
 

 

هم
زد

پان
ل 
سا

/ 
ره
ما
ش

 
رم
ها
چ

 

78  

  
  

   نفسبودن  البقاء ةروحاني الحدوث و ةجسماني ۀبررسى نظري

  الحدوث و جسمانية ۀبررسى نظري

  نفسبودن  البقاء روحانية 

  ∗∗∗∗هادي موسوي

  چكيده

تنها بـه  ای اسـت كـه نـه نفـس نظريـهبـودِن  البقـاء الحدوث و روحانية جسمانية ۀنظري
. بلكـه بـه ماهيـت نفـس نيـز اشـاره دارد ،چگونگى پيدايش نفس انسان اشـاره دارد

ای راه   حركت جوهری بـه نظريـهويژه  و بهاز مسير اصول بديع فلسفه خود صدرا  مال
ايـن نفـس . دانـد  يابد كه ماهيت نفس آدمى را در پيدايش موجودی جسمانى مى  مى

 ۀگـذارد تـا بـه مرتبـ  مراتب پايين وجود را پشت سر مى   حركت جوهریا جسمانى ب
اصـول عـام كـه از  بـر اين افـزوناين نظريه . برسد ،نفس است تجّرد باالی وجود كه

اصول خاص خـود را دارد كـه شـناخت آنهـا فراينـد  گيرد، حكمت متعاليه بهره مى
  . كند  تر مى  صدرا را ملموس اثبات اين نظريه در دستگاه فلسفى مال

  ها واژه كليد

بـودن  حدوث نفس، حدوث جسـمانى نفـس، جسـمانية الحـدوث و روحانيـة البقـاء
  .صدرامالنفس، 

    

                                                           
∗ mousavihadi3@gmail.com  

 13/10/1389: تاريخ تأييد         1389/ 19/08: تاريخ پذيرش
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  مقدمه .1
در ميان مسائل اعتقادی اسـالم، توحيـد و پـس  ،آيد  مىدست  كه از مجموعه آيات قرآنى به چنان

های گونـاگونى  كه با بخش بر آن افزونمباحث نفس . برخوردارندبيشترين اهميت از از آن معاد، 
وجـودی معنـوان  اگر بـه نفـس بـه. با معاد داردارتباط تنگاتنگى از معارف اسالمى مرتبط است، 

جايى بـرای معـاد ديگر  ،نداشته باشيمباور تواند پس از فنای آن باقى بماند،   مستقل از بدن كه مى
تصـوری  ،توان معاد را ثابت كرد  اين باور كه بدون اثبات استقالل نفس نيز مى. باقى نخواهد ماند

  .)24-23، ص1، ج1375مصباح، (خام و نسنجيده است 
چنـان كـه  آن. ای با عنوان حدوث نفس مطـرح شـده اسـت  اسالمى مسئلهفلسفۀ النفس  در علم

اسـالمى  ۀقَِدم نفـس افالطـون بـه فلسـف ۀكنند، اين مسئله تحت تأثير نظري  شواهد تاريخى بيان مى
ولى  ،پيدايش نفس است چگونگىگرچه اين بخش از فلسفه تالشى در شناخت . وارد شده است

شناسـايى . روشنگر ماهيـت نفـس اسـت ،حدوث نفس بپردازدكه به بحث  چنين بحثى بيش از آن
. آورد پديد مىتغييرات بنيادينى در شناخت ماهيت نفس  ،موجودی قديم يا حادثعنوان  نفس به

صدرا با نام جسمانية الحـدوث  مال ۀنظري شدهكه در اين مسئله ارائه  هايى هترين نظري از جمله بديع
نفس در حكمت متعاليه نسبت به دوران قبل از آن شـكل  ۀسئلم. نفس استبودن  و روحانية البقاء

 گيری هوشـمندانه بهرهو  مالصدرامبانى قوی و منسجم  ۀاين نوآوری نتيج. ای به خود گرفت  تازه
گذشتگان در اين مسير توانسـت بسـيار های  داللتاسهمچنين نگرشى جديد به . استاز اين مبانى 
  .كارگشا باشد
كند كه ماهيت نفس در ابتدای حـدوث يـك موجـود جسـمانى   اين نظريه ثابت مى ،به اجمال

حركت جوهری مراتب گوناگون كمـال  ۀاش به واسط دنيوی yاين موجود جسمانى در دور. است
ايـن نظريـه . شـود گذارد تا جايى كه كمال روحـانى يافتـه و مجـّرد مـى را به تدريج پشت سر مى

پذيرد از ابتـدای پيـدايش   های گوناگونى را كه مى  كند و شكل ىادوار مختلفى را كه نفس طى م
. نفـس و بـدن اسـت ۀاز رابطـ تبيين قابـل قبـولىاز جمله نتايج اين نظريه . كند  تا انتها توصيف مى

صدرايى نظريات وی مبتنـى بـر دو اصـل اصـالت وجـود و تشـكيك در  ۀگونه كه در فلسف همان
ای كه بـه حركـت جـوهری دارد بـر ايـن دو   ه جهت وابستگىاين نظريه نيز ب .مراتب وجود است

  . استمتكى اصل 
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  مبادی تصوريه . 2
  . پردازيم  مى ،حدوث الزم است ۀای كه در تصور نظري  به مبادی اينك

 تعريف نفس. 1. 2

در تعريفى كه  بنابراين،. داند  اش موجودی جسمانى مى  صدرا نفس را در مراحل اوليه وجودی مال
كنـد  ماهيتى كه وی از نفس تصوير مـى. محسوس باشد ، بايددهد نيز اين تفاوت  از نفس ارائه مى

قابـل    ۀنكتـ. ای ديگـر مجـّرد باشـد تواند جسمانى و در مرحله مى ای موجودی است كه در مرحله
 سـينا آمـده ابن مانند ارسطو و وفانىسيلكه در كالم ف-كه همان تعريف معروف از نفس  توجه اين

سـينا،   ابن(» كمال اول برای جسم طبيعى آلى است ،نفس« .توان ديد صدرا نيز مى مالآثار در  -است
در  .)16، ص8م، ج1990مالصـدرا،  : نـك (است پذيرفته ا رتعريف اين  اسفارصدرا در  مال )22، ص1385

افعـالى كـه از او  آثـار و ،نتيجه جسمى دارای نفس است كه اوال ً طبيعى باشد نـه صـناعى و ثانيـاً 
سـينا  در تعريفـى كـه از ابـن. آالت و اعضايى كه دارد از او صادر شـوند ۀواسط هشوند ب صادر مى

در تعريـف مـورد بحـث، اعضـای » آلـت«بـود، مقصـود از  نيـزصدرا  د و مورد پذيرش مالشنقل 
توليـد  yقوّ (و مولّده ) رشد yقوّ (، ناميه )تغذيه yقوّ (غاذيه  yجسمانى نيست، بلكه مراد قوايى نظير قوّ 

طبـق ايـن تلقـى از قيـد . در نفس نباتى و قوايى همچون حس و خيال در نفس حيوانى است) مثل
ولـى  ،شود؛ زيرا گرچه جسم فلك دارای اعضاء نيست آلى، نفس فلكى هم در تعريف داخل مى

  .)84، ص1، ج1375مصباح، (ست ابنابر طبيعيات قديم، نفس فلكى دارای قوای احساس و تحريك 

  شناسى جسمانى معنا. 2.2
نفس دو احتمال در معنـای جسـمانى وجـود بودن  جسمانية الحدوث و روحانية البقاء ۀدر نظري

. شـود  اسـتفاده مى »موجـودی از سـنخ جسـم«عنـوان  دارد، در يكى از معانى رايـج، جسـمانى بـه
يعنـى  ،دارد و آن اين است كـه جسـمانى نيز »هم سنخ جسم بودن«از  ديگری غير یجسمانى معنا

امری كه تعلق شديدی بـه اجسـام، طبيعـت و ؛ شديد التعلق باالجسام و الطبيعة و لوازمها ال جسماً «
. پس فرق روشنى ميـان جسـم و جسـمانى اسـت. »كه جسم باشد يا لوازم اجسام داشته باشد نه اين

الحدوث  جسمانيةالنفس جسمانى در عبارت  yواژ ،اند  كه شارحان مشهور اين نظريه گفته چنان آن
انـد  آن را به معنای جسـم گرفتـه ، هرچند برخىمعنای دوم استفاده شده استدر  و روحانية البقاء

  .)23، ص1388موسوي، : نك(



 

 

81  

س
رر

ب
 ي

ظر
ن

 ية
مان

س
ج

 ية
دو

ح
ال

حان
رو
و 
ث 

 ية
س

نف
ن 
ود

ء ب
قا
الب

 

 

  مبانى تصديقيه . 3
به تنها در اين مقاله  رو هميناز طلبد،   ای مى  ى، نوشتار جداگانهنتوضيح و تفسير هر يك از اين مبا

  . تلقى مشهور از اين اصول اشاره خواهيم كرد

  وجودال ةاصال. 3.1
كه جهان را پُر - واقعيات )الف :گيرد را دربر مىالوجود در كالم مالصدرا دو ادعای اصلى   ةاصال
 ؛ماهيـت نيسـتند ،، واقعياتتعبير ديگربه  .از سنخ ماهيات نيستند د وان  ماهوی اموری غير -اند  كرده

صـرفاً واقعيـاتى  ،ماهيـاتو اساسـاً انـد،   پندارد كه واقعيـات همـان ماهيات  مىبه اشتباه بلكه انسان 
مفهوم وجود مصداق  )ب . )340، ص1م، ج1990مالصدرا، (فرضى هستند كه به تبع وجود موجوداند 

ت و ؛ يعنى بر هر واقعيتى به حمل هوهو قابل حمل است، پـس هـر واقعيتـى مصـداق آن اسـ  دارد
  ).49، ص1382مالصدرا، (بلكه واقعيتى خارجى است  ،حقيقت وجود اعتباری عقلى نيست

  تشكيك در وجود. 2.3
از طريــق تشــكيك  تنهــا در حقــايق وجــودی و واقعيــات، تمــايز ۀ تشــكيك وجــودنظريــ بنــا بــر
  . )160، ص1، ج1385عبوديت، : نك(پذير است   امكان

  حركت جوهری. 3.3
بر تشكيك در وجود مبتنى است؛ زيرا تشكيك در وجود است كـه  وجودحركت جوهری  اصلِ 

اين واقعيات جدای از هـم و  چهديگر كامل و ناقص باشند،  كند واقعيات نسبت به يك  تجويز مى
 )327، ص1، ج1385عبوديـت،  : نـك (اجزاء و مقاطع فرضى يك فرد سـيال باشـند  چهمستقل باشند و 

حركـت در جـوهر يعنـى تحقـق  كـه تـوان گفـت  مى -بـه اختصـار -در تعريف حركت جوهری 
جوهر سيال جوهر صوری و طبيعت موجـود در جسـم باشـد و  چهمصداق و فرد سيالى از جوهر، 

پيداسـت كـه اگـر جـوهری  ).309، ص1، ج1385عبوديـت،  (كل جسم با هيوال و صورتش باشد  چه
اند، يعنى حركت در جوهر مستلزم حركـت در   سيال باشد، ضرورتاً اعراض و صفات آن نيز سيال

  . در آن جوهر است 1كليه اعراض حالّ 

  اثبات وجود نفس. 4.3
كه برخـى حكيمـان  يعنى روش تجربى -مالصدرا جهت اثبات وجود نفس از طريق كشف آثار 
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وی در ايـن روش از طريـق . گيـرد بهـره مى -كردنـد  اسـتفاده مىاز آن نيـز سينا  ابن پيشين همانند
 -پردازد؛ زيرا حقيقـت حيـات   مشاهده آثار نفس در موجودات زنده به اثبات نفس برای آنان مى

اين مقدار مسلم اسـت، كـه موجـودات زنـده ماننـد  -يا نه نه آن برای ما ممكن باشد درك كُ  چه
در . شـود  جـان ديـده نمى  هايى دارند كـه در موجـودات بى ار و فعاليتگياه و حيوان، يك نوع آث

عالم طبيعت هر جسمى از دو جوهر تركيب يافته است، جوهر مادی يـا هيـوال كـه جـوهری ذاتـاً 
هرگونه فعليتى است و جوهر صـوری يـا صـورت كـه جـوهری ذاتـاً بالفعـل و بهره از  بىبالقوه و 

اند و منشأ همـه ايـن خـواص   كه خواص بالفعل هر جسمى متنوع يننظر به ا. است كلّى فاقد قوه هب
  . شده است اثبات دو نوع صورت برای جسمصورت موجود در جسم است 

  نقش صورت جسميه و نوعيه. 3.4.1
منشأ خاصيت مشترِك همه اجسام كه سه بعدی و شاغل فضايند صورتى است كه بدون استثنا 

از  ای ويـژه و منشأ خواصى كه فقط در نـوع »صورت جسميه«به نام  ،شود  در همه اجسام يافت مى
صـورت «صورت ديگری است كه فقـط در همـان نـوع وجـود دارد و بـه  ،شوند اجسام يافت مى

اند گروهــى از آنهــا   و دســتهد موجــودات .)335-332، ص1، ج1385عبوديــت، (اســت مشــهور  »نوعيـه
دهنـد،   آثار دائمى دارند كه در هر حالتى همان اثر را بدون تغييری اساسى از خود بروز مى برخى

شـود   اما گروه دوم از موجودات، آثاری از آنها صـادر مى. دهد  برای مثال، آتش هميشه گرما مى
ای است كه بر يك منوال نيسـتند، يعنـى آثـاری هسـتند كـه در شـرايط   گونه و اين صدور آثار به

  . هستند »ال على ُوتَيَرٍة واحدة«به تعبيری  و يكسان، نتايج و بروزهای گوناگونى دارند
اثر يا فعل صورت جسـميه، كـه حفـظ  )١ :اند  كند چهار گروه  آثار نوعى كه از اجسام بروز مى

ماده خود از پراكندگى است؛ زيرا جسم طبيعت تركيبى از عناصر متضاد اسـت كـه بـه محـافظى 
 از جملـۀموجودی كه آثارش به اين مقدار باشد . د كه از پراكندگى آنها جلوگيری كنددارننياز 

نمـو،  همچون از اين آثار برخى )٢ يست؛نفس نآن دارای معدنيات است و دارای حيات و به تبع 
افعـال و آثـاری كـه  )٤و حس و حركت  مانند  حيوانى آثار )٣ ؛اند  گياهىآثار تغذيه و توليد مثل 

 yمراحل باالتر حيات بـه جـز آثـار . از نطق و ادراك عقالنىاست عبارت كه نوع انسان است ويژ
بـرای مثـال، حيـوان دارای اثـر . را نيـز دارنـدتر   تمامى آثار مراحل نوع پـايين ،مخصوص به خود
همچنـين . اسـت) نمو، تغذيـه و توليـد مثـل(و گياه  )يعنى حفظ از پراكندگى(مشترك معدنيات 
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، 1384طوسـي،  (خود تمام آثار نوع حيوان، گيـاه و معـدنيات را داراسـت  ويژyبر آثار ن افزوانسان 
 ،گوينـد  موجـود زنـده  ،به موجوداتى كه آثار گروه دوم و مـا بعـد آن را دارا باشـند. )355، ص2ج

موجودات زنـده گيـاه، حيـوان و انسـان . بايد دارای آثار گياهى باشد كم دستيعنى موجود زنده 
  . صورت جسميه منشأ اثر نخست است و منشأ آثار ديگر صورت نوعيه است و هستند

  منشأ حيات .2.4.3
آنها در ميان موجـودات مختلـف و همچنـين ويژy بعد از مشاهده اين نوع از موجودات و آثار 

در  انـد بهره بى ايـن آثـاراز  ، بـا موجـوداتى كـهرا دارنـدمقايسه موجوداتى كه ايـن آثـار خـاص 
چون هيـوال قابليـت محـض اسـت و در آن  ،تواند هيوال باشد  مبدأ اين آثار نمى )الفكه يابيم   مى
توانـد مبـدأ ايـن آثـار   نمى نيـزصـورت جسـميه ) ب و گونه جهت فعليت و اثرگذاری نيست  هيچ

اشـياء  ۀصورت جسميه در همـكه  حالى در(باشد؛ زيرا اين آثار با آثار اجسام ديگر متفاوت است 
م، 1990مالصـدرا،  () تواند مبدأ اين همـه آثـار گونـاگون باشـد  اين امر مشترك نمى يكسان است و

  ).6، ص8ج
اگر بخواهيم صورت جسميه را مبدأ اين آثار بدانيم محذور صدور آثار مختلـف از يـك امـر 

داخل در حقيقـت گيـاه، حيـوان و انسـان جسميه صورت  ديگر، یسواز و  آيد  مشترك پيش مى
؛ زيـرا شـيئت هـر )103، ص1382مالصـدرا،  (باشـد  بلكه از شرايط وجود و بقاء ايـن سـه مـى ،نيست
. كنـد  آن است، صورتى كه خاص خود اوست و او را از ديگر اشياء متمايز مىصورت   ای به  ءشى

موجـود  نيازمنـدیصورت جسميه امری مشترك ميان تمامى اجسام است و  جا كه بنابراين، از آن
عوارضى مانند كم و كيف و ديگر عـوارض اسـت شدن  عارض، صرفاً به سبب ميهجسصورت   به

  . )102، ص1382مالصدرا، ( صورت جسميه نسبت داد توان اين آثار گوناگون را به  نمى

  مبدأ آثار حيات. 3.4.3
ای كـه   قـوه. خـاص متعلـق اسـتطـور  ای است كه به بعضى از اين اجسام به  مبدأ اين آثار قوه

هر نـوع خـاص از موجـودات اسـت يـا بـه  ويژyای است كه   صورت نوعيه ،ی داردا ويژگىچنين 
انـد و   برده  همان نفس است كه فيلسوفان از طريق افعـال ايـن قـوه بـه وجـود آن پى ديگر، یتعبير

ای    توان شناساند كه نفـس قـوه  گونه مى به همين دليل نفس را اين. اند  برای اثبات آن برهان آورده
با ، در واقع. دشو گيرد و منشأ آثار گوناگون مى  ست كه در جسم موجود است، يا به آن تعلق مىا
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نواخـت از  صـورت يـك كـه به هسـتندبريم كه برخى اجسام دارای آثاری   مشاهده طبيعت پى مى
، آتش همواره دارای سوزندگى يـا ايجـاد حـرارت اسـت، يـخ نيـز برای مثال. يابند   آنها ظهور مى

صـورت  بنـابراين، آثـار ايـن اجسـام به. اسـت ره سرد و خورشيد هميشه سـوزان و نورافشـانهموا
بـرای مثـال، .   هستند كه آثـار يكنواخـت ندارنـدنيز شود، ولى اجسام ديگری  يكنواخت ظاهر مى

شـنود و همچنـين دارای   بينـد و زمـانى مى  انسان گاهى نشسته اسـت و گـاهى ايسـتاده، زمـانى مى
مبـدئيتى  ۀگيرنـد، كـه دارای جنبـ  اين آثار از مبدأ واحدی سرچشـمه مى. اوتى استادراكات متف

، 1375مصـباح،  : نـك (گـذاريم  مى »نفس«؛ نام اين مبدأ را   شوند  است كه اين افعال به او منسوب مى
  .)40، ص1ج

  نفس تجّرد .5.3
ن آبسيار در صدد اثبـات پذيرفته و با داليل نفس انسانى و حيوانى را  تجّرد مالصدرا به نحو كلى

مالصـدرا  ن پـيش ازمـايدر عبـارات حككه - عقالنى نفس تجّرد مهمترين برهان بر. مده استآ بر
  :اين است -ده استآمنيز 
  ؛كند  كليات عقلى را درك مى های تنفس صور )1
  .گردند  بنابراين، منطبع در ماده نمى .قابل تجزيه و انقسام نيستند ها تاين صور )2

 -شـود، امـری مجـّرد  قابل انقسام مى بسيط و غير های تكه نفسى كه واجد اين صور ايننتيجه 
  .)260، ص8م، ج1990مالصدرا، (ست و غير جسمانى ا -عقلى و نه برزخى  تجّرد البته به

  قوه خيال تجّرد .6.3
قـوای يكـى از . دهـد  قوای گوناگون ظـاهری و بـاطنى انجـام مىواسطۀ  با و بهرا  دنفس افعال خو

كـه حـس مشـترك  پس از آن. بايگانى حس مشترك است، اين قوه. باطنى نفس قوه خيال است
را در خيـال بايگـانى  آنهاآمده از حواس ظاهری را درك كرد، دست  جزئى به های تتمام صور

صـدرا، ماننـد  فيلسـوفان قبـل از مال ،چنان كه گفتـه شـده آن .)56، ص8م، ج1990مالصدرا، (كند   مى
 تجّرد اند و  نفس انسانى برهان اقامه كرده تجّرد برتنها در كتب مشهور خود اشراق  و شيخنا سي ابن

احتمـال بيـان يـك در حّد  تنهانفس حيوانى را  تجّرد شفادر سينا  ابن. اند  نفس حيوانى را رد كرده
خيـالى و جزئـى در نفـس حيـوان  های تكـه صـور بـه جهـت اين -ايـن احتمـال را البته، كرده و 

  .)230-229، ص8م، ج1990مالصدرا، (شمارد   بعيد نمى -ماند  ثابت مىنيز ناطق  غير
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  :گويد  آن پس از مرگ بدن مى یقوه خيال و بقا تجّرد در باب امالصدر
ايـن قـوه . مانـد  ای از قوای نفسانى با او مى  وقتى كه نفس از بدن مفارقت كرد، قوه

اين قـوه صـور امـور . جسمانى است های تخيال است كه ُمدِرك صور   yهمان قو
كه انسـان در  همچنان .جسمانى را كه در وقت حيات درك كرده بود با خود دارد

بيند كه   صوری را در خواب مى ،كنند  زمانى كه خواب است و اعضای او كار نمى
اما شكل و ابعاد موجـودات  قائم به ماده نیسـتندهمه خواص محسوسات را ندارند و 

  .)327، ص1382مالصدرا، ( مادی را دارند
بسياری آورده شده كه بسياری از آنها بـه جهـت گسـتردگى مفروضـات و  ۀخيال ادل تجّرد برای

  :ستا اينيكى از اين ادله    اين نوشتار خارج است خالصه yمقدمات از داير
  ؛صور خيالى دارای وضع نيستند )1
  ؛شود  وضع حاصل نمى هر آنچه دارای وضع نباشد در ذی )2
ای   مـدرك ايـن صـور قـوه ،اند و در نتيجـه  ای جسمانى حاصـل نشـده  پس اين صور در قوه )3

  ؛مجّرد است
چـون نيسـت؛ شوند، قوه عاقلـه نيـز   اين قوه مجردی كه گفتيم صور متخيله در آن ايجاد مى )4

از هـر  ها تايـن صـوركـه  حالى در. قابل تقسيم نيستنددركات عقلى كليات هستند و كليات 
  ؛اند  قسمتى از آنها قابل تقسيم

  .)535-532، 3، ج1383مالصدرا، (، قوه خيال است y مجردكه اين قوّ  نتيجه اين )5

  حدوث نفس. 7.3
اشـراق  و شـيخسـينا  ابـن آثـاركـه در  داليلىبر و افزون  به اصل حدوث نفس باور داردمالصدرا 

ديـده اشـراق  و شـيخسـينا  ابـن آثـارآورده شده دليلى بر حدوث نفس ارائه كـرده اسـت كـه در 
م، 1990مالصـدرا،  : نـك (ايـن حـدوث اسـت در چگونگى   اين دو فيلسوف،و با ا اختالف. شود  نمى
  .)380-330، ص8ج

  روند اثبات اصل نظريه. 4
 الحدوث و روحانيـة نظريۀ جسمانيةدهيم تا طبق آن به بررسى   مرحله ساختاری را ارائه مىاين در 

 - به اصولى كه اين نظريـه است اين ساختار از طرفى نگاهى درجه دوم. بپردازيمنفس بودن  البقاء
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بيـان اصـولى اسـت كـه  ،بايد داشته باشد و از طرفى ديگر - جدا از اصول عمومى حكمت متعاليه
  . لحاظ كرده است - عنوان نكات كليدی نظريهه ب - صدرا در اثبات اين نظريه مال

  تفاوت ماهيت نفس حادث به حدوث جسمانى و روحانى. 1.4
صدرا و وحدت تلقى هر دو از الفاظ اين تعريـف،  و مالسينا  با وجود وحدت تعريف در كالم ابن

  . متفاوت استسينا  م ابنبا نفس در كال -از نظر ماهيت -در كالم مالصدرا  »نفس«

  در تعريف نفس مانكيگر حيدو سينا  نظر ابن. 4.1.1
ای بـه ذات نفـس   تعلقـى نفـس نظـر دارد و اشـاره ۀبه جنبتنها تعريف نفس ، سينا ابنبه اعتقاد 

تعلقى آن امـر ديگـری اسـت و بـا  ۀمجّرد است و جنب یامر -وانظر بنا به  -ندارد؛ زيرا ذات نفس 
كه با شـناخت تعريـف بنّـا  گونه همان بُرد،  توان به حقيقت نفس پى شناخت جنبه تعلقى نفس نمى

موجـود فيلسـوفان  ،از همـين رو. )21، ص1385سـينا،   ابـن : نـك ( بـرد  توان بـه انسـانيت آن بنّـا پى  نمى
) مثـل نفـس(؛ امـا اگـر موجـود مجـردی   ندا ناميدهعقل  ،درهيچ ارتباطى با بدن ندارا كه مجردی 

ارتباطش با بدن نباشد، اين نگاه به همـان  ۀباشد كه با بدن در ارتباط است، ولى نگاه ما به آن جنب
بودن،  بنّا ۀنگاه به بنّا نه از جنب همانند اش به بدن نظر نشده است  ذات نفس است كه به جنبه تعلقى

  . بودن آن بلكه از جهت انسان
تعريف نفس از جهـت ذات آن نيسـت، بلكـه تعريـف سينا  تعريف نفس در كالم ابن اين،بنابر

 »كمـال«زمـانى كـه نفـس را بـه  ،اين نظـر بنابر. نفس از جهت اضافه، يعنى تعلق آن به بدن است
كنند، در واقع در مقام شناسايى حيثيت اضافى نفس هستند كه همان حيثيت تـدبير آن   تعريف مى

 دريـابيمكه از اين طريق ماهيت نفس بر ما آشكار شـود و  بنابراين، انتظار آن. تنسبت به جسم اس
   .)18، ص1385سينا،  ابن(جايى است   بى نه، انتظارجوهر است يا  ،كه نفس
  صدرا در تعريف نفس ديدگاه مال. 1.4.2

زيـرا ؛   گـر حقيقـت نفـس باشـد توانـد بيـان  مى ارائه شـده از نفـس تعريف به اعتقاد مالصدرا،
و سـپس  داردمسـتقل  ینفس، نحوه وجود خاص نفس است، نه اين كـه نفـس وجـودبودن  نفس
وجود نفس ماننـد وجـود بنّـا، پـدر يـا كاتـب  بنابراين،. شود مىبه آن ضميمه  نيزعرضى  یوجود

بـودن  يـا كاتـب ض بنّـا، پـدررَ نيست كه يك ذاتى داشته باشند كه بتوان آن ذات را بدون اين َعـ
بـرای  .توان بدون لحاظ اضافه، ذات ايـن امـور را تصـور كـرد  مى ها مثال زيرا در اين لحاظ كرد؛
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امـا ذات نفـس را بـدون لحـاظ ، كـه ننويسـد ای گونـه توان ذات كاتب را تصور كـرد به  مثال، مى
توان فـرض   ذات نفس را خالى از اين اضافه نمى ،به تعبيریو  توان تصور كرد  تعلقش به بدن نمى

مالصـدرا،  (مقـولى باشـد  ۀكـه از سـنخ اضـاف ذات نفس است نـه ايـن ءمفهوم اضافه جز ،پس. كرد
  .)12-11، ص8م، ج1990

حـدوث جسـمانى نفـس در  بابدر  او ۀمبانى ديدگاه مالصدرا در تعريف نفس كامًال با نظري
اولـين  :)11، ص8م، ج1990مالصـدرا،  ( دانـد  اين ديدگاه را برآمده از دو اصـل مى او. هم تنيده است

آن اصول، جواز اشتداد جوهر در ذاتش يعنى حركت جوهری و در ضمن آن تكامـل جـوهر در 
 ايـن عقيـده در. حقيقت انسـان در هويـت و ذاتـش اسـتشدن  جوهريتش است و ديگری كامل

دانند و كمـاالت نفـس را  است كه حقيقت انسان را موجودی مجّرد مى يمانىكالم آن حك مقابل
امـا مالصـدرا بـا  ،داننـد  گونه تغييری در ذات نفـس روا نمى شمارند و هيچ  ىامری عارض بر آن م

 ۀو حركتى كـه در مقولـ يابد مىكه جوهر در جوهريتش كمال  بر اين افزونپذيرد كه   اين مبنا مى
شود؛ زيرا بـا   كامل مى اش جوهر باشد نيز داريم، اين هويت و ذات انسانى در طى مراحل وجودی

ترين آنها، يعنى وجود جسمانى، آغـاز كـرده و تـا   وهر مراتب وجود را از پاييناين حركت در ج
  . دپيماي باالترين اين مراتب كه وجود مجّرد است، مى

  حدوث نفس. 2.4
گونـه  هرو  از حدوث در بدن قائل نيسـتند پيشبه وجود مستقلى برای نفس اشراق  سينا و شيخ ابن

. قبـول ندارنـد -متكثر عـددیصورت   عددی و چه به صورت واحد چه به -وجود عددی نفس را 
جسـمانية الحـدوث و روحانيـة  ۀكه نظري معتقدند بقاء روحانى نفسو حدوث  بهاين دو فيلسوف 

  . استمطرح شده آن با قابل تنفس در بودن  البقاء

  سينا ابن از نظرحدوث نفس . 1.2.4
و مفـرد صـورت   بـهچـه  -از بدن  پيشگونه وجود نفس  استدالل مفصلى تصور هر درسينا  ناب

اينـك گيـرد كـه اگـر   استدالل نتيجه مى پايان، و در هشمرد  را باطل  -متكثر عددی چه به صورت
شـوند   الزمـى اسـت كـه بـه ايـن نفـوس ملحـق مى احوال غيـر سبببه  ،بينيم  كثرتى در نفوس مى

  .)307-306، ص1385سينا،  ابن(
كه جسـمى  برای اين. روحانى و مجّرد است ،جسمانى غير یجوهر »نفس«سينا،  در ديدگاه ابن
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پس تا . ی فراهم شود تا نفس به جسم تعلق بگيردبايد شرايط مادّ  بپذيردنفس را  تا يابدصالحيت 
. يابـدكه به بدنى تعلـق  چه رسد به اين ،شود نشده باشد، نفس حادث نمى فراهمشرايط  زمانى كه

طوسـي،  (دانـد  مى -كه صالحيت قبول قوه ناطقه را دارد-ترين نوع به اعتدال   نوع بشر را نزديكاو 
، 3، ج1384طوسـي،  ( نيسـتكه بدن محل بـرای نفـس همه، او معتقد است  با اين ).341، ص2، ج1384
شود موجودی مجّرد بـه  صادر مىالوجود  اولين موجودی كه از واجب سينا، به اعتقاد ابن. )318ص
ای را   سلسـله هايـن جـواهر عقليـ. شـود  جواهر عقليه از او شروع مى ۀاست كه سلسل »عقل اول«نام 

شـوند، تـا  تر مـى  شـوند، ضـعيف و ضـعيف  دهند كه هر چه از مبدأ صدورشان دور مى  تشكيل مى
درجـه، امكـان رسـند كـه موجـود مجـردی در آن   ای از ضـعف مى  به درجـهنهايت  جايى كه در

شود و عالم ماديات آغـاز   از اين مرحله عالم جواهر مجّرد تمام مى پس. نداشته باشدشدن  موجود
از آن  پـساين سلسله از موجودات مجّرد جايگاه نفس ناطقه اسـت كـه  ۀترين مرتب  پايين. شود مى

ر ايـن اسـت كـه تفاوت عقل اول با نفـس ناطقـه د به باور او، .موجود مجّرد ديگری وجود ندارد
بـرخالف ايـن  ،از قوه و نقصـان اسـتخالى عقل اول چون از ابداعيات است در ابتدای وجودش 

وسائط بسياری موجود شده و بـا حـدوث مـاده بـدنى  ۀكه چون به واسط) نفس ناطقه(جوهر اخير
آالت  اتواند اين كماالت كمـاالتى را بـ  حادث شده است، كماالتش از وجودش متأخراند، و مى

ــه ــدنى ب ــوای ب ــه نتيجــدســت  و ق ــ ۀآوردك ــد  عاليه هافاضــات جــواهر عقلي ــي، ( ان    ،3، ج1384طوس
  . )284-283ص

از بـدن  پيشكند كه نفس   ثابت مىتنها  برای حدوث نفس آوردهسينا  ای كه ابن  ادله ،در واقع
 اثبـاتنفـس در  تجـّرد لهله حدوث با ادّ صرف همراهى ادّ  شك، و بىوجود مستقلى نداشته است 

ديـدگاه . )306، ص1385و همـو،   54-52، ص1383سـينا،   ابـن : نـك ( نفس كافى نيسـتحدوث روحانى 
  .)53، ص4، ج1380سهروردي، : نك( سيناست در اين زمينه بسيار شبيه ديدگاه ابناشراق  شيخ

  اصدرمالحدوث نفس در ديدگاه . 2.2.4
البدن  وجود قبل دارد، اين استداللاستدالِل خاص به خود را حدوث نفس اثبات مالصدرا در 
ر بـسـينا  دارد؛ زيرا برخالف دليـل ابـنسينا  دليل ابنای نيز بر  برتریكند و البته،  نفس را باطل مى

  :استشرح اين به برهان مالصدرا  2.نيستمبتنى وحدت نوع انسانى 
  ؛اگر نفس قبل از بدن بوده باشد، حتماً بايد مجّرد باشد )الف
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رض غريـب بگيـرد، بايـد َعـ ،اگر اين نفس مجّرد بخواهد در ماده حاصل شود و به تعبيری )ب
تا استعداد بارور شـود و آن عـرض بـه  - استعداد قبول اين عرض غريب را با خود حمل كند

توانـد   نمى ءخـود شـى -در جای خود بـه اثبـات رسـيده كـه -كه  حالى در -نفس اضافه شود
  ؛حامل استعداد باشد

اگـر نفـس مجـّرد بخواهـد قبـل از بـدن  ،پـس. اين استعداد چيزی جز هيوال و مـاده نيسـت )ج
  ؛موجود باشد، بايد مادی باشد

   .)264، ص1382مالصدرا، (اين نتيجه خلف فرض است  ۀالزم
كسى ادعا كند كه اين نفس قبـل از تعلـق  اگر: گويد مىصدرا در ضمن اين استدالل  البته، مال

تناسخ اسـت و تناسـخ  ،اين فرض ۀالزمدر پاسخ خواهيم گفت كه به اين بدن، مادی بوده است؟ 
  .)275، ص1382مالصدرا، : نك(باطل است 
حـدوث نفـس اشـاره  yيك از اين ادله بـه نحـو در ضمن هيچ ،توضيح داده شد گونه كه همان

ايـن نكتـه هنگـامى  .ده استشمشخصى برای نفس حادث معرفى ن نشده است و هيچ نوع ماهيت
كـه بـه آنهـا ضـميمه شـده -نفـس  تجـّرد ۀشود كه اصل دليل حدوث نفس را از ادلـ  تر مى  روشن
 ،توان گفت در صورت ادعای ماهيت خاصى برای نفس حـادث شـده  حتى مى. جدا كنيم -است

  . ندارندرا به صورتى مشخص  اين ادله توانايى اثبات نفسى جسمانى و يا روحانى
و بسـنده نكـرده نفـس بـودن  جسمانية الحدوث و روحانيـة البقـاء ۀاثبات نظريمالصدرا تنها به 

م، 1990مالصـدرا،  : كنـ ( داشته اسـتبرای حدوث روحانى نفس بيان اشكاالت و محذوراتى را نيز 
 -اش  تمام كمـاالت ذاتـى با -بخواهد نفس ناطقه كه در صورتى كه  ايناز جمله  ).148-147، ص8ج

ز انجام افعـال و كسـب ا ها تا مدتحادث شود،  )حدود چهار ماهگى(در اول تكون قلب و دماغ 
شود،   كه هر آنچه خلق مى برهان داريم بر اينكه  ، حال آنماند  كماالتى كه الئق اوست معطل مى

رود،   مـى انتظـاركارهايى كه از آن موجود خـاص  ،به تعبير ديگر .هستند آنافعال و آثار او نيز با 
تـوان   نمى ،پـس .)همـان ( حكايـت دارد» ال معطل فى الوجـود«از اصل اين مسئله . شود  تعطيل نمى

بلكـه  ،شـود  از همان دوران جنينى حادث مى -كه موجودی مجّرد است-قائل شد كه نفس ناطقه 
ست كه بر اثر حركت جـوهری در زمـان حادث شده يك صورت جسمانى منطبع در ماده ا نفِس 

پـذيرش حـدوث  ديگـرِ محـذور از نظر مالصـدرا، اشـكال و . شود  طوالنى، نفس ناطقه مجّرد مى
 .)147، ص8م، ج1990مالصـدرا،  : نـك (جود آلـت قبـل از مسـتعمل آن اسـت مسئلۀ و ،روحانى نفس
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  : گونه جواب داده است فخر رازی از اين اشكال اين ،البته
گيرد و حس هم به   ناطقه به محض وجود نفس و ِدماغ به بدن تعلق مىگرچه نفس 
بلكـه . مادی است، عاقلـه نيسـت شود، اما اين ناطقه كه موجودی غير آن افاضه مى
رسد   با اموری كه از خارج به او مى وكه مست يا بيهوش است  ماند مى مانند كسى
  ).289، ص2، ج1429رازي، ( شود كامل مى

  نقد و بررسى
مطـرح قـائلين بـه حـدوث روحـانى نفـس  از اين دست كه از سوی توجيهاتىرسد،  به نظر مى

شـواهدی با  فخر رازی و ديگرانشايد  .ريشه داردحركت جوهری  نپذيرفتن اصلِ شده است، در 
اند به اين مطلب رسيده بودند كه نفس انسانى در ابتدای حدوثش هيچ يك از   كه در دست داشته
تبيين پيونـد در نگارنده ايشان به اين دليل كه  به نظر .را نداردطقه و قوه عاقله خصوصيات نفس نا

  . اند  به چنين توجيهاتى تن در داده اند درمانده بوده تجّرد مراتب جسمانى، برزخى و

  قدم نفس ردّ . 3.4
ايـن نكتـه از . بسيار قابل توجه است مالصدرا افالطون در كالم م نفِس دِ قَ  به ای از قول  تفسير تازه

نمايد كه در روايات اسالمى شواهدی قـوی بـر تأييـد قـدم نفـوس وجـود   اين جهت ضروری مى
موجـودی قـديم صـورت   از بدن بـهپيش كه وجود شخصى نفوس را  بر اين افزونصدرا  مال. دارد

حدوث نفـس  ۀكه با نظرياست  تفسير كردهای   گونه به نيز قدم نفس افالطون را ۀنظري ،كند  رد مى
  .افتدسازگار 

تـوان چنـين تفسـيری از   كه با آنها نمى دربر داردم نفوس محذوراتى دَ قِ قول به  او معتقد است كه
امـور نـاممكن و محـالى كـه از لـوازم قـول بـه قِـَدم نفـوس ، به طور خالصه. را پذيرفت 3روايات
  : اند از اين قرارند شخصى
هـر يـك از نفـوس و بـودن  نوع منحصر )ب ؛ها  از تعلق گرفتن به بدنتكامل نفوس قبل  )الف

  . قوای نفسماندن  معطل )ج
 پـيشقدم نفس افالطون و روايات وارده اين است كه نفوس انسـانى  ۀصدرا از نظري تفسير مال

گونـه كـه هـر  وجـودی جمعـى دارنـد، همـان ،در عالم مفارقات و مجـردات تـام ،از تعلق به بدن
كـه افالطـون بـه آن بـاور -مقصـود از ُمثُـل  همچنـين. علت خويش حضور دارد ۀمرتب معلولى در
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و تمـام افـراد  هسـتند جميـع كمـاالت نـوع خـودواجد اند كه   همان مفارقات عقلى - داشته است
 گفـتتـوان   بنابراين، مى. اند  آنها موجود ۀدر مرتب -به نحو وجود جمعى و بسيط  -طبيعى آن نوع 
بعـد از  ديگـری وجـود، و وجودی قبـل از طبيعـت: مختلف وجود دارد های گونهكه نفس انسان 

ايـن تفسـير از بنـابر  .)332-331، 8م، ج1990مالصـدرا،  (بعد از طبيعت  و خاصى طبيعت و وجود سوم
بوده معتقد به وجود جمعى نفوس اشراق  از شيخ پيشافالطون كه توان گفت   م نفس مىدَ قِ  ۀنظري
  . خواهد بودوجود نفوس جزيى كه در اين صورت همان وجود رب النوع انسان نه 

  نفس تجّرد ۀدامنه بُرد ادل. 4.4
نفس اين است كـه بودن  جسمانية الحدوث و روحانية البقاء ۀنفس در نظري تجّرد ۀلاصلى ادّ  ۀمسئل

، شامل شوندرا  صاحب نفسزندگى موجود  های دوره ۀعام باشند كه هم ای گونهاگر اين ادله به 
ای ماننـد   كـه نظريـه ادعايى مطرح كرد چه رسـد بـه اين ،توان بر حدوث جسمانى نفس  ديگر نمى

نفس را در مراحـل  تجّرد اگركه  ايننكته ديگر . حدوث جسمانى و بقاء روحانى نفس اثبات شود
از معـاد  ای گونهم، ی برزخى يا مثالى بدانيتجّرد -اثبات كرده  مالصدراچنان كه  آن - تجّرد ۀاولي

تنها  نـه »تجّرد برزخـى«نفس به نام  تجّرد بنابراين، اثبات نوع ديگری از. جسمانى قابل اثبات است
بقـاء نفـس نيـز  ۀرسـاند، بلكـه نظريـ  نفـس يـاری مى و بقـاء روحـانى حـدوث جسـمانى ۀبه مسئل

قائـل حـدوث جسـمانى نفـس  ۀتوان به نظري  البته، در صورتى مى. شود  ای ديگر مطرح مى گونه به
امـا . ثابـت نشـود ،در دوران اوليـه حـدوث نفـس كم دسـتنفـس مثالى و عقالنـى  تجّرد شد كه

عقالنـى نفـس را ثابـت  تجّرد ،واقعبه نفس،  تجّرد اثبات ۀآيا اين ادلپرسش اساسى اين است كه 
كـه  نـى اينداده شـود، يع پاسخ پرسش نخستشود كه  مطرح مىپرسش ديگر زمانى كنند؟ و   مى

؟ آيـا گيـرد دربـر مىای را   تـا چـه حيطـه تجـّرد ايـن yدايـر ،اين ادله كارآمد باشندفرض،   اگر به
  اند؟   دنفوس بشر مجرّ  ۀكه همتوان گفت  مى

. شـود كـه از عـالم بـاال بـه نفـس افاضـه مىچيـزی اسـت اولين  ،صدرا حس المسه نظر مالدر 
. شـود ای است كه نفـس دارای حـس المسـه مى  د، مرتبهبنابراين، اولين مرتبه از مراتب نفس مجرّ 
اعضاء بـه جهـت جريـانى  ۀجريان نيروی المسه در هم. حس المسه در تمام حيوانات وجود دارد

اين بـه معنـای وجـود  ).19تا، ص مالصدرا، بي(شود   است كه از روح بخاری در تمام اعضاء ديده مى
نفس يـك مرحلـه از مراحـل  تجّرد ،ترتيببه اين . داشتن اين حس در سرتاسر اعضای بدن است
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جسـمانى جـدا  ۀوجودی نفس نيست كه به كلى از بدن جسمانى جدا باشد و يا به يكباره از مرحل
ت و كنـد و بـه ترتيـب شـدّ   يا قوای مجـّرد را كسـب مى تجّرد د، بلكه نفس به مرور مراتبى ازشو

 ۀگذرد و به مرحلـ  مثالى مى تجّرد ۀاز مرحل ،شود  مى آغازحس  ۀاز مرحل تجّرد ضعف اين مراتب
س تنهـا از حـاين بدين معناست كه نفس حتى در مراحل اوليـه خـود كـه . رسد  عقالنى مى تجّرد
  . را داراست تجّرد بسيار ضعيفى از ۀمرتب 4،برخوردار استالمسه 

  تجّرد انواع. 1. 4.4
مثـالى  تجـّرد عقلـى و ديگـری تجـّرد يكـى. توان قائل شـد  مى تجّرد كلى به دو نوع از به طور

  . است

  مثالى تجّرد .1.1. 4.4
كه نه اين است و نه آن، و هم اين است و هم  زدو چي ميانطولى  ۀاز واسطاست برزخ عبارت 

شـود  تصـور مى وجود مادی خارجى آنگاه  :شود  گونه تصور مى برای مثال، يك درخت سه. آن
 سوم مفهوم درخت كلى در ذهـن ۀو در مرتب آيد مىر ذهن دوم تصوير خيالى از آن د ۀدر مرتب و

رخـى در صورت دوم اين تصوير درخت يك تصوير مثالى از درخت خارجى اسـت كـه ب. است
ديگـر ماننـد هـای  رخى ويژگىولى ب ،استعداد و مكان را ندارد ،وزن ،آن مانند حجم های ويژگى

از اوصاف مذكور با درخـت عقلـى دن بو بریاز طرف ديگر به جهت . شكل و اندازه را داراست
زاده،  حسـن : نـك (شباهت دارد ولى چون دارای مقدار و شبه اسـت بـا درخـت عقلـى تفـاوت دارد 

صدرا از طريق اثبـات ايـن  مال و همان مجّرد مثالى است ،اين نوع تصوير ذهنى )198، ص2، ج1362
 -عقلى نرسيده باشـد تجّرد مرحلهحتى اگر به  -از مرگ  پسنفس، برای بقای نفس  تجّرد نوع از
  . اندمثالى ناظر تجّردنفس به  تجّرد بسياری از ادله .)311، ص1382مالصدرا، ( آورده استبرهان 

صـدرا در  پردازيم كه تا پـيش از مال  برزخى نفس مى تجّرد ادلهچند نمونه از اكنون به بررسى 
عقالنى نفس داللتـى  تجّرد كه اين اّدله بردهيم  و نشان مى رفت  كار مى عقلى نفس به تجّرد اثبات
   .ندارند

  برهان اول
  : به اين قرار است -آن را به افالطون نسبت داده است كه مالصدرا-دليل اول 
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كنيم كه وجود خارجى ندارند، مانند دريـايى از جيـوه و كـوهى   ى را خيال مىهاي ت گاه صور
كـه  دليل اين. شويم  قائل مى هايى تفاوتديگر  های تو صور ها تاين صور مياناز ياقوت و حتى 

كـه يـابيم  در مىكنيم   كه وقتى زيد را تصـور مـى استاموری وجودی هستند اين  ها تاين صور
ّ  تاين صور ميان هسـت و اگـر ايـن امـور وجـودی  هـايى تفاوتل و آن صـورت محسـوس متخي

امــا محــل ايــن . كــان نداشـتآنهــا و امـور وجــودی ام ميــانتمـايزاتى هــا و  تفاوتنبودنـد چنــين 
بدن ما به نسـبت ايـن صـور متخيـل . ای جسمانى از اجزای اين عالم باشد  تواند شى  ها نمى صورت

بنـابراين، شـوند؟   توان گفت كه اين صـور در بـدن مـا منطبـع مى  بسيار كوچك است، چگونه مى
فـس ناطقـه امـری پس ثابت شد كه ن. است فس ناطقهو همان نجسمانى  محل اين صور امری غير

  . مجّرد است
ولـى  ،نفـس ناطقـه آورده تجـّرد ايـن اسـتدالل را بـرای -صدرا نقل مالنا به ب -گرچه افالطون 

از . آورد  برزخـى نفـس مـى تجـّرد آنقوه خيال و به تبـع  تجّرد مالصدرا اين برهان را برای اثبات
بـه اشـتباه گمـان از اين برهان پيش آمده، اين است كـه  گيری بهره شيوyاشتباهات بزرگى كه در 

-535ص ،3، ج1383مالصـدرا،  : كنـ (عقالنـى نفـس اسـت  تجـّرد بر ىبرهاناستدالل اين كه اند   كرده

عقالنـى نفـس  تجـّرد دليل بـراو نيز آن را اين دليل را آورده و  مباحث مشرقیهفخر رازی در  .)536
  .)385-384ص ،2، ج1429رازي، (دانسته است 

  برهان دوم
شـود   در مورد آن حكم مى جا كه هر چه و از آن كنيم كه سفيدی ضد سياهى است  گاه حكم مى

بنـابراين، حتمـاً سـفيدی و سـياهى بايـد در ذهـن حاصـل  ،كننده حاضر باشد بايست نزد حكم  مى
جمـع  سياهى در جسمهم سفيدی و  مبديهى است كه ه. شوند تا ذهن در مورد آنها قضاوت كند

شـوند نـه جسـم اسـت و نـه   گيريم محلى كه اين دو در آن جمع مى  نتيجه مىبنابراين، . شوند نمى
  .)540-539ص ،3، ج1383مالصدرا، (جسمانى 
مباحـث در  -فخـر رازی كـه  حالى قوه خيـال آورده اسـت در تجّرد صدرا اين دليل را برای مال

  .)386-385ص ،2، ج1429رازي، ( ه استآورد   نفس ناطقه تجّرد در اثباتهمين دليل را  - مشرقیه
ای به نـام قـوه خيـال اسـت   كه نفس دارای قوه اين نخست: آيد  مىدست  جا دو مطلب به تا اين

 ايـن نـوع از. مثالى يا برزخى شـود تجّرد ای از مراتب كمالش دارای  شده نفس در مرتبه سببكه 
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ايـن مرتبـه از وجـود، تـا حـدودی بعضـى از . ای ميـان مجـّرد محـض و مـادی اسـت  مرتبـه تجّرد
خصوصيات موجودات مادی مانند ابعاد رياضى را دارد و تا حدی ديگر خصوصـيات موجـودات 

عقالنـى  تجـّرد اثبات برخى از داليلى كه دركه  دوم اين ؛مندی را داراست  مجّرد يعنى عدم مكان
 كنند، بلكه نهايت بُرد اين براهين اثبـات  اين مطلب را اثبات نمى - در واقع -ند ا  آورده شده ،نفس
اوالً ثابـت شـد كـه  ،خيـال yقـو تجـّرد با اثبات ،بر همين اساس. برزخى يا مثالى نفس است تجّرد

 مثـالى نفـس انسـانى در تجـّرد ،البته، از نوع مجّرد مثالى و ثانياً . داندارای نفس مجّرد نيزحيوانات 
 تجـّرد دهنـد كـه ادلـه  اين ادله بيشـتر خـود را در جـايى نشـان مى ويژه به. بعضى مراتب ثابت شد

مثـالى دارد و  تجـّرد كه نفس در يك مرتبـه،شود  همچنين روشن مى. عقالنى نفس جاری نيستند
 كنـد و ايـن  تواند مجّرد محض باشد و اين بدين معناست كه نفـس تغييـر مى  ای ديگر مى  در مرتبه

گـويى مراتـب پيشـينى از . شود نه در عـوارض يـا لـوازم آن  تغييرات در ذات آن موجود واقع مى
طور كه نفس  اند كه همين  تری از وجود واقع شده  محض نفس در يك مرتبه ضعيف تجّرد مرحله

  . شود تر مى اش نزديك  عقالنى تجّرد رود به  در مسير كمال پيش مى

  عقالنى تجرّد .4.4.1.2
ُ  چون، نفس از اوصاف ماده و ماديات حتى اموری عقالنى تجّرد در  تجـّرد عد كه درشكل و ب

سـينا و  عقالنـى نفـس در كـالم ابـن تجـّرد مهمترين برهان بر. داشتند نيز عاری استمثالى وجود 
  : آن به اين شرح است ۀخالصكه ده است شبرخى حكيمان پيشين طرح 

  ؛كند  نفس صور كليات عقلى را درك مى )الف
  ؛اين صور قابل تجزيه و انقسام نيستند )ب
  ؛گردند  بنابراين، در ماده منطبع نمى )ج

 و جسـمانى شود، امـری غيـر  قابل انقسام مى كه نفسى كه واجد اين صور بسيط و غير نتيجه اين
بـر ايـن  وارده اشـكاالت .)260، ص8م، ج1990مالصـدرا،  ( اسـت نـه برزخـى و عقلى تجّرد مجّرد به

پاسـخ آنهـا را در كه  اند شدهوارد از اين اشكاالت به مقدمات اين برهان  برخى :اند برهان دو نوع
مالصـدرا  از سـوی برهاناساسى اين اما اشكال . توان يافت كلمات مالصدرا و ديگر حكيمان مى

اين برهـان  ۀرائا yنحوكه البته پيش از پرداختن به آن به اختصار ابتدا  شده استمطرح  اسـفارو در 
  . كنيم  را در آثار مالصدرا رصد مى
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در مرتبـه اول در بحـث از . توضـيح داده اسـت اسـفاراين برهـان را در دو قسـمت از مالصدرا 
 ۀدر مرحلـ. علم و محلى كه در آن منطبع است، سود جسته است تجّرد آورده و از آن در» معلوم«

اول در  ۀدر مرتبـ. استپرداخته ين برهان نيز به اس يعنى مباحث نف ،اسفاردوم در قسمتى ديگر از 
ى ان المعقوالت ال تحل جسماً وال قوة فى جسم بل يحصل لجـوهر قـائم بنفسـه ف« فصلى با عنوان

شـود  اين پرسش مطـرح مى  و البته، )493ص ،3م، ج1990مالصدرا، ( آورده» ضرب آخر من الحصول
ه بـاول  ۀصدرا در مرتب مال. آورده استيك كتاب اين دليل را در دو قسمت از مالصدرا چرا كه 
م بـه نقـادی آن دوّ  ۀامـا در مرحلـ سـتهدان  نپرداخته و گويى آن را بـدون اشـكال مىاين برهان  نقد

يك اشكال عمـده را بـى پاسـخ  و البته. فته استگ   را پاسخ  و تمام اشكاالت وارده بر آنخته پردا  
از مـردم  تنهـا برخـىها جاری نيسـت و  كه اين برهان در نفوس تمام انسان اين ده است و آنگذار  

شود صور   دارای چنين قدرتى هستند كه معقول را درك كنند؛ زيرا بسياری از آنان كه تصور مى
 ّ آنهـا  تجـّرد اند يك گروه اند؛ زيرا صور عقلى بر دو نوع  كنند در اشتباه  مجرده را ادراك مى ۀكلي

كه صور معقول عقل اول يا عقـل فعـال از سـوی انسـان  مانند آن. جوهر آنهاستبه حسب ذات و 
ولى بـا تجريـد عقلـى جنبـه عقلـى آن از  ،شان نيست آنها ذاتى تجّرد شود و گروه ديگر تعقل مى

توانـا هسـتند  تنها بعضى از نفوس بر ادراك صور مجّرد عقلى. شود  جهات حسى و مادی جدا مى
  .چنين تجريدی هستندتوانا بر ها  قائل شد كه تمام انسان تجّرد نوع دوم ازتوان در ادراك   و نمى

 پـساين مراحـل . در تبيين اين موضوع بايد گفت ادراك يك امر كلى، مراحل مختلفى دارد
گيری صـورت  مرحلـه اول، شـكل. شـود از مشاهده موجود خارجى در ضـمن افـرادش آغـاز مى

كـه صـورتى جهـت ايـن حيثيـت از آن . پـذيرد  ى را مىاست كه حيثيـات گونـاگون   خيالى جزئى
شخصى و مأخوذ از حيوان خاص است و موجود در ذهن جزئى و خاص است، صورتى جزئى و 

ای كـه در آن ماهيـت حيـوان لحـاظ  م مرحلـهدوّ  ۀمرحلـ. از كليت نـداردای  بهرهخيالى است كه 
ئيـت، نـه محسـوس اسـت و نـه شـود و نـه بـه جز  در اين صورت نه به كليت متصـف مى. شود  مى

تواند واجد هيچ يك از اين اعتبـارات باشـد و   اش نمى  بشرطى  متخيل و نه معقول؛ زيرا به اعتبار ال
ايـن اساس  بر. مرحله سوم حيثيت انطباق صورت آن بر افراد متعدد است. پذيرد  هيچ قيدی را نمى

افراد  ۀشود تا بر هم متصف مى ّردتج اعتبار، صورت مزبور به اوصافى همچون كليت، معقوليت و
بنابراين، گرچه حيوانيـت ابتـدا در . )266-265ص ،8م، ج1990مالصدرا، : نك( آن موضوع داللت كند

را بـا اعتبـارات  آن توانـد مىولى ذهـن انسـان  ،شود  ضمن يك صورت جزئى و خيالى درك مى
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ن مـاياشكال مالصـدرا بـر برهـان حكبا توجه به اين موارد، وجه . مختلفى مورد مالحظه قرار دهد
محـور ايـن اشـكال عـدم شـمول ايـن برهـان  ،طور كه گفته شد همان. شود  آشكار مى پيش از او،

م، 1990مالصـدرا،  (نسبت به تمام نفوس بشری است؛ زيرا فرايند تجريد برای همگان ممكن نيسـت 
  .)267-266، ص8ج

نيست، بلكـه فقـط  -كلى به طور - ال اين برهانصدرا با بيان اين اشكال در صدد ابط مال ،واقع به
ُ  yخواهد داير  مى حـدوث  ۀكى ديگر از مقدمات نظريگفت ي توان  پس مى. رد آن را محدود كندب

كنـد؛ زيـرا   شـمول ايـن برهـان مطـرح مى yبـه دايـر اوجسمانى نفس در ضمن اشكالى است كـه 
كه نسبت بـه بعضـى از افـراد انسـان صـدقى نـدارد، از  اين جهت توان گفت برهان مذكور به   نمى

  . شود كليت افتاده است و بنابراين، كارآيى آن مختل مى

  نقد و بررسى
yكامـل و طـور  مالصدرا در نقل اين برهان بسيار بجا و ظريف است؛ زيـرا ايـن برهـان بـه شيو

محـل آنهـا را  تجـّرد وهيچ اشكالى بر عدم حلول اين معقوالت در ماده جسمانى داللـت دارد  ىب
درسـت ؛ زيـرا كردنفس در كليه ادوار زندگى استدالل  تجّرد بر ا آنتوان ب  كند، اما نمى  ثابت مى
كـه تصـور كليـاتى موجـود  شـرط ايـن اما بـه  ،كنند  ه جسمانى حلول نمىكليات در مادّ است كه 

ليـات و ادراك آنهـا تصـوری توان از وجود ك  ای از نفس كه اصًال نمى  در مرحله ،در واقع. باشند
بنـابراين، ايـن برهـان . شود، چون اصًال صغرای برهان محقق نيسـت  داشت، اين برهان جاری نمى

  .دارد كه امكان تصور معقوالت برای فرد وجود داشته باشد آيىدر جايى كار تنها
مـردم اسـت، صـورتى  بسـياری ازاز حيوان در نزد  -مثال برای - ای كه  بنابراين، صورت ذهنى

بـه تجريـد جوانـب و حيثيـات  تجـّرد است كه برای هايى تذاتاً مجّرد نيست، بلكه از جمله صور
همان ابتدا امری معقـول و رو، از  از اين. داردنياز ای   كننده حسى و مادی آن از سوی عامل تجريد

  . عقلى است تجّرد مجّرد نيست تا نتيجه شود كه محل آن نيز قطعاً امری مجّرد از نوع
اذهان بشری قادر بـر جـاری سـاختن ايـن اعتبـارات در صـور  ۀتمام سخن در اين است كه هم

كه معلول تكامل خاصـى در نفـس ناطقـه -ای  ويژهطبايع نيستند، بلكه اين امر به ورزيدگى ذهنى 
 هارد، قـادر بـمردم در اين مرحلـه از تكامـل قـرار نـد بيشتربنابراين، چون نفوس . نياز دارد  -است

توانند صور خيالى خود را كامًال از عـوارض و خصوصـيات   اعتبارات نيستند و نمىۀ اين انجام هم
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مالصـدرا،  (دست يابنـد  ،و به صور مشتركى كه قابل صدق بر افراد متعدد باشد ردهجزئى تجريد ك
نيـز وارد شـود،  عقلـى نفـس تجّرد اين اشكال اگر به ديگر براهين اثبات .)267-266ص، 8م، ج1990
عقالنـى نفـس از  تجـّرد اثبـاتديگـر داليـل شود؛ زيرا  نظريه حدوث روحانى نفس مى ردّ  سبب

بنـابراين، چـون بيـان رد . اند بودهنفس  تجّرد در صدد اثباتمفاهيم عقلى يا ادراك  تجّرد رهگذر
 طريـق بـه اثبـاتشد، هر برهان ديگری كـه از ايـن   كلى شامل تمامى كليات مى طور اين برهان به

عقالنى نفس بپردازد قابل رد است؛ زيرا مراحل ديگری از زندگى هست كه در آن وجـود  تجّرد
صور عقالنى و يا كليات عقلى متصور نيست، پس اين مراحل از نفـس كـه امكـان تصـور چنـين 

كه نفـس  اين مسئله كم دسته ك نتيجه اين. ستندينای در آنها نيست نيز مجّرد عقالنى   مفاهيم كلى
در تنهـا كـه نفـس  و ديگـر اين ،مجّرد محض باشد قابل اثبات نخواهد بود ،شا در ابتدای حدوث

 تجـّرد ،صـدرا بـه تعبيـر مال. دبـيا دست مى تجّرد به اين مرحله ازای  ه ويژمراحل خاص و در افراد 
ورتى كـه بنـابراين، در صـ .)255، ص1382مالصـدرا،  (ونَين مختص به انسان عارف اسـت نفس از كُ 

 تجّرد مثالى نفس بدانيم و اين برهان را تنها دليل تجّرد نفس را برهان بر اثبات تجّرد براهين ديگر
عقالنى نفس آورده شود آن را باطل كنيم و يـا  تجّرد عقالنى نفس بدانيم يا اگر برهان ديگری بر

ها و آن هـم در مراحـل  دايره آن را محدود كنيم، تنها نفوس خاصى از انسـان - مانند اين برهان -
توان نتيجه گرفت كه نفس در تمـام دوران   بنابراين، نمى. شوند  باالی نفس، دارای نفس مجّرد مى

 و عاقلـه نـداريم ۀاز مرحلـ عقالنى نفس در غير تجّرد وجودش مجّرد محض است؛ زيرا برهانى بر
از ماهيـت مجـّرد  امـری غيـر) عاقلـه ۀغير از مرتبـ(ت كه ماهيت بقيه مراحل نفس ن معناسااين بد

  . عقالنى است

  تجّرد لهاصول نقد ادّ . 2.4. 4
 رخـى داليـلب )الف: بر اين اساس كه. شدروشن  تجّرد با توجه به مباحث پيشين مسير نقد ادله

 بـهعقالنـى نفـس  تجـّرد اثبـات داليل )ب ؛روند  مثالى نفس نمى تجّرد نفس فراتر از اثبات تجّرد
كـه اند   ديگری نيز مطرحداليل اما در اين ميان . شوند  مىمحدود های خاص و سنين خاصى  انسان
 ابتكـاراتايـن برهـان از جملـه . تـوان اشـاره كـرد مى» انسـان در خـأل«به برهـان  آنهامهمترين از 
صدرا نيز ايـن  مال. ده استش، مطرح تنبیهـاتالشارات و االو همچنين  شفاكه در كتاب سيناست  ابن

تقريـر . اسـت از آن ارائـه دادهمتفـاوت  ای تـا انـدازهتقريـری جديـد و  و البتـه،برهان را پذيرفتـه 
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  : گونه است صدرا اين مال
دفعتـاً آفريـده شـده و تمـام اعضـاء و جـوارح او ) يا حيوان(فرض كنيم كه انسان 

اما هيچ يـك از حـواس او فعّـال نيسـتند، . ده استشكامل خلق صورت   جا به يك
شنود، نه بدن او   بيند، نه گوش او صدايى را مى  طوری كه نه چشم او جايى را مى به

كند و نه ذائقـه او چيـزی را   كند، نه شاّمه او بويى را احساس مى  چيزی را لمس مى
نـين حـالتى بـا اند در چ  و هوای آزاد قرار داده چشد و در اين حال او را در خأل  مى
كه هيچ يك از حواس، ادراكى ندارند و حتى از اعضاء و جوارح خودمان نيـز  اين

كنيم و وجـود خـود را   غافليم، در عين حـال ذات و شخصـيت خـود را درك مـى
هـای مـادی ماننـد  كنيم، يعنى وجود خود را بدون هيچ يـك از ويژگـى  درك مى

ضـوری و شـهودی احسـاس حصـورت   طول و عرض و حجم و مقدار و جهت به
حتى اگر به فرض، اعضای بدن خود را تخيل كنـيم يـا موقعيـت و مكـان . كنيم  مى

كنيم كه هيچ يك   ای را برای خود در نظر آوريم، احساس مى  خاص يا جهت ويژه
ايـن همـه . از آنها جزء ذات و شخصيت ما نيستند و سهمى در شخصيت ما ندارنـد

از  هـای او غيـر  از بـدن و مـاده اسـت و ويژگى رحكايت از اين دارد كه نفـس غيـ
  .)44، ص8م، ج1990مالصدرا، (های مادی است   ويژگى

به انسان نسبت داده شده است، امـا مالصـدرا ايـن برهـان را بـه تنها اين برهان سينا  در عبارت ابن
نظريـۀ جديـدی است و گويى با ايجاد تفاوتى در طرح و تقرير اين برهان حيوان نيز سرايت داده 

  . مطرح ساخته است

  نقد و بررسى
 اثبـات درتوان گفـت كـه ايـن برهـان   ديگر نمى ،ای اگر بر حيوان هم صدق كند  تجربه چنين

عقالنى نفس داللـت  تجّرد كه اين برهان برادعا   به چند دليل اين. عقالنى آورده شده است تجّرد
حيوان به مرتبه عاقلـه برسـد  تصور كرد كهتوان   نمىوجه  هيچ به )الف :ترديد استحّل م ،كند  مى

 ، بـهانـد  و كسانى كه ايـن برهـان را قبـول كردهسينا  ابن شك بىو  شودو افعال عقالنى از او ظاهر 
كـه چـرا  اشكال كـردصدرا  عمل مال شيوyاز طرفى ممكن است بر ) ب باور ندارند؛ چيزیچنين 

در . اسـت تصـورقابـل در مورد انسان  تنهاای   چنين تجربه اين برهان را به حيوان سرايت داد؛ زيرا
. اين برهان برای حيـوان نيـز تصـور دارد ،كه در برهان آورده شد چنان آن ،اوالً  :جواب بايد گفت
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محسـوس نـامتعين را  توان گفت كه اين برهان يك ذات غير  اين مطلب مى پذيرشبر فرض عدم 
 ، يعنىصرفاً بودن  بدن صفت غير تنهابدن است و اين ذات  یاز جسم و اجزا كند كه غير  ثابت مى

. عقالنـى دارد تجـّرد تـوان قائـل شـد چنـين ذاتـى صـفت  نمىوجه  هيچ به. دارديك صفت سلبى 
اسـت را  تجـّرد كـه چـه نـوعى از آن از ماده است ولى اين تجّرد توان گفت  حداقل چيزی كه مى

  . آورددست  توان از اين برهان به  نمى
در يك برهان صرفاً قـدر . نفسى مردد ميان نفس مجّرد برزخى و نفس مجّرد عقلى است چنين

ت برهـان ااست كه اگر مقدم روشن. محتمل ۀمتيقن از مقدمات قابل اثبات است نه باالترين درج
جا تصـوری كـه ايـن برهـان از  و در اين استت امقدم ّس نتيجه تابع اخ ،باشند مردد بين دو مرتبه

جـا كـه  كه مجّرد عقلى است و از آندانست توان منحصر در نفسى   دهد را نمى  مى به دستنفس 
تری از اين نفس نيز در اين ميان قابل تصور است، نهايت چيـزی كـه ايـن برهـان   يك مرتبه پايين

  . برزخى يا مثالى نفس است تجّرد همان ،تواند اثبات كند  مى
محـدود  نفـس تجـّرد ر از مهمتـرين ادلـه اثبـاتيكـى ديگـدايرy داللت و نفـوذ  ،ر اين اساسب
عقالنـى نفـس  تجـّرد كـه همـان مرتبـه-از مراتب نفس    يك مرتبه تجّرد در اثبات شود و تنها مى

: نـك ( اسـتنفـس انسـانى  تجـّرد مهمترين براهين اثبـات ازاين برهان . بودخواهد كامياب  -است
   .)17، ص2، ج1375مصباح، 

  حدوث ۀنفس در مراحل اولي تجّرد عدم جريان براهين. 5  .4
شوند ولـى نبايـد تصـور شـود كـه شـامل تمـامى   نفس گرچه شامل حيوانات نيز مى تجّرد براهين

 مثـالى را تجـّرد شود؛ زيرا بعضى از مراحل نفس حتـى شـرايط مراحل زندگى انسان يا حيوان مى
د، ولـى مراحـل گير دربر مىها را  نبسياری از انساها  دايرy شمول اين برهانگرچه . تابند  برنمى نيز

تواند واجد شرايط قبول صـور خيـالى باشـد يـا بتـوان در آن تصـور   نمىوجه  هيچ ابتدايى نفس به
ای   گونـه به ؛آورد را داشـت »انسان معلق در فضـا«در برهان سينا  آنچه ابن نظير هايى هجريان تجرب

در مراحـل . باشـدداشـته علـم حضـوری بـه نفـس خـود  ،گيری  كه جنين در مراحل اوليـه شـكل
پردازنـد و چنـين نفسـى  ابتدايى، نفس صرفاً دارای قوای نباتى است كه به جذب و هضم غذا مـى

نبرده است؛ زيرا جز صورت جسمانى منطبع در جسـم بـر آن چيـز ديگـری  تجّرد ای از  هيچ بهره
. تـوان در آن يافـت  جـود مجـّرد را نمىمو هـای ويژگىتوان اطالق كرد؛ زيـرا هـيچ يـك از   نمى
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  : پيمايد هايى را مى ها و مرحله مرتبهگونه بايد گفت كه نفس انسان  بنابراين، اين
اش بـه لحـاظ در   درجـه ،جنينى اسـتابتدايى  ۀتا هنگامى كه در رحم و در مرتب :اول ۀمرحل

طبيعـت و  ۀتن از مرحلـاز گذشـ پـساين مرتبه . است   نفوس نباتى ۀنظرگرفتن مراتب نفس، درج
بالفعل نبـات و بـالقوه حيـوان اسـت؛  ،جنين باشد ۀاين مرتبه كه مرتب. درجات قوای جمادی است

 ،البته، فرقى ميان اين مرتبه از نفس كه نبـاتى اسـت. ندارد) ارادی(گونه حس و حركت  زيرا هيچ
وان بالقوه اسـت، يعنـى فصـل نباتى، حي ۀ؛ بر اين اساس كه جنين در اين مرتب  با نباتات وجود دارد

آن است كه آن را نـوع خاصـى مبـاين بـا انـواع بودن  نباتات همين حيوان بالقوه ديگرمميز آن از 
  . گرداند  نباتات مى
نفـوس حيـوانى  ۀبه درجـ شود واجد حس مىشكم مادرش  درهنگامى كه طفل  :دوم ۀمرحل

تا زمانى كه به بلوغ صوری برسد و در اين هنگام حيوان بشـری بالفعـل و انسـان نفسـانى . رسد  مى
تواند اشياء را بـا فكـر و رؤيـت درك كنـد،   سپس در اين مرحله است كه نفسش مى. بالقوه است

  . يعنى از عقل عملى استفاده نمايد
اسـتحكام ملكـات و اخـالق بـاطنى بـه  ۀواسط هشود تا جايى كه ب  نفس كامل مى :سوم ۀمرحل

صدرا در حدود سن چهـل سـالگى بـرای  رشد باطنى و بلوغ معنوی برسد كه اين مرتبه به نظر مال
شود و دوبـاره در   در اين مرتبه است كه انسان بالفعل نفسانى مىنهايت،  در. شود انسان حاصل مى

  .)137-136، ص8م، ج1990مالصدرا، (گردد   ای ديگر انسان ملكى يا شيطانى بالقوه مى  دوره

  نفسبودن  جسمانية الحدوث و روحانية البقاء ۀاصول نظري.  6. 4
 تجـّرد كننـد و از اثبـات اثبات مـى های خاص دورهنفس انسان را در بودن ، مجّرد تجّرد ادله )1

از زندگى است كـه ادراك بـراى  ای دورهنفس در  تجّرد .مانند دوره درمىاز آن پيش نفس 
 .)145همان، ص: نك( انسان اثبات شود و يا انسان بتواند خود را با علم حضورى دريابد

ى اثبـات تجـّرد تـوان بـراى آن اش نمى ى از تكّون انسان، به علّت ضعف وجودىا مرحلهدر  )2
 مرتبـهبه ماديـت آن رو  اين اند و از در اين مرحله ناكام مانده تجّرد از اثبات نيزنمود و براهين 

  .)147همان، ص: نك(شود  مىحكم 
موجــود در . انــد  بــر ظــواهر و اعــراض طبيعــت، ذوات و جـواهر آنهــا نيــز در حركت افـزون )3

خـود را در پيشـين شـود و كمـاالت  اش افـزوده مـى حركت استكمالى بر امكانات وجـودى
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  . كند ترى حفظ مى تركيب و ساختار عالى
قـوای داخلـى و چنـد  آورنـد، هـر مىدست  موجودات در حركت استكمالى بهكماالتى كه ) 4

طـور  اما شرط كافى نيستند و آن كماالت بـه ،اند  شرايط خارجى در پيدايش آنها شرط الزم
د و علل داخلى و شرايط خارجى، نقش علت اعدادى را شون مستمر از عوالم باالتر افاضه مى

  .)214-213ص ،2م، ج1990مالصدرا، : نك(عهده دارند  به

  ها نوشت پى 
                                                           

را نيـز دربـر   » اضـافه «دقت شود كه همة اعراض با قيد حالّ مورد نظر است، نه همة اعـراض، تـا اعراضـي ماننـد     . 1
  . گيرد مي

اين است كه نوع بشـر واحـد اسـت و ايـن      شفا تاب كسينا در  هاي استدالل حدوث نفس ابن فرض از جمله پيش. 2
 .)306، ص1385سينا،  ابن: نك(تواند راه را براي اين اشكال باز كند كه شايد نوع بشر يكي نباشد   مي

  .)138، ص58، ج2006مجلسي، (ها آفريد  همانا خداوند متعال ارواح را دو هزار سال پيش از آفرينش بدن. 3
  . آيد، حس المسه است از حواس كه در نفس پديد مي  اولين مرتبهبنا به ادعاي برخي فيلسوفان، . 4
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