معلوم می گردد برای درک صورت هایی با 

 نظیر امتداد قطرات باران قوه حس مشترک دخیل است.

 برهان سوم و بررسی آن:

گاهی انسان صوری را مشاهده می کند که دارای مابه ازاء خارجی نیستند. مثال کسانی که 

جیب و وحشتناکی را می بیند که باعث ترس و مبتال به مالیخولیا هستند، صورت های ع

وحشت آنان می شود. و یا صوری که در خواب دیده می شود و... در حالی که این صور 

متمایز یکدیگرند. تردیدی نیست که بسیاری از این صور موجودند زیرا این صور ببه 

متمایز   صورت متمایز از یکدیگر درک می شوند در حالی که معدوم محض از غیر خودش

نمی شود. از طرفی این صور وجود خارجی ندارند زیرا بسیاری از افراد دیگر این صور 

 را نمی بینند. بنابراین این صور بایستی در نزد قوه ای ادراکی حاضر باشد.

این قوه عقل نمی تواند باشد زیرا عقل مدرک کلیات است. اما این گونه مدرکات جزیی 

 هستند.

ی نمی تواند باشد زیرا این صور در حالی ادراک می شوند مانند خواب این قوه حواس ظاهر

 که حواس ظاهری تعطیل می شوند.

پس باید یک قوه باطنی باشد. ممکن است گفته شود که این قوه همان قوه خیال است که در 

حالتی نظیر مکاشفه، رؤیا و ... صورت های جزیی و جسمانی را درک می کند. لیکن این 

ابل قبول نیست زیرا قوه خیال به جمع آوری و نگاه داری صور جزیی می پردازد. مطلب ق

اگر خیال شأن ادراکی داشته باشد باید همه صوری که در آنجا نگه داری می شوند به 

صورت بالفعل برای انسان حاضر باشد. پس باید یک قوه باطنی غیر از خیال داشته باشیم 

 که همان حس مشترک است.

 

 حس مشترک محل 

در نظر حکما محل حس مشترک قسمت مقدم مغز است اما از نظر صدرالمتألهین این قسمت 

محل حس مشترک نیست بلکه محل تعلق آن ست و مظهر ادراکات آن روح بخاری است 

که در این قسمت سریان دارد. این روح جسم لطیف و شفافی است که به آینه تشبیه می شود. 

صی است ولی به دلیل شفافیت و لطافت می تواند صور محسوسه این روح فاقد صورت خا

را در خود ظاهر کند. پس روح بخاری آلتی است که به واسطه آن صورت هایی که شبیه 

 محسوسات است مورد ادراک نفس قرار می گیرند. 

 ادله انکار حس مشترک 

 دو دلیل آورده اند:
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داده می شود به گونه ای است که  دلیل اول: برخی از مدرکاتی که به حس مشترک نسبت

انطباع آن در بخشی از مغز ممکن نیست مانند دیدن دریا در رویا. این امر مستلزم انطباع 

 کبیر در صغیر است.

دلیل دوم: ما رابطه ادراکات ظاهری را با اندام های ادراکی بالبداهه درک می کنیم و در 

ما انجام نمی پذیرد. بنابراین با استناد به   می یابیم که این ادراک توسط اعضای غیر ادراکی

این بداهت باید بگوییم مغز ما عضو ادراکی حس مشترک نیست و چنین قوه ای در این 

بخش مغز وجود ندارد چراکه می دانیم صورت هایی مریی یا مسموع یا... که منسوب به 

 حس مشترک است، با مغز ما ارتباطی ندارد.

 

 شکاالت:پاسخ صدرالمتألهین به ا

این اشکال برای کسانی است که حس مشترک را قوه ای جسمانی می دانند اما   اشکال اول:

ما معتقدیم که همه ادراکات در خود نفس حاصل می شوند و اندام های بدن صرفا جنبه 

 اعدادی دارند و نفس را مستعد می کنند تا درعالم خودش به ادراک امور نایل آید.

اکات باطنی به مغز از سنخ نیاز ادراک بصری به چشم نیست، نقش نیاز ادر اشکال دوم:

 مغز در ادراکات حس مشترک نقش اندام های حسی در ادراکات ظاهری نیست.

نقش مغز صرفا این است که حامل استعداد نفس برای ادراک شیء خاصی باشد. این مطلب 

جود یک زمینه که نفس در هر زمان شیء خاصی ر ا درک می کند ضرورتا به علت و 

مادی است، یعنی ماده به وسیله فعل و انفعالتش عامل مرجحی برای حصول ادراکی خاص 

برای نفس است. این فعل و انفعالت باید در اندام خاصی انجام پذیرد و در مورد ادراکات 

حس مشترک این اندام بخش مقدم مغز است. لذا می تواند زمینه آگاهی نفس بر مدرکات 

 درکات این حواس ر فراهم آورد.نفس بر م

باع کبیر در طاز نظر صدر المتألهین مسأله انباع صور در مغز مادی نیست که بحث ان 

 صغیر مطرح شود.

در مبحث علم اثبات شد که صور ادراکی اعم از حسی و خیالی و عقلی مجردند بنابراین 

هرچند زمینه اعدادی آن در ماده ادراک متعلق به عالمی غیر از عالم طبیعت و ماده است 

 تحقق داشته باشد.

ما دو نوع ادراک داریم یکی ادراک کلیات و دیگری ادراک جزییات. و چون امر کلی و 

کی با مدَرک خود سنخیت دارد پس ادراک  امر جزیی وجودا با هم متباین اند و هر مدرِّ

 شترک است.کلیات به واسطه قوه عاقله است و دیگری مدرک جزییات که حس م

 المتألهین پذیرفته می شود.مبانی خاص صدربا پس حس مشترک 

 

 ( في الخیال2فصل )

 قوه خیال
رة هي قوة یحفظ بها الصورة الموجودة في الباطن.  قوة الخیال و یقال لها المصو 

دومین حس باطنی، قوه ی »خیال« است که به آن »مصّوره« نیز گفته می شود. البته توجه 

نکته لزم است که مصّوره در این اصطالح با آن قوه مصّوره ای که پیش از حدوث به این 
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اطالق مصوره بر این دو از  نفس نباتی، عهده دار حفظ صورت شیء است تفاوت دارد و 

باب اشتراک لفظی است. قوه ی مصوره به معنای دوم، حافظ صور ادراکی جزئی می باسد. 

 که مدَرکات حسی را نگاهداری می کند. به هر تقدیر قوه خیال قوه ای است

 و استدلوا على مغایرتها للحس المشترك بوجوه ثالثة:

 األول أن الحس المشترک له قوة قبول الصور 

برای اثبات تغایر قوه ی خیال با حس مشترک سه دلیل اقامه شده است. دلیل اول آن است 

ست. حواس ظاهری که حیثیت حس مشترک، حیثیت »قبول« و پذیرش صور ادراکی ا

مدرکات خود را به حس مشترک تحویل می دهند و حس مشترک نیز این مدرکات را می 

پذیرد. اما حیثیت قوه خیال حیثیت »حفظ« و نگهداری مدرکات حواس است و بدیهی است 

 که این دو حیثیت با یکدیگر متغایرند.

 د:برای اثبات تغایر حیثیت قبول با حیثیت حفظ دو دلیل وجود دار

نخست آنکه در برخی موارد این دو حیثیت از یکدیگر قابل انفکاک اند. برای نمونه می 

توان مایعی همچون آب را درنظر گرفت. آب می تواند اشکال مختلفی را بپذیرد ولی نمی 

تواند آن اشکال راحفظ کند. مثال وقتی آب در ظرفی استوانه ای ریخته شود، شکل استوانه 

رد ولی به محض خارج شدن از ظرف مزبور این شکل را از دست ای ظرف را می پذی 

حیثیت قبول شکل وجود دارد ولی حیثیت حفظ  -و سایر مایعات-می دهد. بنابراین در آب

 وجود ندارد. پس دلیل اول تغایر این دو حیثیت امکان انفکاک آن دو در برخی موارد است.

شیء است حال آنکه حفظ از وجود و  ناشی از امکان و استعداد پذیرش ،دوم آنکه قبول

فعلیت نشأت می گیرد. به عبارت دیگر، نسبت قبول و حفظ نسبت فقدان و وجدان است، لذا 

نوعی تقابل بین این دو حیثیت وجود دارد. وقتی دو حیثیت متقابل به شیء واحدی نسبت 

به عبارت دیگر، داده می شود حاکی از آن است که در آن شیء دو مبدأ جداگانه وجود دارد.  

این دو حیثیت مکثّر ذات موضوع اند و بنابراین وقتی هر دو به موضوعی نسبت داده می 

شوند حاکی از آنند که آن موضوع واحد حقیقی و بسیط نیست. مثالا وقتی دو حیثیت استعداد 

 -یعنی هیول و صورت-و فعلیت را در جسم می یابیم معلوم می شود که جسم از دو جوهر

ل شده است. به هر تقدیر در این بحث نیز، از آنجا که حیثیت قبول با حیثیت حفظ تقابل تشکی 

دارد، نتیجه می شود که مبدأ هر کدام قوه ای مغایر با مبدأ دیگری است. بنابراین حس 

 مشترک با قوه ی خیال مغایر است.

 الثانی أن الحس المشترک حاکم علی المحسوسات مذعن لها

ر درک صور محسوسات بین آنها به داوری می نشیند در حالی که ب حس مشترک عالوه 

ا این صور را نگاهداری می کند و حکم و قضاوتی انجام نمی دهد. به  قوه ی خیال صرفا

تعبیر دیگر، قوه ی خیال فقط امانت دار است و هر گاه حکم و قضاوتی بین مدرکات جزئی 

ه می شوند. حال اگر این دو قوه یکی لزم باشد، این مدرکات به حس مشترک تحویل داد

و  باشند لزم می آید که شیء واحد هم حاکم باشد و هم نباشد و این اجتماع وجود و عدم

 است. تناقض

 أن صور المحسوسات قد تکون مشاهدة و قد تکون متخیلة   الثالث 
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در دلیل اول تکیه بر اختالف و تقابل حیثیت قبول و حفظ بود و در دلیل دوم به اختالف حکم 

و عدم حکم استناد می شد. در این دلیل، یعنی دلیل سوم، تغایر حس مشترک و خیال از 

طریق دیگری اثبات می شود. ما گاهی به صور محسوسات آگاهی داریم و آنها را با درکی 

ا در خزانه ی خیال آگاهانه و نوعی شه ود باطنی مشاهده می کنیم و گاه صور مزبور صرفا

موجود است بدون آنکه نسبت به آن شعوری آگاهانه داشته باشیم. به تعبیر علم روانشناسی، 

گاهی صور جزئی در بخش آگاه ذهن وجود دارد و گاه در بخش ناآگاه ذهن. بدیهی است که 

بایگانی  یعنی مشاهده ی باطنی صور یک امر است واین دو حیثیت با یکدیگر متفاوت اند 

آن در ذهن امر دیگری است. پس وجود دو قوه ی متغایر ضرورت می یابد که یکی)یعنی 

عنی حس مشترک( نسبت به آنها آگاهی و ی خیال( ص ور جزئی را نگاهداری کند و دیگری)

ی شیخ ، یعنی دللت شعور داشته باشد. همان طور که مالحظه می شود، این دلیل بر مبنا

 نای صدرالمتألهین دلیل ضعیفی است.بتعدد افعال بر تعدد قوا، تمام است اما بر م

 

 مراتب نفس از جهت ادراک محسوسات و معقوالت 

در نظر صدرا، نفس، چه به لحاظ ادراک معقولت و چه به لحاظ ادارک محسوسات دارای 

و ابتدایی نفس است، ادراک مجدد دو مرتبه است. در مرتبه اول، که مرتبه ی ضعیف 

معقولتی که قبالا تعقل شده است نیاز به تکرار تفکر و استدلل دارد و همچنین ادراک 

دوباره ی محسوسات مقتضی تکرار احساس است. در مرتبه ی دوم، نفس، در اثر تکامل 

د قوه ای می شو نظری و اتحاد با یک جوهر مجرد، واجد یک نحوه کمال وجودی خاص و 

گاه اراده کند، می تواند معقولت و محسوسات قبلی خود را مجدداا درک که به تبع آن هر

کند. پس معنای این سخن که ادراک معقولت قبلی در اثر اتصال نفس با عقل فعال حاصل 

می شود، این نیست که نفس از خودش چیزی ندارد؛ بلکه نفس عالوه بر قوه ی تحصیل 

ک واجد رتبه ای نورانی) که از آن به ملکه تعبیر می کنیم( شده معقولت و محسوسات، این 

 که در پرتو آن می تواند به سهولت مدرکات پیشین خود را احضار کند.

اا صور محسوس فبر این اساس باید گفت که حس مشترک مرتبه ای از نفس است که صر

تنها ترتیب مقدماتی  را درک می کند. در این مرتبه، ادراک حسی نیاز به ملکه ندارد بلکه

نظیر به کارگیری اندام ادراکی و غیره، لزم است تا صورت محسوس از طریق حواس 

ظاهری به حس مشترک انتقال یابد. اما در این مرتبه، به مجرد غفلت حس مشترک صورت 

مزبور محو می شود و تصور مجدد آن نیاز به احساس جدید دارد. فی المثل ممکن است 

چنین باشد، یعنی نوزاد فاقد قوه ی خیال بوده، پس از غفلت از  اد انسان ایناحساس در نوز

تر  صور محسوساتِّ خود، آن صور از ذهن او محو شوند. ولی پس از آن که نفس او کامل

می یابد، واجد ملکه ای شود که در سایه ی آن می تواند  می گردد و شدت وجودی بیشتری

ا دوباره در ذهن خود احضار کند در حالی که به راحتی صور محسوس رخت بربسته ر

 ارتباط نفس با مابإزاء خارجی آنها به کلی قطع شده است.

بحث مهم دراین میان، تغایر یا عدم تغایر حس مشترک و خیال نیست بلکه آنچه که مصنف، 

در مقابل سایر حکما، بر آن اصرار دارد، مسأله ی وجود یک قوه ی باطنی »مثالی« برای 

نفس است. این قوه نه متعلق به عالم تجرد عقالنی است و نه داخل در عالم طبیعت و ماده، 

تجرد مثالی برخوردار است. این قوه، خواه آن را دارای دو مرتبه ی ناقص)حس  بلکه از
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مشترک( و کامل)خیال( بدانیم و خواه آن را مجموعه ای از دو قوه ی متغایر به شمار آوریم، 

ای مادی آن مجرد است و لذا پس از مفارقت نفس از بدن باقی خواهد ماند. بر از بدن و اجز

 همین اساس می توان لذت و رنج انسان پس از مرگ و احوال انسان در قبر را توجیه کرد. 

تأکید صدرا بر این است که طبق مبنای حکمت متعالیه، نفس در عالم قبر و برزخ هم می 

یکی از آثار و نتایج د و ثواب و عذاب جزئی را درک کند. تواند ادراکات جزئی داشته باش

اثبات مرتبه ی مثالی برای نفس، توجیه معقول عذاب و ثواب انسان در عالم برزخ است. 

عالوه بر این، برای اثبات معاد جسمانی نیز از وجود همین مرتبه ی مثالی نفس استفاده می 

 گردد.

 

 

 

 

 

 الواهمة و الذاکرة( في المتخیلة و 3فصل )

 قوه متخیِّله

 أما المتخیلة فتسمى مفكرة أیضاً...

این قوه از آن جهت که از سوی نفس ناطقه به کار گرفته می شود، تا در مفاهیم تصرف کند 

ره هم خوانده می شود. بنابراین قوه ی متخّیِّله یا  و مقدمات فکر را مرتب گرداند، به نام مفّکِّ

ره، قوه ای است ک ه در مدرکات، اعم از صور محسوسه و معانی و مفاهیم، تصرف مفّکِّ

 می کند.

دلیلی که برای اثبات این قوه اقامه شده است، آن است که ما گاه در مدرکات خود تصرفات 

و تغییراتی انجام می دهیم. صورت های محسوس جزئی را با یکدیگر ترکیب می کنیم و 

ا در خارج وجو  -صورت جدیدی را می سازیم. مثالا تصویر سر انسان  -دد ندارکه مستقیما

را از یک سو و تصویر بدن اسب و بال پرنده را از سوی دیگر گرفته آنها را با یکدیگر 

ترکیب می کنیم و تصویر موجودی را می سازیم که دارای سر انسان و بدن اسب و بال 

و هر یک از  پرنده است. عالوه براین گاهی اوقات یک صورت مرکب راتجزیه می کنیم

اجزاء را جداگانه تصور می نماییم با آنکه در خارج چنین اجزائی به صورت مستقل وجود 

 ندارند.

در مدرکات عقلی نیز چنین تصرفاتی انجام می پذیرد. مثالا مفهوم جنس و فصل را ترکیب 

 می کنیم و به صورت حد در می آوریم یا آنکه مقدمات قیاس را تنظیم می کنیم و از این

طریق تشکیل یک قیاس می دهیم. به هر تقدیر شکی نیست که چنین تصرفاتی در مدرکات 

حس، وهم یا عقل واقع می شود. از سوی دیگر، سنخ این تصرفات غیر از سنخ ادراک 

است؛ تصرف در مدرکات عملی غیر از ادراک و دریافت صور و معانی است و از آنجا 

ند حس مشترک، خیال، واهمه و...( چنین تصرفاتی که هیچ یک از قوای ادراکی باطنی)مان

اگانه ای را انجام نمی دهند بلکه فعل آنها از سنخ دیگری است، لزم می آید که قوه ی جد

 صرف در مدرکات باشد. این همان قوه ی متخیله یا متصرفه است.داشته باشیم که کار آن ت
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 متخیِّله)متصرِّفه( اشکال اول بر دلیل اثبات قوه ی 

قوه ی متصرفه)متخیله( برای تصرف در صور ذهنی یا این صور را درک می کند و یا 

نسبت به آنها درکی ندارد. در صورت نخست لزم می آید که قوه ی واحد بتواند هم مدرک 

باشد و هم متصرف، این مطلب اساس دلیل مورد بحث را خدشه دار می کند، چرا که این 

ی برعدم امکان اجتماع »ادراک« و »تصرف« درقوه ی واحد است. حال اگر دلیل مبتن 

بپذیریم که قوه ی واحد می تواند عالوه بر ادرک در مدرکات خود تصرف هم داشته باشد 

 -نظیر حس مشترک یا واهمه-می توان انحای تصرف را به یکی از قوای ادراکی باطنی

 لی به نام متصرفه نیست.نسبت داد ودیگر نیازی به اثبات قوه ی مستق

دوم، یعنی آنکه قوه ی متصرفه نسبت به مدرکاتی که در آن تصرف می کند  تدر صور

 علیه و محکومٌ   »لزوم ادراک محکومٌ ادراکی نداشته باشد، لزم می آید که قاعده ی مبتنی بر  

نقض شود. زیرا تصرف در مدرکات نظیر قضاوت و حکم در توسط قوه ی حاکم«  ،به

آنهاست و همان گونه که قضاوت بدون تصور ممکن نیست، تصرف در صور محسوس میان  

یعنی چه -راین در هر دو صورتک آنها امکان پذیر نمی باشد. بناب و معقول نیز بدون در

ک بدانیم و چه ندانیم با اشکالی روبرو خواهیم بود و چون امر دایر بین  -متصرفه را مدرِّ

 ست، حالت سومی قابل فرض نخواهد بود.نفی ادراک متصرفه و اثبات آن ا

 اشکال دوم بر دلیل اثبات قوه ی متخیِّله)متصرِّفه( 

استخدام می کند و می دانیم که استخدام،  قوه ی متصرفه را -در نظر حکما-قوه ی واهمه

خود نوعی تصرف است. پس، بر اساس مبانی مورد قبول حکما، قوه ی واهمه هم مدّرک 

ف و  لذا بار دیگر قاعده ی عدم امکان صدور »ادراک« و »تصرف« از است و هم متصّرِّ

 قوه ی واحد نقض می شود.

 

 پاسخ محقِّق طوسي)ره( به اشکال ها 

چیزی بر آن نمی افزاید که ظاهرا حاکی از  1مصنف پس از نقل جواب های محقق طوسی

رضایت وی نسبت به این جواب هاست. پاسخ اشکال اول آن است که قوه ی متصرفه صرفاا 

در مدرکات تصرف می کند و ادراکی نسبت به آنها ندارد و با این حال محذور »حکم بدون 

ت، این است که ادراک« یا »تصدیق بالتصور« پیش نمی آید. آنچه که مقتضای تصرف اس

مدرکات نزد قوه ی متصرفه حضور داشته باشند اما ادراک آنها از سوی این قوه ضرورتی 

همچون –ندارد. لذا برای تصحیح مسأله این مقدار کافی است که اموری توسط قوای ادراکی  

درک شود و این مدرکات در اختیار قوه ی متصرفه قرار گیرد تا آن  -حس مشترک عاقله

 را ادراک کند. کند ولی ضرورتی ندارد که قوه ی متصرفه نیز امور مزبوررا تصرف 

البته ممکن است گفته شود که در مورد مدرکات، »حضور« مساوق مدرک شدن و مورد 

ادراک واقع شدن است. لذا نمی توان این دو را از یکدیگر تفکیک نمود، اگر چه این تفکیک 

میم پاسخ محّقِّق طوسی می توان این اشکال و در تت شد. در پاسخ به  در موارد دیگر ممکن با

اضافه کرد که در این مورد درک نیز وجود دارد منتهی این درک توسط قوه ی دیگری غیر 

 از قوه ی متصرفه انجام می شود. 
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محّقق طوسی در پاسخ اشکال دوم می گوید که ممکن است که یک قوه از دو جهت مختلف 

ک باشد و هم متصرف، به این معنا که یکی از این دو فعل   و به دو اعتیار گوناگون، هم مدرِّ

را بالذات انجام دهد و دیگری را به واسطه ی آلت، یا این که هر کدام را به وسیله ی آلت 

جداگانه انجام دهد. بنابراین آنچه که در نظر حکما ممتنع است، صدور ادراک و تصرف از 

لذا در این فرض محذوری وجود ندارد که قوه یک قوه ی واحد و از یک جهت واحد است.  

ی واهمه، معانی جزئی را بالذات)و بدون استخدام آلت( درک کند و مع الواسطه)و با استخدام 

 قوه ی دیگری مانند قوه ی متصرفه( در آن تصرف کند.

 

 هاهمقوه و

المحسوسات بأمور فقد احتجوا على مغایرتها بأن قالوا إنا نحكم على ، و أما القوة الوهمیة

 ال یحس  بها...

چهارمین حس باطنی، قوه ی وهمیه است. بحث درباره ی این قوه دارای پراکندگی و ابهام 

و همچنین -بیشتری است. اصل مطلبی که حکما در این باره گفته اند آن است که انسان

درک می گاه درکی از برخی معانی جزئی دارد. مثالا فرزند محبت مادر خود را  -حیوان

کند یا گوسفند به مجرد دیدن گرگ، عداوت و دشمنی آن را نسبت به خود درک کرده بی 

درنگ شروع به فرار می نماید. بدیهی است که اینگونه معانی نه با حواس ظاهری، نه با 

به نام واهمه -حس مشترک و نه با قوه ی خیال یا عقل قابل درک است. لذا باید قوه ی دیگری

که چنین معانی جزئیه ای را درک کند. این اصل مطلبی است که در کالم  داشته باشیم

 حکمای مّشاء راجع به قوه ی واهمه به چشم می خورد.

با این حال مطالب دیگری نیز به صورت پراکنده در مورد این قوه اظهار شده که به نوبه 

ه اند در حیوانات، به بروز خلط ها و ابهام هایی گشته است. از آن جمله که گفت   أی خود منش

مَ  ت قاضی و حاکم دارد، قوه ی واهمه وجود دارد که قضاوت های جای قوه ی عاقله که سِّ

حیوان به وسیله ی آن انجام می پذیرد. در جای دیگر سخن از احکام و قضاوت های نادرستی 

اشیاء که گاه از انسان صادر می شود رفته است. مثالا بسیاری از مردم معتقدند که همه ی 

دارای مکان و زمان اند. گفته اند که این احکام نادرست را نمی توان به عقل نسبت داد چرا 

که معیار عقلی ندارد بلکه عقل بر خالف آن حکم می کند. ولی به هر حال چنین حکمی در 

میان انسان ها وجود دارد و قوه ای که آن را صادر می کند، قوه ی واهمه است. گاه نیز 

 ادراک دشمنی یا محبتی است که انسان درون خودش درک می کند. از سخن

در مقام اثبات قوه ی واهمه چنین گفته شده است که ما احکامی را بر محسوسات بار می 

کنیم که خود، محسوس نمی باشند یعنی با هیچ یک از حواس ظاهری درک نمی شوند و در 

 این احکام خود بر دو دسته اند:خارج دارای صورتی که قابل احساس باشند، نیستند. 

ا شأنیت مورد احساس واقع شدن را ندارند، مثالا گوسفند  دسته ی اول مفاهیمی اند که اساسا

پس از مشاهده ی گرگ، درک می کند که گرگ دشمن اوست یا آنکه بره محبت مادر خود 

ا امور محسوسی که بتوان  آنها را را درک می کند. شکی نیست که دشمنی و دوستی اساسا

 با حواس ظاهری دریافت، نیستند.

دسته ی دوم مفاهیمی اند که اگرچه قابلیت احساس را دارند ولی به صورت بالفعل)و در 

ضمن حمل آنها بر موضوع( مورد احساس واقع نشده اند مثل اینکه مایع زرد رنگی را 
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هی ست که عسل ببینیم و بدون چشیدن آن، حکم بر عسل بودن و شیرین بودن آن کنیم. بدی 

ین مورد خاص، طبق فرض، احساسی ابودن و شیرینی شیء قابل احساس است ولی در 

نسبت به آن واقع نشده است. درباره ی مثال اخیر نکته ی قابل توجهی وجود دارد. ظاهر 

تعبیر مصّنِّف، آن است که در مورد اخیر، اصل حکم و قضاوت ما مطابق واقع است ولی 

ن را به صورت بالفعل احساس نکرده ایم، ادراک آن به قوه ی واهمه از آنجا که محمول آ

نسبت داده می شود. ولی حکیم سبزواری در تعلیقه ی خود این مثال را حمل بر موردی می 

کند که حکم ما خالف واقع و خطا باشد و مایعی را که واقعاا عسل نیست، عسل پنداشته 

 نادرست از قوه ی واهمه صادر شده است. باشیم. به اعتقاد حکیم سبزواری این حکم 

به هر تقدیر از آنجا که امور مذکور توسط هیج یک از قوای ادراکی دیگر قابل درک نیست، 

زیرا حواس ظاهری و سایر حواس باطنی صرفاا محسوسات را درک می کنند، نتیجه گرفته 

 ور است.می شود که قوه ی جداگانه ای به عنوان واهمه داریم که مدرک این ام

 نظر اختصاصي صدرا درباره ی واهمه

به اعتقاد صدرا قوه ی واهمه قوه ای مستقل و در عرض عاقله نیست بلکه وجوداا با قوه ی 

عاقله متحد است. ادراکاتی که به واهمه نسبت داده می شود، در واقع همان ادراکات عقلی 

ا از دست داده اند. مثالا اند، که به واسطه ی اضافه شدن یک مصداق جزئی، کلیت خود ر

ما مفهوم کلی عداوت و محبت را توسط عاقله درک می کنیم و سپس قیدی را به آن افزوده، 

یر عداوت زید و محبت عمرو را که مفاهیمی خاص و مقیدند، به دست می آوریم. ظمفاهیم ن

درک  پس قوه ی واهمه همان قوه ی عاقله است که مدَرکات کلی خود را به صورت مقیَّد

 می کند.

بنابراین وهم چیزی جز قوه ی عاقله نیست که ادراک آن به مدَرکات خیالی مقید شده است 

و مدَرکات نیز همان مفاهیم کلی است در حالی که به ص ور جزئی خیالی تعلق پذیرفته اند. 

خیال مانند زید که در    فی المثل مفهوم انسان توسط عاقله درک می شود و سپس به مفهومی

 قوه ی وجود دارد، اضافه می گردد و در نتیجه مفهوم انسانیت زید به دست می آید. پس

 واهمه حقیقتی مستقل از عاقله ندارد.

یر دشمنی زید از دو حالت خارج نیست. یا ظدرک قوه ی واهمه نسبت به معانی خاصی، ن

مانند آن که عداوت زید به عنوان یک مفهوم کلی -این معانی به صورت کلی درک می شوند

و یا به صورت مفهومی خاص. بنابراین قوه   -که دارای مصادیق متعددی است، تصور شود

ام عاقله را که صورت گرفته آن است که ن  چیزیی واهمه همان عقل خواهد بود و تنها 

 واهمه گذاشته ایم.

در صورت دوم یعنی آنکه ادراک واهمه به معنای جزئی و خاص دشمنی زید تعلق گیرد، 

بدیهی است که معنای جزئی ادراک شده، صفت محسوسی که در خارج قائم به موصوف 

ا توسن و رنگ او    خود باشد نیست. مثالا دشمنی زید، وصفی مانند شکل، قد ط یست که مستقیما

حس قابل درک باشد. بلکه از قبیل مفاهیم انتزاعی نظیر »وجود« و »وحدت« است. هر 

ی از معقولت ثانیه ی فلسفی اند و در خارج فاقد مابإزاء  لچند این مفاهیم در قالب مفاهیم ک

می باشند، لیکن وجود خاص زید یا وحدت او از جسمیت یا اتصال اجزای بدن زید، که 

شند، انتزاع می شود، بنابراین وحدت خاص و وجود خاص زید به امور محسوسی می با

کمک حس درک می شود، به این معنا که تا جسمیت زید و اتصال اجزای آن درک نشود، 
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مفهوم کلی وجود و وحدت به زید اضافه نخواهد شد. نتیجه آنکه »عداوت زید« نیز، به 

صل می شود. ابتدا امر جزئی عنوان مفهوم مقید به شخص، در پی مشارکت عقل و حس حا

محسوسی در زید به وسیله ی حواس درک می شود و سپس این مفهوم محسوس منشأ انتزاع 

مفهوم عداوت توسط عقل می گردد. بنابراین نیازی به در نظر گرفتن قوه ی جداگانه ای که 

 مفهوم عداوت را به صورت مقید به زید درک کند، نخواهیم داشت.

 مصباح نقد و نظر استاد 

، لزم است مجموعه ی ه به منظور ارائه ی دیدگاه معقول و مقبولی درباره ی قوه واهم

ادراکاتی را که به واهمه نسبت داده شده است در چند مرحله بررسی کنیم تا سرانجام روشن 

 شود که حوزه ی فعالیت این قوه چیست و مدَرکات آن کدام است.

ک الف( یک دسته از ادراکات منسوب به  واهمه، ادراک معانی جزئی موجود در نفس مدرِّ

است. فی المثل همه ی ما درون خود، محبت، عداوت، نفرت و اموری از این قبیل را نسبت 

ا توسط قوه ای به نام واهمه  به اشخاص دیگر می یابیم و درک می کنیم. آیا این امور واقعا

ذکور از کیفیات نفسانی اند و رسد که چنین نباشد زیرا امور م درک می شود؟ به نظر می

بنابر مبنای حکمای متأخر، علم ما یه این کیفیات از سنخ علم حضوری است در حالی که 

علمی که از طریق قوای ادراکی برای نفس حاصل می شود، از سنخ علم حصولی می باشد. 

ش بنابراین همان گونه که نفس خودش را با علم حضوری درک می کند، کیفیات نفسانی ا

را نیز حضورا در می یابد و لذا نیازی به اثبات قوه ی خاصی برای درک چنین اموری 

 نداریم.

ب( بخش دوم از ادراکات منسوب به واهمه مربوط به حالت نفسانی دیگران است. مثالا 

ادعا می شود که واهمه ی گوسفند، دشمنی گرگ را و واهمه ی انسان، محبت یا عداوت 

کند. در مورد انسان به نظر می رسد که از حالت نفسانی دیگران دیگران را  درک می 

درک مستقیمی نداریم بلکه از طریق استدلل به وجود این حالت پی می بریم. مثالا شخصی 

را می یابیم که به ما حمله ور شده است. ما می دانیم که یکی از آثار دشمنی با دیگران حمله 

که با آنها دشمنی و عداوت داشته باشیم، حمله ور می  کردن به آنهاست و تنها بر کسانی

شویم. حال که این اثر را در شخص دیگر می بینیم، از طریق استدلل و بر اساس پی بردن 

از اثر به مؤثر، نتیجه می گیریم که در آن شخص حالت عداوت و دشمنی نسبت به ما وجود 

 ربطی به قوه ی واهمه ندارد.دارد. پس درک انسان نسبت به حالت نفسانی دیگران 

در مورد حیوانات نیز حقیقت این است که نمی توان قضاوت قاطعی داشت، زیرا روانشناسی 

تر است. ما نمی توانیم بفهمیم که وقتی گوسفند   حیوان از روانشناسی انسان به مراتب مشکل

ا معنایی به عنوان »عداوت گرگ« درک کرده است یا خیر.   از گرگ فرار می کند، آیا واقعا

قابل  -آن هم از طریق استدلل و اثبات مؤثر براساس وجود اثر –تنها چیزی که برای ما 

احراز است، وجود یک کیفیت نفسانی، مشابه با حالت ترس انسان در حیوان است. پس این 

مدعا که گوسفند، معنای »عداوت گرگ« را نیز »درک« می کند برای ما قابل اثبات نیست. 

ین راهی برای اثبات قوه ای در حیوان که معانی موجود در خارج از خود را درک بنابرا

 .1کند نداریم
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 قوه حافظه)ذاکره(

 اختزنت فیها صور مدركاته... ،و أما القوة الحافظة فهي خزانة عندهم للوهم

پنجمین قوه از قوای باطنی قوه ی حافظه است. نسبت حافظه به واهمه، شبیه نسبت خیال 

است به حس مشترک. همان طور که مدَرکات حس مشترک در قوه ی خیال نگه داری می 

شوند، صور مدرکات واهمه نیز در حافظه بایگانی می گردند تا در موارد مقتضی دوباره 

ه »صورت« در اینجا به معنای موسعی به کار رفته است از سوی واهمه ادراک شوند)البت 

زیرا مدرکات واهمه از سنخ معانی اند نه صور محسوسه(.به هر تقدیر، حافظه خزانه ی 

عه« نیز گفته می شود. اطالق ذاکره به آن از آن  وهم است و به آن »ذاکره« و »مسترجِّ

رک شده اند و نامیدن آن به روست که وسیله ی به یاد آوردن معانی ای است که قبالا د

عه از آن جهت است که می تواند معانی بایگانی شده را دوباره به ذهن بازگرداند.  مسترجِّ

عملیات بازگرداندن دوباره ی مدرکات واهمه توسط حافظه به دو طریق کلی انجام می 

 پذیرد:

مواردی عبارت است از انتقال از صور محسوس به معانی: از این طریق در  طریق اول

استفاده می کنیم که بخواهیم معنای خاصی را به خاطر آوریم و ادراک آگاهانه ای نسبت به 

آن داشته باشیم و این کار به صورت مستقیم ممکن نباشد. در اینجا قوه ی واهمه ابتدا قوه ی 

کارش تصرف در صورت های مخزون در خیال است به کار می گیرد. متخیله   همتخّیِّله را ک

تا سرانجام آن صورتی که به همراه آن معانی  مختلفی را به واهمه عرضه می کندصور 

مورد جستجو درک شده بود، احضار شود و بر اساس ارتباط این صورت با معنای مورد 

نظر، آن معنا از حافظه خارج گردد و مورد ادراک واهمه قرار گیرد. مثالا فرض کنیم که 

طر بیاوریم. در اینجا از قوه ی متخیله ی خود کمک می خواهیم معنای شجاعت را به خا

می گیریم و از میان صور متعدد خیالی که در خیال ما مخزون است، سرانجام صورت شیر 

 را در ذهن احضار می کنیم و سپس به معنای وهمی شجاعت)شجاعت شیر( منتقل می شویم.

معنای وهمی به یک مسیری عکس مسیر اول پیموده می شود یعنی از  ،طریق دومدر 

می شویم. مثالا پس از جستجو در میان معانی عداوت، محبت، شجاعت   لصورت خیالی منتق

و ... که در حافظه نگاهداری می شوند، معنای شجاعت را انتخاب می کنیم و پس از تصور 

شجاعت، به صورت خیالی شیر منتقل می شویم. البته گاه ممکن است به دلیل محو شدن 

لی مورد نظر، از خزانه ی خیال، دسترسی به آن ممکن نباشد. در اینجا احساس صورت خیا

جدیدی لزم است، یعنی باید بار دیگر شیری را ببینیم تا از طریق صورت مرئی آن درک 

و در قوه ی خیال بایگانی شود و سپس به واسطه ی تصور صورت خیالی شیر، معنای 

تخراج شود و مورد ادراک آگاهانه و بالفعل شجاعت)شجاعت شیر( از خزانه ی حافظه اس

 واهمه قرار گیرد.

مصنف معتقد است که قابلیت انفکاک قوای باطنی از یکدیگر در حیوانات دللت بر تغایر 

این قوا و کثرت آنها دارد. با این حال این کثرت به نوعی وحدت باز می گردد، چرا که 

ک حقیقی، چه در ادراک جزئیات قوای متعدد نفسانی همگی شؤون و مراتب نفس ا ند. لذا مدرِّ

 .1و چه در ادراک کلیات، همان نفس است
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 في بیان النفس)في وحدتها( کل القوی  (4فصل )

 نفساني  قوای با  نفس وجودی اتحاد اثبات

  .گردید خواهد اقامه خود قوای با نفس وجودی اتحاد برای براهینی

 

 نفس  از  تحریکات و ادراکات تمامي صدور بر اول برهان

 ...من ناحیة المعلوم أنه یمكننا أن نحكم البرهان األول

 از  و کند می  حکم  عقلی  و وهمی حسی،  مدرکات بین نفس  که  است آن  نخست برهان چکیده

 می  لزم  باشد،  کرده  ادراک  را  دو   هر  ،قبل  ی  مرتبه  در  باید  امر  دو   بین  حاکم  ی  قوه  که  آنجا

 که است لزم اینجا در. باشد عقلی و  وهمی حسی، صور همه مدرک خود، نفس، که آید

 .شود ذکر شده یاد مدرکات بین در نفس حکم از مواردی

 مثال. کند می صادر را احکامی ظاهری حواس مدرکات ، نسبت بهنفس که بینیم می گاه

 مرئی  صورت  علیه  محکومٌ   اینجا  در.  است  شیرین(  قند  مانند)سفید  ءشی  این  که  کند  می  حکم

 ادراک بدون حکم و تصور بدون تصدیق که آنجا از ولی است چشیدنی امری به محکومٌ  و 

) مطعوم صورت هم و  سفیدی مرئی صورت هم نفس که گفت باید نیست ممکن طرفین

 دارای شیء که کند حکم نفس است ممکن همچنین. کند می درک را شیرینی( چشیدنی

 امر یکی که –را خود حکم طرفین نفس، نیز اینجا در. دارد خاصی بوی خاصی صورت

 مشابه موارد این آنکه حاصل. است کرده درک –هاست بوییدنی سنخ از دیگری و  مسموع

 نفس توسط پنجگانه ظاهری حواس به منسوب مدرکات تمام که است واقعیت این از حاکی

 .شوند می درک

 همان با سپس و دارد وجود ما ذهن در خاصی شیء از خیالی صورتی نیز مواردی در

 شیء این صورت مزبور صورت که کند می حکم ما نفس اینجا در .شویم می روبرو  شیء

 نیست، ممکن طرفین تصور بدون حکم صدور که قاعده، همان براساس. است محسوس
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 می و  باشد می هم خیالی ادرکات دارای حسی ادراکات بر عالوه نفس که شود می روشن

 صور و  وهمی معانی بین نیز گاه .دانست منتسب نفس به را خیالی مدرکات ادراک توان

 را «عمرو  صداقت» یا «زید عداوت»  نظیر مفاهیمی و  کنیم می برقرار ارتباط محسوس

 و وهمی معانی سو  یک از که است لزم واحدی ی قوه نیز موارد این در. نماییم می درک

 .است نفس همانا قوه این و کند ادراک را محسوس صور دیگر سوی از

 وهمی معانی در همچنین و حواس طریق از آمده بدست خیالی صور نفس این، بر عالوه

 واحدی معانی یا  صورت  گاه  و  نماید  می  ترکیب  را  معانی و  صور  این  گاه  کند؛  می تصرف

. نماید  می  سلب  آن  از  یا  اضافه  دیگری  به  را  آنها  از  یکی  این،  بر  عالوه  و  کند  می  تجزیه  را

 امور این. است( جزئی)صداقت آن فاقد یا( جزئی)عداوت دارای زید که کند می حکم مثالا 

 بلکه  کند  می  درک  ار  وهمی  معانی  و  حسی  صور  تنها  نه  نفس  که  اند  مطلب  این  گواه  همگی

 ی  قوه  تنها  نه  نفس  بنابراین،  .پذیرد  می  انجام  نفس  توسط  نیز  معانی  و  صور  این  در  تصرف

 .باشد می نیز متصرفه قوه بلکه است امور این ی مدرکه

 

 نفس  از  تحریکات و ادراکات تمامي صدور بر دوم برهان

 من ناحیة العالم أنك ال تشك في أنك تبصر... البرهان الثاني

برهان دوم از ناحیه ی »عالِّم« است. شکی نیست که هر یک از ما آدمیان)در صورت 

سالمت حواس( اشیائی را می بیند و اصواتی را می شنود و به همین ترتیب انحای دیگر 

محسوسات را حس می کند و عالوه بر این، مفاهیم معقول را درک می نماید. از سوی 

کنیم، با علم حضوری »وحدت« خود را می یابیم و دیگر، وقتی به درون خود نظاره می 

شکی نداریم که موجود واحدی هستیم. حال اگر بپذیریم که حقیقت »من«، که همان نفس من 

و ذات من است، هم محسوسات و هم معقولت را درک می کند مطلوب ما ثابت شده است 

نباشیم بلکه از  و در غیر این صورت، لزم می آید که هر یک از ما »یک شخص واحد«

دو ذات و دو جوهر مستقل تشکیل شده باشیم که یکی مدرک محسوسات و دیگری ادراک 

کننده معقولت است. لیکن این مطلب با یافته ی حضوری ما مبنی بر وحدت شخصی نفس 

ما سازگار نیست. بنابراین صورت صحیح همان صورت اول خواهد بود، یعنی این که نفس 

مدرک محسوسات و معقولت است. در مورد افعال تحریکی نیز وضع   ما، در عین وحدت،

به همین منوال است، یعنی ما به علم حضوری می یابیم که فاعل شهوت و غضب در ما 

یکی است، این »من« است که هم دارای شهوت است و هم غضب، نه آن که هر یک از 

 این دو دارای مبدأ جداگانه ای باشد.

که قوای ظاهری ما محسوسات را درک می کنند و سپس این ادراک ممکن است ادعا شود 

منجر به این می شود که رابطه ی خاصی بین »من« و قوای مزبور پدید آید و در اثر این 

ارتباط، »من« بر آنچه که توسط این قوا درک شده است آکاهی یابیم. مثالا قوه ی باصره ای 

ند و سپس، در اثر رابطه ای که بین »من« و که در چشم قرار دارد، شیء مرئی را می بی 

این قوه وجود دارد، »من« نیز بر آنچه که قوه ی باصره درک کرده است، واقف می شوم. 

ا از آن ادراکی حسی است و آگاهی نفس از مدَرکات این قوا  پس ادراک محسوسات، حقیقتا

 در مرتبه ی بعد و در سایه ی ایجاد ارتباط با قوا حاصل می گردد.
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در پاسخ به این ادعا می توان پرسید که پس از ادراک شیء توسط قوا و انتقال آن به نفس، 

ا بر این معنا که ادراکی برای قوا  ا آن شیء را درک می کند و یا آنکه صرفا آیا نفس نیز واقعا

حاصل شده است واقف می گردد بدون آنکه خود، علمی به شیء ادراک شده توسط قوا پیدا 

 در مورد رؤیت شیء خارجی توسط قوه ی باصره آیا می پذیریم که سرانجام کند؟ مثالا 

شیء مزبور را می بیند یا آنکه می گوییم نفس از این واقعیت که شیء مورد رؤیت  ،نفس

 قوه ی باصره قرار گرفته آگاه می گردد لیکن، خود، به رؤیت آن نایل نمی شود؟

به  -عالوه بر قوه ی باصره-خواهد بود که نفس اگر احتمال اول را بپذیریم، معنای آن این

یت ؤادراک شیء دست می یابد و آن را می بیند. البته درست است که در این صورت ر

نفس متوقف بر رؤیت قوه ی باصره خواهد بود ولی به هر تقدیر، برای خود نفس نیز ادراک 

به این علت است  شیء حاصل می شود. به تعبیر دیگر اگر »من« شیء مرئی را می بینم

که رؤیت آن توسط نفس من حاصل شده، نه به این دلیل که قوه ی باصره ی من آن را درک 

کرده است. بنابراین در صورت پذیرش احتمال اول سرانجام چاره ای جز پذیرفتن این 

 مطلب که نفس دارای ادراکات حسی)و خیالی و عقلی( است نخواهیم داشت.

 

 ل قوا از نفس برهان سوم بر نفي استقال

 ... من طرف العلم على أن النفس مدركة للجزئیات البرهان الثالث

برهان سوم از ناحیه ی علم اقامه می شود و در پی اثبات آن است که نفس، عالوه بر ادراک 

کلیات، جزئیات را نیز درک می کند. ممکن است سؤال شود که مسأله ی ادراک جزئیات 

ارتباطی با مدعای ما، یعنی وحدت نفس با قوای آن و نفی وجود قوای مستقل توسط نفس چه  

ا یکی از عوامل  از نفس، دارد؟ پاسخ به این سؤال در گرو توجه به این نکته است که اساسا

عمده ی اعتقاد حکمای مّشاء به وجود قوای نفسانی این است که در نظر ایشان نفس، به 

ا کلیات ر ا درک می کند و از آنجا که هر یک از ما، بی تردید، امور لحاظ تجرد خود، صرفا

جزئی را نیز درک می کنیم، پس باید قوای ادراکی »دیگری« باشند که این امور را درک 

کنند و چون، به اعتقاد حکمای مزبور، جزئیت مساوق مادیت است، قوای مدرک جزئیات 

ند. سر این مطلب نیز که قوه ی باید قوایی باشند جسمانی که در یک محل مادی منطبع ا

به عنوان یکی از قوای باطنی محسوب نمی شود همین است، زیرا در   -در نزد حکما-عاقله

واهد خنظر آنان ادراک کلیات، کارِّ خودِّ نفس است و لذا جایی برای جداکردن عاقله از نفس ن

دلیل جسمانی  بود، لیکن سایر قوای ادراکی باطنی، مانند حس مشترک و واهمه و ... به

گر اثبات شود که نفس، ابودن، مستقل و جدای از نفس در نظر گرفته می شد. بنابراین 

جزئیات را هم درک می کند دیگر وجهی برای در نظر گرفتن قوایی مستقل از نفس نخواهد 

 بود بلکه ادراک جزئیات توسط مراتبی از خود نفس انجام می پذیرد.

احد شخصی برخوردار است. از سوی دیگر، می دانیم شکی نیست که نفس ازیک وجود و 

د. حال بدنی که از سوی شکه نفس با بدن رابطه ی تدبیری دارد و امور بدن را سامان می بخ 

نفس تدبیر می شود یا بدن  کلی است و یا بدن جزئی. صورت اول باطل است، زیرا مستلزم 

حالی که نفس، »نفس« است و  آن است که نفس یکی از عقول و لذا »مجرد تام« باشد در

بر حسب فرض، تعلقی به بدن مادی دارد و لذا مجرد تام نیست. صورت اول محذور دیگری 

نیز در پی دارد و آن این که لزم می آید نسبت نفس به همه ی بدنها علی السویه باشد، زیرا 
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لکه نسبت هیچ یک از مجردات تام نسبت و رابطه ی خاصی با موجود مادی خاصی ندارند ب 

آنها به کلیه ی مادیات و اجسام یکسان است. بدیهی است که این مطلب نیز قابل قبول نیست 

خواهد  -یعنی تعلق نفس به یک بدن شخصی معین-و لذا صورت صحیح همان صورت دوم

 بود.

تا کنون به دست آمد که هر نفسی عهده دار تدبیر بدن جزئی و خاصی است. از سوی دیگر، 

ه تدبیر یک شیء بدون ادراک آن ممکن نیست. چگونه ممکن است که نفس، روشن است ک

بدون آنکه درکی از بدن داشته باشد، بتواند امور بدن را سامان دهد و آن را تدبیر کند؟ 

بنابراین لزم است که صورتی از بدن در نزد نفس حاضر باشد و از آنجا که گفتیم این بدن 

ا بدن جزئی و خاص است نت یجه می شود که نفس)عالوه بر ادراک کلیات( قادر ضرورتا

برادراک جزئیات نیز می باشد. به دیگر سخن، نفس موجود واحدی است که شوؤن گوناگون 

 دارد و یک شأن آن مدرک کلیات وشأن دیگرش مدرک جزئیات است.

بت تا اینجا سه برهان ذکر گردید که هریک به صورت کلی اتحاد نفس با قوای نفسانی را ثا

می کرد. اینک ادله ی دیگری مطرح می شود که، بر خالف براهین سابق، اختصاص به 

قوه ی خاصی دارند و از طریق اثبات غیرجسمانی بودن قوای نفسانی تغایر وجودی آنها 

را با نفس ابطال می کنند. دلیل نخست به قوه ی شهویه و قوه ی غضبیه مربوط می شود. 

گر این دو قوه جسمانی بودند و در ماده منطبع می گشتند، باید بیان این دلیل آن است که ا

این امکان وجود داشته باشد که بتوان درآن واحد نسبت به شیئی واحد)مانند یک شخص یا 

یک غذا( هم تمایل داشت و هم نفرت. زیرا می دانیم که یکی از خصوصیات جسم، قابلیت 

بودن قوه ی غضبیه و شهویه این امکان انقسام خارجی است. بنابراین در صورت جسمانی 

هست که هر کدام در بخشیاز بدن منطبع گردد. مثالا ممکن است قوه ی شهویه در قلب و 

قوه ی غضبیه در مغز قرار گرفته باشند. در این صورت باید این فرض ممکن باشد که در 

. حال آنکه آن واحد نسبت به شیء واحد هم میل و شهوت داشته باشیم و هم نفرت و غضب

چنین فرضی به وضوح امکان ندارد و ما بالوجدان مییابیم که اجتماع میل و نفرت نسبت به 

شیءواحد در آنِّ واحد ممکن نیست. در نتیجه باید گفت که قوه غضبیه و شهویه جسمانی 

نیستند و لذا وجهی برای تغایر وجودی آنها با نفس نیست، بلکه هر یک از این دو قوه، مرتبه 

از مراتب وجودی نفس اند. البته همان طور که در حواشی کتاب نیز برخی از حاشیه  ای

نویسان متذکر شده اند، این دلیل، دلیل چندان قوی و متینی نیست، زیرا می توان در مقابل 

آن ادعا کرد که اجتماع آن دو از آن باب نیست که جسمانی نیستند بلکه از آن روست که 

سبت به یک شیء در قوه ی شهویه »مانعی« از حدوث غضب نسبت مقارن با حصول میل ن 

به آن در قوه ی غضبیه پدید می آید. بنابراین صرف عدم اجتماع شهوت و غضب نسبت به 

 شیء واحد، دلیل کافی بر تجرد این دو قوه و عدم انطباع آنها در ماده نیست.

گیرد: اگر قوه ی واهمه، وجه دوم بر اساس ادعای غیرمادی بودن قوه ی واهمه شکل می 

قوه ای مادی بود، لزم می آمد که مدرکات آن یعنی معانی وهمیه در بخشی از ماده منطبع 

گردد. در این صورت باید این معانی به تبع انقسام محل خود، قابل انقسام باشند زیرا اصلی 

ذات یا ترین خاصیت شیء مادی، خواه جوهر و خواه عرض، انقسام پذیری خارجی)یا بال

بالعرض( آن است. مثالا سفیدی از مقوله ی عرضی کیف است و بالذات قابل انقسام نیست 

ولی هر کدام بر جسمی عارض شود، به تبع تقسیم جسم، منقسم می شود، حاصل آنکه، هر 
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شیء مادی قابل انقسام است اما معانی وهمیه نظیر عداوت یا محبت)نسبت به شیء خاص(، 

پذیر نیستند. مثالا نمی توان محبت خود نسبت به یک دوست را به دو یا  به هیچ وجه انقسام

 سه قسمت تقسیم کرد.

مادی، دارای وضع و جهت خاص اند، لیکن معانی وهمیه چنین نیستند  ءعالوه بر این اشیا

و نمی توان گفت که محبت در بال یا پایین یا طرف چپ یا راست قرار دارد. از مجموع 

آنچه گذشت نتیجه می شود که معانی وهمیه، به دلیل فقدان خواص مادیات، اموری مجردند 

دم انطباع آن در ماده خواهد بود. پس دلیل وجود و این امر حاکی از تجرد قوه ی واهمه و ع

ندارد که واهمه را قوه ی مستقل از نفس بدانیم بلکه باید آن را نیز یکی از شؤون و مراتب 

 نفس به شمار آوریم.

ات تجرد قوه ی خیال وجه سوم از وجوه خاصِّ اثبات اتحاد قوای نفس با نفس مبتنی بر اثب 

واب یا در حالی که مبتال به صفرا و به اصطالح انسان در حالت خ  و حافظه است.

»ممرور«)یعنی مبتال به مّره( است، صورتی را تخیل می کند که بی شک به علت داشتن 

آثار واقعی موجودند. لیکن این صور خیالی مادی نیستند چرا که شیء مادی دارای »وضع« 

ی مجردند و لذا است. در حالی که این صور وضع خاصی ندارند. پس صور خیالی صور

ک آنها نیز ضرورتاا قوه ای مجرد خواهد بود. عالوه بر این اگر صور مزبور  قوه ی مدرِّ

مادی باشند، انطباع آنها در جزئی از بدن، مستلزم انطباع کبیر در صغیر خوهد بود زیرا 

گاهی این صور، صور اشیاء عظیمی است که به مراتب از بدن ما بزرگ ترند لیکن امتناع 

باع کبیر در صغیر از بدیهیات عقلی است بنابراین باید گفت که صور خیالی ، صوری انط

مجردند و قیام آنها از قبیل قیام صورت مادی در محل خود نیست بلکه نسبت به نفس دارای 

قیام »صدوری«، می باشند. بدین ترتیب، نتیجه می شود، قوه ی خیال)به عنوان خزانه ی 

 مجرد و باید آن را از مراتب نفس به شمار آورد. صور خیالی(، قوه ای است
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 قوه( 2) فصل 

 65..........................................................................................................................................................خیال

 66.....................................................................................................معقوالت  و  محسوسات  ادراک   جهت  از   نفس  مراتب

 67...............................................................................................................................................متخیِّله ی قوه  (3فصل )

 67......................................................................................................(متصرِّفه) متخیِّله  ی  قوه   اثبات  دلیل  بر  اول  اشکال

 67.....................................................................................................(متصرِّفه) متخیِّله  ی  قوه   اثبات  دلیل  بر  دوم  اشکال

 68.............................................................................................................................ها اشکال به ( ره) طوسی محقِّق پاسخ
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 68......................................................................................................................................................................واهمه  ی  قوه 

  ی  درباره  صدرا اختصاصی نظر

 69...............................................................................................................................واهمه

 70......................................................................................................................................................مصباح  استاد  نظر   و   نقد 

 70...........................................................................................................................................................(ذاکره )حافظه  قوه 

 72.........................................................................................نفسانی قوای با نفس وجودی اتحاد اثبات( 4) فصل

 72............................................................................................نفس از  تحریکات و  ادراکات تمامی  صدور  بر اول  برهان

 72...........................................................................................نفس از  تحریکات و  ادراکات تمامی  صدور  بر دوم برهان

 73.........................................................................................................................نفس از قوا استقالل  نفی بر سوم برهان

 

 

 


