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چکیده

تالش برای شناسایی نفس در علوم گوناگون ازجمله فلسفه ،جایگاه واالیی داشته است و هنوز
هم دارد و ابنسینا و مالصدرا مُبدع دو مشرب فکری و فلسفی نیز بهاین مهم اهتمام داشتهاند،این
مقاله با استفاده از شیوة کتابخانهای و جمعآوری مطالب مکتوب ،به دیدگاهاین دواندیشمند در
بحث نفس پرداخته و میکوشد تا با بررسی و تأمل و تعمیق در «تعریف نفس» به وجوه اشتراک
و افتراقاین دواندیشمند دراین خصوص بپردازد.
بین «تعریف اشیا» و «مبانی خاص یک نظام فلسفی» رابطة تأثیر و تأثر وجود دارد ،بهعبارتدیگر،
تفاوت تعریفها نشاندهندة تفاوت مبانی است و تفاوت در مبانی هر نظام فلسفی نیز ،منجر به
بروز تمایز و اختالف در تعریف و تبیین اشیا میشود ،بنابراین بررسی و تحلیل تعریف نفس در
تفکر فلسفی ابنسینا و مالصدرا میتواند عالوه بر تبیین و مقایسة نظرات خاصاین دو دراین امر،
به شناسایی چیستی مبانی نظری آن دو نیز بیانجامد ،هرچند تعریف نفس به؛ «کمال اول برای
جسم طبیعی» و «جوهر مجرد بسیط بودن»؛ که مورد پذیرشاین دو فیلسوف است؛ نشان از
شباهتهای دیدگاه دراین رابطه است اما در مواردی نظیر بحث درباره چگونگی و پیدایش نفس
و نحوه بقای آن و ...به تفاوتهای مبنایی میرسیم که دراین مقاله به آنها پرداختهشده است.
کلیـدواژههــا :نفس ،تعریف نفس ،ابنسینا ،مالصدرا ،حدوث نفس ،تجرد نفس.
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مقدمه

انسان بهعنوان اشرف مخلوقات ،دارای هویتی فراتر از جسم و ماده ،به نام نفس ناطقه است که
همواره در پی شناخت دقیق و کامل آن بوده است و طبیعتاً معرفت و شناخت آن در حوزة علوم
اسالمی جایگاه ویژهای دارد و فیلسوفان مسلمان و نیز غربی بهاین امر توجه الزم را داشتهاند،
فالسفه و متکلمان اسالمیاز جنبههای مختلف به بحث و بررسیاین موضوع پرداختهاند؛ در
اهمیت پرداختن به نفس همین بس که شناخت نفس ،اصل هرگونه معرفت است ،زیرا عالِم اگر
حقیقت خود را نشناسد نمیتواند به وصف خود که علم است و به متعلق آن ،که معلوم است پى
ببرد،این مقاله به وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه دو فیلسوف صاحب سبک و بنیانگذار مشرب
فکری مشاء و حکمت متعالیه؛ در بحث نفس پرداخته و با مقایسة رویکرداین دو فیلسوف به نفس
و تعریف آن ،به تبیین برخی از مبانی نظریاین دو دراین رابطه پرداخته است.
با توجه به گستردگی مبانی مطرحشده در فلسفة صدرا و نیز مباحث نفس و محدودیت
مباحثاین مقاله ،به اقتضای بحث و واژهها و مفاهیم استفاده شده در تعریف نفس؛ کمال اول
برای جسم طبیعی و جوهر مجرد بسیط بودن؛ دراین تحقیق به چند مسئله از مهمترین مبانی وی و
طبیعتاً برخی از مباحثی که در تعریف نفس وجود داشته و یا بهاین تعریف ارتباط بیشتری دارند از
قبیل تجرد نفس ،جوهریت نفس ،حرکت جوهری و اشتدادی و استکمال نفس ،رابطه میان نفس
و بدن ،به اختصار پرداخته میشود.
در پیشینةاین بحث میتوان گفت که به نظر میرسد ارسطو نخستین فیلسوفی است که تعریف
مشخص و روشنی از نفس ارائه کرده است .وی نفس را به «کمال اول برای جسم طبیعی که
دارای حیات بالقوه است ،یعنی برای جسم آلی» تعریف کرده است(ارسطو ،ص.)37
و در فلسفة اسالمینیز فالسفه و حکمای بسیاری بهاین موضوع اهتمام داشته و به آن پرداختهاند
ولی از میان انبوه مقاالتی که دراین مورد وجود دارد میتوان به مقاالت ذیل اشاره کرد:
بررسی تحلیلی مسئلة تجرد نفس نزد سه فیلسوف بزرگ مسلمان؛ ابنسینا ،شیخ اشراق ،مالصدرا
از وحیده عامری؛ بقای نفس انسان ،در دیدگاه فارابی ،ابنسینا و صدرالمتالهین از علی ارشد
ریاحی؛ تأثیر مبانی نفس شناختی مالصدرا بر معرفت شناسی او از ناصر مؤمنی؛ پایان نامه بررسی
تطبیقی حقیقت و چیستی قوای نفس از منظر ابنسینا و مالصدرا از محمد حسین مددالهی و...
البته نوآوریاین مقاله پرداختن به نظراین دو فیلسوف در خصوص موارد مرتبط با تعریف نفس
است که سابقهای از آن مشاهده نشد.
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 .1نفس شناسی سینوی
 .1 .1تعریف نفس از دیدگاه ابن سینا

ابنسینا بحث نفس را در کتابهای اشارات (ج  ،2ص 289و ج  ،3ص )293و نجات (ابنسینا،
 ،1379ص )15مطرح کرده است ،اما گستردهترین مباحث او دربارة نفس در کتاب فن ششم از
کتاب شفا بیان شده است .ابنسینا در کتاب طبیعیات و شفای خود پیش از پرداختن به مباحثی
چون نبات و حیوان ،مسئلة نفس را به عنوان امری که مشترک میان نباتات ،حیوانات و انسانها
مطرح نموده است و خود او به صراحت بیان میکند که موضوع علم طبیعی جسم است ،از جهت
حرکت و سکون آن ( همو ،1375 ،ص )232و نفس از آن جهت که محرک بدن است و نسبت
تعلقش به بدن تدبیری است سزاوار است که در علم طبیعی دربارة آن بحث شود و اما از آن
جهت جوهر و ذات ،سزاوار است که در علم الهی از آن بحث شود (همان ،ص .)233تعریف هر
دو فیلسوف از نفس با اندکی تفاوت در عبارت متأثر از تعریفی است که ارسطو در باب نفس
دارد .لذا ابنسینا نفس را «کمال اول برای جسم طبیعی» تعریف میکند(همو ،بیتا :ب ،ص.)153
نفس جوهری کمالی است واین جوهر جسم ،صورت یا همانند صورت نیست ،جسم نیست چون
هر جسمیباید مبدأ آثار باشد و صورت نیست ،چون صورت فقط شامل امر منطبع در ماده
میشود در حالی که کمال شامل امر منطبع در ماده و نیز بیرون از آن میشود.
و توضیح میدهد که کمال به دو قسم اولی و ثانی تقسیم میشود ،کمال اول آن است که نوع
به سبب آن بهصورت بالفعل نوعیت پیدا میکند مانند شکل برای شمشیر و کمال ثانی آن است
که در فعل و انفعال خود تابع شیء است هم چون فکر برای انسان (همو ،بیتا :الف ،ص.)10
جسم به دو قسم آلی و طبیعی تقسیم میشود :جسم آلی جسمیاست که افعال و آثار آن
بهوسیلة آالت صادر میشوند .ابنسینا نفس را دارای دو حیثیت میداند یکی حیثیت ذات و
دیگری حیثیت ارتباط با بدن ،بنابراین تعریفی که برای نفس میکنیم به ذات نفس مربوط نیست
بلکه به حیثیت و جنبة تعلقی آن به بدن مربوط میشود (همو ،1375 ،ص )21زیرا ابنسینا معتقد
است که نفس از یک جنبة حیثیتی ذاتی یا وجودی استقاللی دارد و از جنبهای دیگر عالوه بر آن
حیثیتی تعلقی نیز دارد که از آن ،عنوان نفس انتزاع شده است (همو  1404 ،ق ،ص.)11-12
از نظر ابنسینا نفس جوهری بالذات مجرد از بدن است و بدن قائم به تدبیر و حاکمیت و
تصرف نفس بر آن است ،درنتیجه نفس برای دستیابی به برخی کماالت در مقام فعل و نه در مقام
ذات به بدن نیازمند است ،ازنظر ابنسینا نفس نهتنها تابع بدن یا مشترک با بدن یا متالزم با بدن
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نیست بلکه مبدایی است برای جمع و حفظ بدن بنابراین نفس مرتبط با بدن و مدبر آن است و
منطبق بر معنای صورت نیست زیرا ازنظر ابنسینا نفس بهمنزلة صورت یا به منزلة کمال است
(همو ،1379،النجات ،ص )10و مقصود ابنسینا ازاینکه میگوید نفس صورت استاین است که
نفس کمالی است که هویت شیء به آن کامل میشود (همو ،1952 ،ص.)153
ابن سینا همچون دیگر حکمای مشاء ،نفس ناطقة انسانی را مجرد و غیرجسمانی میداند و
ادلهای را از طریق اثبات آنکه نفس محل معقوالت مجرده است و ادلهای را برمبنای آنکه نفس
افعالی غیرمادی داشته و تعقل نفس به ابزار و آلت جسمانی نیست ،برتجرد نفس اقامه مینماید.
البته شیخ تجرد خیالی و برزخی نفس انسان را نفی نموده و قوة متخیله را جسمانی شمرده است
شیخ الرییس نفس را روحانیـة الحدوث دانسته آن گونه که با تهیة بدن و اعتدال مزاج ،نفس بدان
افاضه میشود و نفس پیش از تعلق به بدن ،وجود نداشته و تنها موجود به تقرر ماهوی بوده است.
وی مالک تعلق نفس به بدن خاص را حصول هیئتی مقتضی اختصاص دانسته و بدن را آلت و
مملکت تدبیر نفس میشمرد.
از دیدگاه ابنسینا ،انسان دارای قوای پایینتر یعنی نفس حیوانی و نباتی است و افزون بر آن
واجد نفسی به نام نفس ناطقه مشتمل بر دو قوة عالمه و عامله است:
حدث االنسان ،و تجتمع فیه جمیع اقوی النباتیه و الحیوانیه ،و تزداد نفساً تسمیناطقه .ولها
قوتان :قوه مدرکه عالمه و قوه محرکه عالمه(همو ،1363،ص .)96
 .2 .1ابتنای تعریف ابن سینا بر تجرد نفس

بسیاری از حکما و فیلسوفان ،نفس ناطقة انسانی را مجرد دانسته و ادلة متعددی بر نفی جسم و
جسمانی بودن و اثبات تجرد تام آن اقامه نمودهاند .شیخ ،بوعلی سینا نیز نفس انسانی را مجرد
دانسته و درکتب خود ادلة متعددی بر تجرد نفس اقامه کرده است که در ذیل به تبیین سه قسم از
براهین در باب تجرد نفس میپردازیم:
برهان اول

قوة عالمه ،و عقل نظری نفس انسانی ،مدرک صور کلیة مجرده است (همو ،1379 ،ص.)333
ابنسینا با اثبات قاعدهای مبنی بر آنکه مدرک جزییات ،مجرد نبوده و مدرک کلیات عقلی نیز،
مادی نیست (همان،ص  ،)349به اثبات تجرد تصور معقول میپردازد .وی همچنین ،نفس انسانی
را محل معقوالت دانسته و براین اساس به اثبات تجرد نفس میپردازد ".ان الجوهر الذی هو محل
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المعقوالت ،لیس بجسم و ال قائم بجسم ،علی انه قوه فیه او صوره له بوجه" (همان ،ص .)356وی
پس از اثبات آنکه محل معقوالت نمیتواند جسم یا جسمانی باشد ،چرا که مستلزم قول به انقسام
معقول است ،تجرد نفس را استنتاج مینماید :ان المعنی المعقول ال یرتسم فی منقسم ،و ال فی ذی
وضع" .
برهان دوم

قوة عقلیه ،تجرد معقوالت از کم محدود و این و وضع و نظایر آن است و از آن جا که در وجود
خارجی ،اشیا جدای از مکان و زمان و دیگر اعراض نیستند ،لذا ضروری است که معقول در عقل
مفارق ازاین اعراض باشد و چنانچه فرض جسمانی بودن صور معقول گردد ،این امر با مفارقت
صور معقول از اعراض ناسازگار خواهد بود.
برهان سوم

قوة عاقله میتواند ،معقوالت را ادارک کند و این معقوالت که بالقوه میتوانند معقول قوة عاقله
باشند بینهایت هستند و آنچه که بر امور بی پایان بالقوه ،توانایی داشته باشد ،نمیتواند حال در
جسم یا قوهای در جسم باشد« :ان المعقوال ت المفروضه التی من شان القوه الناطقه ان تعقل بالفعل
و اجداً و احداً منها غیر متناهیه بالقوه .و قد صح لنا ان الشی ء الذی یقوی علی امور غیر متناهیه
بالقوه ال یجوز ان یکون جسماً و ال قوه فی جسم»(همو1404،ق ،ص. )192
حکمای مشاء ،پس از استدالل بر تجرد نفس ناطقة انسانی ،مسئلة دیگری را نیز مطرح میکنند و
آن بی نیازی نفس از به کارگیری ابزار و آالت جسمانی برای تعقل و ادراک معقوالت است که
این مطلب ،خود شاهدی بر تجرد نفس عاقله است .ابنسینا برای اثبات اینکه نفس افزون بر
افعالی که به واسطة ابزار و آلت انجام میدهد ،افعال دیگری را نیز انجام میدهد که آن افعال
بینیاز از آلت هستند که دراینجا به ذکر دو دلیل میپردازیم:
 .1اگر ادراک نفس به واسطة آلت بود ،نفس نمیتوانست ذات خود ،آلت و ادراک کردن خود
را ،ادراک کند ،در حالی که نفس ذات خود را میفهمد و لذا ،ادراک عقلی نفس نمیتواند از
طریق ابزار و آالت بدنی باشد(همان ،ص.)195
 .2عموماً افعال پیاپی یا تکراری ،قوای بدنی را خسته میکنند و حال آنکه غالباً کثرت افعال
قوه عاقله ،آن را خسته نمیکنند و لذا ادراک عقلی ،با بهرهگیری از قوای بدنی نمیباشد
(همانجا).
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 .3 .1ابتنای تعریف ابن سینا بر جوهریت نفس

اثبات جوهریت نفس و نفی عرضیت آن از مباحث بسیار مهم در بحث نفس و تعریف آن است.
در تعریف نفس با واژة جوهر یا جوهریت مواجه میشویم و با این پرسش سروکار مییابیم که
منظور از جوهر چیست؟ میتوان گفت جوهر در اصطالح ماهیتی است که اگر در خارج موجود
شود در موضوع نخواهد بود و بی نیاز از آن است؛ «الجوهر ماهیـة اذا وجدت فی الخارج وجدت
ال فی موضوع مستغن عنه» (طباطبایى ،ص.)412
ابنسینا برای اثبات نظریة خود که کمال بودن نفس است برای بدن به اثبات دالیلی در تجرد
نفس میپردازد و با بیان این دالیل بهاین نتیجه میرسد که نفس جوهری غیرمادی است که
دربارة جنبة تعلقیاش نسبت به بدن و قوای آن باید در طبیعیات از آن بحث کرد .بنابراین اگر
بخواهیم تعریفی از ماهیت و حقیقت جوهری نفس ارائه کنیم باید به سراغ الهیات برویم و برای
شناخت حققیت نفس ،آن را از علل فاعلیاش بازشناسی کنیم.
اعتقاد حکیمان مشایی بر این است که نفس از جهت آنکه جوهری بسیط و مجرد است نه
دارای تعریف است و نه میتوان برهانی برآن اقامه کرد ،اما مالصدرا معتقد است که نفس
همواره نوعی تعلق به بدن دارد و حقیقت ذات نفس چیزی جزاین اضافه و تعلق نیست و در اینجا
ریشه اختالف این دو فیلسوف در بحث تفسیر جوهر مشخص میشود .ارسطو در تعریف جوهر
میگوید« :آنکه بر موضوعی حمل نمیشود بلکه چیزهای دیگر بر آن حمل میشوند»(ارسطو،
 ،1369ص.)212
طبق تعریف ارسطو شناخت هر موجودی در گرو جوهر آن است و اعراض وجودی مستقل از
جوهر ندارند .از نظر ابنسینا نیز موجودات عالم در ده مقوله قرار میگیرند ،یک مقولة جوهر که
موضوع نه مقولة دیگر که همان اعراض هستند میباشند .بنابراین از نظر ابنسینا مقوالت از
تقسیمات اساسی ماهیت است و جوهر نیز بهعنوان یکی از مقوالت عشر بیانی است از ماهیت .بر
همین اساس میگوید  :زید و عمر را به دلیل ماهیتشان و صرفنظر از وجود و عدمشان جوهر
میدانیم (ابنسینا ،1992 ،ص.)25
از نظر ابنسینا نفس جوهر است زیرا می تواند بدون جسم یافت شود ولی جسم بدون نفس باقی
نمیماند او افزون بر اثبات جوهریت نفس ثابت کرده که نفس جوهری است روحانی و آنچه
موجب میشود که نفس جوهر باشد ،وجود ال فی موضوع است ،بنابراین در باب جوهر بودن
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نفس میگوید :در میان اجسام مبدایی وجود دارد که غیر از حیثیت جسمانی میبخشد این جهت
جزء قوام و فعلیت جسم است طوریکه نوع با آن تمامشده و به فعلیت میرسد واین جزء دیگر
مادی نیست زیرا مخصص جزء مادی است واین مخصص چیزی جز نفس نیست ،بنابراین وجود
نفس برای ماده نظیر وجود عرض نیست درنتیجه نفس جوهری است که بهعنوان صورتی «ال فی
موضوع» از آن یاد میشود؛ بااین بیان اثبات میشود که نفس بهعنوان کم و کیفی عرضی نیست
که عارض بر جسم گردد بلکه هویت آن بهگونهای است که به بدنی خاص تعین میبخشد و
بدان تعلق می گیرد در نتیجه کمال بودن و صورت بودن نفس بهمنزله آن نیست که نفس امری
عارضی است (همو ،1395 ،ص.)9
از نظر ابنسینا آنچه موجب میشود که او نفس را جوهری مجرد بداند از جهت قوامیهست که
نفس نسبت به بدن دارد به صورتی که ماهیت جسم آلی و نوعیت آن بدون تعلق نفس محصل و
متحقق نیست تا بتواناین جسم را به منزلة موضوع برای نفس بدانیم و بدین ترتیب است که سلب
جوهریت از نفس کرد .پس از نظر ابنسینا نفس به منزلة صورت نیست تا مستلزم انطباع در بدن
باشد و بهتر آن هست که نفس را به عنوان قسم خاص از جوهر بدانیم زیرا در عین جدایی و
مفارقتی که از جسم دارد اما عالقهای از قبیل تصرف و تحریک نسبت به آن دارد ،بنابراین از نظر
ابن سینا نفس خود نوع خاصی از جوهر است در کنار صورت یعنی صورتی که منطبع در ماده
است و همراه با ماده نوع خاصی از جسم را تشکیل میدهد.
 .4 .1ابتنای تعریف ابن سینا بر رابطة نفس و بدن

ابنسینا نفس را روحانیـة الحدوث میداند و قائل است که ارتباط بین نفس و بدن رابطة تأثیر و
تأثری است و ازآنجاکه نفس جوهری مستقل و مجرد است ناگزیر است که نوع ربط تعلق نفس
به بدن را تعلق عرضی بداند درنتیجه ترکیب میان آن دو را از نوع ترکیب انضمامیمیداند(همو،
 ،1428ص .)202میتوان گفت که میان نفس و بدن رابطة علی و معلولی برقرار نیست بلکه نوع
رابطه ،رابطة اشتغال نفس به بدن است زیرا این نوع رابطه نمیتواند بهصورت انطباع باشد بلکه
عالقة میان آنها اشتغال نفس به بدن است تا اینکه نفس از طریق آن بدن را ادراک کند و بدن نیز
از آن نفس منفعل شود.
به عقیدة ابن سینا بدن صرفاً شرط حدوث نفس است ولی در وجود خویش نیازی به آن ندارد
زیرا نفس مجرد از ماده است و منطبع در ماده نیست ازنظر او نفس از ابتدای حدوث خود

نشریة علمی آینة معرفت ،سال بیست و یکم ،شمارة شصت و هفت ،تابستان 1400
__________________________________________________________________________________________

موجودی مستغنی از ماده است بنابراین بدن شرط بقای نفس نخواهد بود و چون شرط بقا نیست
انهدام آن مقتضی فساد و نابودی نفس نخواهد بود هرچند نفس در بقای خود بینیاز از بدن است
ولی آنگاهکه درمییابد بدن ابزار مناسبی است که با بهکارگیری آن میتواند به کماالت مطلوب
خود نائل گردد ازآنجا که ذاتاً به کمال خویش اشتیاق دارد به تصرف در بدن و استفاده آن به
بهترین نحو ممکن مشتاق میشود بنابراین تصرف نفس در بدن ناشی از تقوم وجودی آن به بدن
نیست بلکه برخواسته از شوق طبیعی نفس به تحقق کماالتی است که از طریق تدبیر بدن
دستیافتنی است (همو1395 ،م ،ص /199فخر رازی ،ص.)400
نفس حقیقتی جوهری و متعلق به بدن است به گونهای که اگر تعلق نفس به بدن نمیبود نفس،
نفس نبود بلکه عقلی از عقول و موجودی ازلی و قدیم بود:
لو لم تکن النفس حادثـة لما احتاجت الی البدن(ابنسینا ، 1379 ،ص) 212

در واقع نامیدن نفس به نفس از آن جهت است که به بدن تعلق دارد چهاینکه بدن بودن بدن هم
در گرو رابطه با نفس است .نفس و بدن دو حقیقت جوهری هستند که بدن بودن بدن به سبب
ارتباطش با نفس است و نفس بودنِ نفس نیز از جهت تعلقی است که به بدن دارد بنابرایناین
جسم خاص که بدن است صالحیت دریافت و افاضة نفس را پیدا کرده است یعنی پیش از تعلق
پیدا کردن بدن به نفس ،بدن طی فرآیندی بهاین استدالل دست یافته است واینگونه نیست که
دفعتاً حقیقتی جوهریِ روحانی به حقیقت جوهریِ جسمانی تعلق پیدا کرده باشد و در نتیجه یکی
بدن و دیگری نفس گردد بلکه از ابتدا عناصری بسیط با یکدیگر پیوند خوردهاند و با طی
مراحلی ،جسمی خاص و دارای مزاج گشته و لیاقت تعلق نفس را پیدا کردهاند .در نظر ابنسینا
همین شیء مرکب زمینهای را فراهم میآورد که نفس از ذاتی که روحانی است حدوثی روحانی
پیدا کند و از نگاه صدرا همین حقیقت مرکب از عناصر به گونهای رشد میکند که زمینة
پیدایش نفس میشود که از جهت ذات خود روحانی است هرچند در هنگام حدوث جسمانی
باشد.
از نظر ابنسینا نفس هویت و جوهری مستقل است که تنها در مقام فعل خود به بدن محتاج است
واین هالکت و زوالی که برای بدن رخ میدهد هم چون شکسته شدن کشتی است که دراین
ویرانی هیچ زیانی به ناخدا (نفس) وارد نمیشود و نهتنها فساد بدن موجب نابودی نفس
نمیگردد بلکه هیچ عامل دیگری هم نمیتواند به نفس آسیب وارد کند.
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 .5 .1ابتنای تعریف ابن سینا بر حدوث نفس

مسئله ای که در باب حدوث نفس مورد بحث حکما و فالسفه قرار گرفته است ،جسمانیـة
الحدوث یا روحانیـة الحدوث بودن نفس ناطقة انسانی است.ایا نفس با حدوث بدن ،حادث
میشود و یا به سبب حدوث بدن .اغلب فالسفه در باب بقای روحانی نفس اتفاق نظر دارند.
حکیم بوعلیسینا ،در متون خود ،قائل به روحانیـة الحدوث بودن نفس است یعنی نفس انسانی،
جوهری مجرد است که با حدوث بدن حادث شده و بدان تعلق میگیرد .شیخ دربارة نحوة تعلق
نفس به بدن و تکون انسان میگوید:
فاذا امتزجت العناصر امتزجاً قریباً جداً من االعتدال حدث االنسان ،و تجتمع فیه جمیع القوی
النباتیه و الحیوانیه و تزداد نفساً تسمیناطقه (همان ،ص.)375

بر ای ن اساس زمانی که نهایت تعادل در مزاج به دست آمد و بدن آمادگی و صالحیت قبول
نفس را حاصل کرد نفس ،بدان افاضه میشود و در بدن قرار میگیرد.
ابنسینا در بحث حدوث نفس ،ابتدا به احوال نفس پیش از تعلق به بدن پرداخته و متذکر
میشود که نفوس انسانی در نوع ،متفق بوده و دارای ماهیت و صورة واحدهاند و همچنین پیش از
تعلق به بدن دارای کثرت عددی نیز هستند .او دراین بیان ،تحقق و وجود نفس را پیش از تعلق به
بدن باطل شمرده و تمایز میان نفوس را نیز به جهت تعلق به ابدان و قابلیت ابدان میداند:
و لیست متغایره بالماهیه و الصوره الن صورتها واحده فاذا انما تتغایر من جهه قابل الماهیه او
المنسوب الیه الماهیه باالختصاص و هذا هو البدن (همانجا).

ابنسینا جسمانیـة الحدوث بودن نفس را مردود شمرده و آن را جوهری مجرد و مستقل
میشمارد که تعلق و اختصاص آن به بدن از جهت توجه نفس به بدن است کهاین توجه نسبت به
آن بدن ،ذاتی و اختصاصی آن است« :ان النفس لیست منطبعه فی البدن و القائمه به ،فیجب سبیل
اختصاصها به ،سبیل»(همان ،ص )371و مبدأ تشخیصاین تعلق (تعلق نفس به بدن خاص) هیئاتی
است که مختص آن نفس به بدن خاص است:
فان مبدأ تشخصها یلحق بها من الهیئات ماتتعین به شخصاً .و تلک الهیئات تکون مقتضیه
الختصاصها بذلک البدن و مناسبه اصلوح احد هما لالخر ،و ان خفی علینا تلک الحال و
تلک المناسبه (همان ،ص.)377
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عالمه حسنزاده این نظر ابنسینا را ماحصل اعتقاد او به قول به روحانیـة الحدوث بودن نفس
میداند .حال آنکه با قول به جسمانیـة الحدوث بودن نفس ،چنین محذوری نخواهد بود(حسن
زاده آملی ،1371 ،ص.)108
بنابراین در نظر ابن سینا نفس با حدوث بدن و تعادل مزاج آن حادث شده و بدان تعلق میگیرد
و به تدبیر بدن و استکمال خویش پرداخته و بدن ابزار و مجرای فعل و استکمال آن خواهد بود
(ابنسینا ،1379،ص )376و پس از مفارقت از بدن نیز هر نفسی ذاتی منفرد به خود دارد و بقایی
روحانی خواهد داشت« :فقد بان ان االنفس االنسانیـة حادثه مع حدوث االبدان االنسانیـة»
(همو ،1363،ص.)108
ابن سینا در بحث حدوث نفس اختالف جدی با مالصدرا دارد .از نظر ابنسینا حدوث نفس
امری روحانی است و در واقع به روحانیـة الحدوث بودن نفس معتقد است بر خالف آنچه
مالصدرا میپذیرد که نفس در ابتدای تکون و شکل گیری خود امری مادی است که در مسیر
رشد و تکامل خود به جوهری مجرد غیر مادی تبدیل میشود اما ابنسینا برای نظریة خود به چند
دلیل استناد میکند:
 .1دلیل نخست او بر روحانی بودن حدوث نفس عبارت است ازاینکه وجود نفوس پیش از ابدان
باید در دو حالت باشد یا باید به وصف کثرت موجود باشند یا به وصف وحدت .اما این نفوس
نمیتوانند به وصف کثرت موجود باشند زیرا الزمهاشاین است که نفسی که واحد و بسیط
است به هنگام تعلق گرفتن به ابدان ،تقسیم شود کهاین امری محال است (ابنسینا1404 ،ق،
ص.)198
 .2اگر نفوسِ متعدد پیش از ابدان موجود باشند به ناچار برای تمایز افراد از یکدیگر نیازمند
عوارض هستند و این عوارض نمیتوانند از طبیعت نوع برخاسته باشند زیرا الزمهاش آن است
که نوع در همة افراد خود یکسان باشد در نتیجه عوارض امورِ حادثیاند و اگر علل تمایزکننده
حادث باشد در نتیجه نفوس نمیتوانند در این حالت قدیم باشند (همان ،ص.)199
 .3اگر نفوس پیش از ابدان محقق باشند و هر نفسی بدون بدن خاصی که باید به آن تعلق پیدا
کند موجود شود باید توانایی اتصاف به کماالت را داشته باشد و این مسئله با فلسفة وجودی
ابدان که به عنوان آالت برای کسب کماالت برای نفس هستند سازگاری ندارد و اگر نفوس
موجود باشند و برای تحصل کمال نیازمند حدوث ابدان باشند الزمهاشاین است که
موجوداتی در نظام آفرینش معطل در وجود باشند کهاین فرض هم خطا است (همو1404 ،ق،
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ص 104و  ،198همو ،1363 ،ص 8و  .)108اما دراین میان مالصدرا به اشکاالت روحانی بودن
نفس پاسخ داده است .از نظر مالصدرا این اشکاالت دو گونه هستند .برخی ازاین اشکاالت
استداللی است که نتیجة آن نفی نظریة روحانیـة الحدوث بودن نفس است و برخی دیگر به
صورت مستقیم نظریة حدوث روحانی را مورد هدف قرار داده است.
 .6 .1ابتنای تعریف ابن سینا در حرکت جوهری و اشتدادی نفس

در سطور پیشین و در تعریف نفس گفتیم که نفس کمال اول برای جسم طبیعی است و مقصود
ابنسینا از اینکه میگوید نفس صورت استاین است که نفس کمالی است که هویت شیء به
آن کامل میشود(همو ،1952 ،ص )153و همچنین بیان شد که از نظر ابنسینا نفس جوهری
بالذات مجرد از بدن است و بدن قائم به تدبیر و حاکمیت و تصرف نفس بر آن است در نتیجه
نفس برای دستیابی به برخی کماالت در مقام فعل و نه در مقام ذات به بدن نیازمند است .نفس
انسانی پس از حدوث ،باقی خواهد بود و با موت و فساد بدن عنصری ،زوال و فساد نخواهد
پذیرفت .فساد نفس مطلقاً محال است و اگرچه نفوس ،ازلی نیستند اما به بقای فاعلی ازلی خود
ابدی و باقی خواهند بود .این مطلب عقیدة حکمای مشاء و خاصه ابنسینا است .برهان اقامه شده
بر بقای نفس را بر دو قسم میتوان تقسیم نمود:
 .1برهان برعدم تعلق نفس به بدن در وجود

هر آنچه که با فساد شیء دیگر فاسد شود ،باید نوعی از تعلق بدان داشته باشد« :فالن کل شیء
یفسد بفساد شی ء اخر ،فهو متعلق به نوعاً من التعلق .و کل متعلق بشی ء نوعاً من التعلق ،فاما ان
یکون تعلقه»(همو ،1379،ص.)378
لذا از آن جا که تحقق وجودی نفس به بدن نیست ،لذا با موت بدن ،باقی خواهد بود« .و بقی ان
ال تعلق للنفس فی الوجود بالبدن ،بل تعلقه فی الوجود بالمبادی االخر التی ال تستحیل و ال تبطل»
(همان ،ص.)383
 .2بساطت و عدم ترکب نفس

دلیل دیگر بر بقای نفس ،بساطت نفس و عدم ترکب آن از قوه و فعل و ماده و صورت است.
تقریر برهان چنین است :هر آنچه میتواند به سببی فاسد و تباه شود ،قوة موت و فساد در آن
موجود است و پیش از فساد نیز فعلیت بقا در آن محقق است .دو جهت فنا و بقا در شیء واحد
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قابل جمع نمی باشد ،لذا الزم است ذات شی ء مرکب از ماده و صورت باشد« :فیلزم من هذا ان
تکون ذاله مرکبه من شی ء حصل له هذا الفعل و فی طباعه قوته ،و هم مادته»(همان ،ص.)385
حال با توجه به آنکه نفس بسیط است(همو1404،ق ،ص )206مشخص میشود که قوة فساد در
نفس نبوده و باقی خواهد بود .ابن سینا در تقریر دیگری ازاین برهان بیان میکند که نفس ،اصل
است و لذا مرکب از قوه قابل فساد نخواهد بود .قوة فساد و بقای بالفعل برای دو چیز است حال
آنکه هیچ اصلی مرکب از دو چیز نیست .حال نفس اگر اصل باشد ،مرکب نخواهد بود .شیء نیز
اگر اصل نباشد ،یا مرکب یا حال در ماده یا حال در موضوع است .شیخ بانفی حال در ماده یا
موضوع بودن نفس بر مبنای مباحث قبلی ،ترکیب نفس را به تسلسل رسانده و بساطت و اصل
بودن نفس را به اثبات میرساند و بینیازی نفس را در تعقل از بدن مبنای اثبات عدم فساد نفس
با مرگ بدن قرار میدهد .و در باب بقای نفس چنین میگوید« :فقد بان و اتضح ان النفس
االنسانیـة مستغنیه فی القوام عن البدن ،و فساد البدن لیس سبباً لفسادها .و ذاته لیس سبباً لفساده ،و
ضده لیس لفساده ،الن الجوهر ال ضد له؛ و علته الموجده و هو العقل الفعال لیس سبباً لفساده ،بل
لوجوده و کماله .فال سبب له اذن فی فساده ،فهو اذن باق دائماً»(همو ،1363،ص. )105
 .2نفسشناسی صدرایی
 .1 .2تعریف نفس از دیدگاه مالصدرا

تعریف مالصدرا از نفس متأثر از تعریف ارسطو در بارة نفس است وی همچون ارسطو نفس را
کمال اول برای جسم طبیعی آلی تعریف میکند (ارسطو ،1381 ،ص .)42-43نفس جوهر
مجردی است که ذاتش بسیط است و اگرچه در ماده تن نیست اما همراه بدن است ،از این رو
دارای دو جنبه است یکی از جهت ذات که مجرد و از سنخ مفارقات است و دیگری از جهت
فعل و رفتار که جسمانی است و از جسم جدایی ندارد زیرا از نظر مالصدرا هیچ مانعی ندارد که
یکچیز دارای دو جنبة مخالف بوده از جهتی مفارق و غیرمادی و از جهتی با ماده همراه باشد.
مالصدرا برخالف دیگر فالسفه نفس انسان را موجودی ثابت و بدون حرکت نمیداند بلکه آن
را دارای حرکتی در جوهر و ذات خود میداند که روزبهروز در جهت رسیدن به تکامل پیش
میرود ،ازاین نظر نفس انسان برای حدوث وایجاد شدن به ماده نیازمند است ،زیرا بدن انسان
برحسب طبیعتش خواستار رسیدن به نفسی برتر و عالی است که تا از طریق آن نفس بتواند
استعدادهای خاص انسانی را شکوفا کند و به ثمر برساند و آن نفس غیر از نفس نبات و حیوان
است(صدرالدین شیرازی ،1379 ،ص.)317
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از نظر مالصدرا نفس به هنگام حدوث با بدن متحد است و وجود آن جدای از وجود بدن
نیست با این تفاوت که با از بین رفتن بدن نفس فانی نمیشود و بقای آن روحانی است .در واقع
فصل ممیزه تعریف مالصدرا در بارة نفس نسبت به فالسفه پیش از خود دراین نکته است که او
میان ذات نفس و نفسیت آن هیچگونه اختالف و تمایزی قائل نمیشود برخالف آنچه گذشتگان
او براین باورند که تعریف نفس به ذات نفس مربوط نمیشود بلکه «وقتی نفس را به کمال
تعریف میکنیم درواقع نفس را من حیث هی تعریف نمیکنیم بلکه از حیث تعلقش به بدن
تعریف میکنیم بهگونهای که در تعریف نفس ما از یکسو با یک جوهر مادی و جسمانی مواجه
هستیم و از سوی دیگر جوهری مجرد داریم که اضافة ذات نفس به بدن مادی ذاتی آن نیست
بلکه امری عرضی است که بر آن عارض میشود»(ابنسینا ،1395 ،ص 9و صدرالدین شیرازی،
 ،1379ج  ،8ص.)71
مالصدرا معتقد است نفس در آغاز حیات بدن حالت بالقوه دارد و کم کم و به تدریج با
حرکت جوهری ماده به فعلیت خود میرسد تا به کمال نهایی خود برسد زیرا از نظر او
وجودهای مادی وجودهایی تدریجی هستند که در مسیر حرکت جوهری در هر آنی از آنات
وجود و حیثیتی تازه پیدا میکنند(صدرالدین شیرازی ،1379 ،ج  ،8ص.)221
 .2 .2ابتنای تعریف مالصدرا از نفس بر تجرد نفس

مالصدرا برخالف ابنسینا که تجرد را تنها در مرتبة عاقله میدانست ،معتقد است نفس دارای
مراتب تجرد است و در حیث تجردی خویش در مقام ذات ،پیراسته از هر نوع ماده است اما
همین نفس در آن هنگام که با بدن و به همراه آن است با ماده همراه است یعنی نفس در مقام
ذات خود از ماده مبراست ،اما در مقام فعل با ماده همراه است .وی سه مرتبه از تجرد را برای
نفس بازشناسی میکند که عبارتاند از تجرد برزخی ،تجرد تام عقلی ،تجرد اتم و در تبیین تجرد
برزخی میگوید « ،انسان به تضاد دو امر نظیر سیاهی و سفیدی حکم میکند ،اما میدانیم که
اجتماع دو امر (سیاهی و سفیدی) در یک جسم واحد محال است .بنابراین اگر میان سفیدی و
سیاهی حکم به تضاد میکنیم ،الزم میآید هردویاینها در نزد ما حاضر باشند بنابراین برایاین
دو باید محلی وجود داشته باشد کهاین دو در آن حاضر میشوند پس باید آن محل محلی مجرد
باشد و چون عقل مدرک صورتهای جزیی نیست پس نتیجه میگیریم که این قوة خیال است
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که مدرک صور جزیی است لذااین قوه محل برای اجتماع سفیدی و سیاهی است که قوهای
مجرد و منزه از ماده است (همو ،1981 ،ج  ،3ص.)482
مالصدرا برخالف ابن سینا که تجرد را منحصراً عقلی پنداشته و معتقد است نفس دارای
دوگونه تجرد است :تجرد عقلی وتجرد مثالی .موجود مثالی موجودی است که فاقد هیوال و
مکان و فاقد وضع مادی است از اینرو نه قابل تبدیل شدن به شی دیگری است .نه بخشی از عالم
طبیعت را اشغال میکند و نه با موجودات عالم طبیعت نسبت وضعی دارد .در واقع موجود مثالی
موجودی است که:
الف .شکل دارد مانند هر شکلی که آن را تخیل کنیم.
ب .میتواند در مقایسه با موجود مثالی دیگری نسبت وصفی داشته باشد مثالً سمت چپ یا
راست آن باشد یا به آن نزدیک یا از آن دور باشد.
ج .اندازه دارد و ازاین جهت در مقایسه با موجود مثالی دیگر حقیقتاً به اوصافی همچون
کوچکی یا بزرگی یا مساوی بودن متصف میشود و از آن جا کهاندازه داشتن ویژگی
جسم است بلکه همان خود امتداد جسمانی است که اگر متعین در نظرگرفته شوداندازه و
کمیت است.
د .موجودات مثالی جسمانیاند اما نه چونان جسم هیوالنی که در عالم طبیعت است بلکه نوع
دیگری از جسم است که آن را با وصف «مثالی» متمایز میکند (قطب الدین شیرازی ،بیتا،
ص.)511-519
با توجه به ای ن نکته آن تجردی که ویژگی ضرورری نفس است تجرد مثالی است نه تجرد
عقلی ،یعنی ضروری نیست که هر نفس انسانی از مرتبة تجرد عقلی برخوردار باشد .از نظر
مالصدرا افراداندکی توانایی ادراک صور عقلی کلی را بدون در آمیختن با صور خیالی دارند
پس تجرد عقلی ویژگی عام نفس انسانی نیست .برخالف آنچه تجرد مثالی ،ویژگی عام نفس
انسانی است(همان ،ص .)2243مالصدرا ثابت کرده است که صور جزیی و قوای مدرک آنها
بلکه کلیه قوای حیوانی نفس به جز قوة محرکه فاعلی از تجرد مثالی برخوردارند مبدأ و فاعل این
قوا اگر تجرد عقلی نداشته باشد بی تردید تجرد مثالی دارد(عبودیت ،ص.)210
 .3 .2ابتنای تعریف مالصدرا از نفس بر جوهریت نفس

در تعریف نفس با واژة جوهر یا جوهریت مواجه میشویم مالصدرا بر اساس مبانی فلسفی خود
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که قایل به اصالت وجود است معتقد است که موجود بودن مساوی با شخصیت است ،از نظر
صدرا واقعیت خارجی همان خود شخص و هویت شیء است و ماهیت در مرتبة ذات خود از
تعین مبراست لذا چنین حقیقتی برای اتصاف به تعین احتیاج به امری ورای خود دارد که همان
وجود است(شیرازی ،1981 ،ج  ،9ص .)185از نظر مالصدرا اعراض هیچ هویتی استقاللی در
مقابل جوهر از خود ندارند و وجودشان تبعی و لغیری است یعنی وجود جوهر و عرض در کنار
هم شخص واحدی را بوجود میآورند بنابراین صدرا بر اساس دیدگاه اصالت وجود برای
اعراض وجودی لغیری و تبعی لحاظ میکند و اعراض را از مراتب جوهر میداند.و جوهر را
اینگونه تعریف میکند :ماهیتی است که اگر در خارج موجود شود در موضوع نخواهد بود و
بی نیاز از آن است؛ «الجوهر ماهیـة اذا وجدت فی الخارج وجدت ال فی موضوع مستغن عنه»
(طباطبایى ،ص .)412در این میان از جمله براهین مشهوری که بسیاری از حکما بر جوهریت
نفس اقامه کردهاند برگرفته از تعریف نفس است .در تعریف نفس گفتیم که نفس کمال اول
برای جسم طبیعی است و افعال و آثار خود را از راه آالت و قوا انجام میدهد و در تعریف کمال
اول گفتیم که چیزی است که نوعیت نوع به آن بستگی دارد و بود و نبود آن باعث بود و نبود
نوع است .حال می گوییم اگر نفس کمال اول و مقوم نوعیت نوع است بالطبع باید جوهر باشد نه
عرض زیرا اشیایی که خود واجد نفس هستند مانند گیاه وحیوان و انسان  ،خود جوهرند« :به یقین
چیزی که مقوم نوعیت انواع جوهری است خود باید جوهر باشد زیرا عرض نمیتواند مقوم نوع
و جوهر باشد» (شیرازی ،1981 ،ج ،8ص.)29
جوهریت نفس برای فیلسوفانی مانند مالصدرا امری مهم و اساسی است ،زیرا ،بسیاری از
مباحث مالصدرا مانند حرکت جوهری ،بر اساسِاین فرض که جوهر اشیا در حرکت و تغییر
هستند ،پیش میرود .طبیعی است که اگر فرض جوهریت نفس منتفی باشد ،بحث از حرکت
اشتدادیِ جوهریِ آن و مسائل مترتب برآن ممکن نخواهد بود ،وی میگوید که نفس یک
جوهرِ صوری است که در وجودش اشتداد پیدا میکند و در تجوهر ذاتش تکامل مییابد و در
اطوار و دگرگونیهایش از حالی به حال دیگر میرود و درجات طبیعی و نباتی و حیوانی و
بشری را تا آنجا که خدا میخواهد ،درمینوردد (همان ،ص.)38
مالصدرا بر اساس مبانی فکری خود که قائل به اصالت وجود است معتقد است که موجود
بودن مساوی با شخصیت است و واقعیت خارجی همان خود شخص و هویت شیء است و
ماهیت بما هی هی در مرتبة ذات از تعین و تشخص مبراست چنین حقیقتی برای اتصاف به
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تعین و تشخص احتیاج به امری ورای سنخ خود دارد و امر غیرسنخ ماهیت یا وجود و یا عدم
است .ماهیت در تحقق احتیاج به حقیقت وجود دارد و حقیقت وجود متشخص به نفس ذات
خود است(همو ،1383،ج ،9ص .)185پس تشخص هر ماهیت به نحوة وجودی است که از
علت مستفیض میشود .مالصدرا معتقد است که اعراض هیچگونه استقاللی در مقابل جوهر
ندارند و وجود تبعی و لغیری دارند بنابراین عرض در تمام احکام تابع جوهر و از مراتب وجود
آن است ،یعنی مجموع جوهر و عرض شخص واحدی را بوجود می آورند که در کنار
یکدیگر قرار میگیرند .وجود عرض وجود لغیره است که از آن به وجود رابط تعبیر میشود
مالک تشخص وجودی همة اعراض همان مصداق خود جوهر است؛ یعنی یک وجود واحد
است که مصداق انسان دارای کیف و کم و ذی اضافه و ذی أین است و مبدأ انبعاث و ظهور
اعراض و لوازم و امارات تشخص ،نفس وجود خاص جوهر است که همواره محفوف به
اعراض مختلفه است و اعراض از لوازم وجود خاص خارجی طبیعت هستند .بین اعراض و
لوازم ،یک نحوه اتحادی موجود است و اعراض با قطع نظر از موضوعات در نظام وجود حظی
از وجود ندارند و وجودشان مرتبهای از وجود موضوع است ،بلکه با موضوع به وجود واحد
موجودند ،از اینرو اعراض بر موضوعات به حمل شایع حمل میشوند و صحت حمل دلیل بر
اتحاد وجودی است(همان ،ج ،3ص .)104یگانگی جوهر و عرض بهمعنای این است که وجود
عرض متعین به وجود جوهر است واین تعین بیرون از وجود شیء نیست ،در عین حال عین
وجود شیء هم نیست ،چون تعینها عوض میشوند ولی خود شیء باقی است؛ مثالً اگر جسم
نرمی مثل شمع شکلها و تعینهای مختلف پیدا کند یک چیز هست که تعینهای مختلف پیدا
کرده است با این بیان میتوان گفت وقتی که همة اعراض تعینات وجود جوهر هستند ،امکان
اینکه در جوهر هیچ تغییری پیدا نشود و در مقام خودش ثابت باشد و فقط تعینها عوض شود،
وجود ندارد و این تنها بر این فرض درست است که تغیرات و تعینات عین تغیرات جوهر
باشد ،با این تفاوت که تغیرات جوهر سبب نمیشود که ذات جوهر از بین برود ولی ذات این
تعین از بین میرود و ذات تعین دیگر بهوجود میآید ،مانند حقیقت انسان در این دنیا که بدن
و قوای مادی او همواره در تغییر و تبدل است و نفس ناطقة او ثابت و باقی است و این همه
تغیرات و تبدالت با وحدت شخصی او منافاتی ندارد ( اکبریان ،ش.)51
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 .4 .2ابتنای تعریف مالصدرا از نفس بر رابطه نفس و بدن

دیدگاه مالصدرا دربارة اصل وجود نفس با دیدگاه ابنسینا یکسان است و او تصریح میکند که
اصل اثبات نفس نیاز به حد و برهان ندارد چون نفس موجودی بسیط است و شیء بسیط ماده و
صورت و در نتیجه جنس و فصلی ندارد که بتوان تعریف حدی برای آن ارائه کرد البته نفس از
جهت افعالی خود و تعلقی که به بدن دارد قابل تعریف است( ،1981ج ، 8ص .)8در واقع نامیدن
نفس به نفس از آن جهت است که به بدن تعلق دارد چهاینکه بدن بودن بدن هم در گرو رابطه با
نفس است .نفس و بدن دو حقیقت جوهری هستند که بدن بودن بدن به سبب ارتباطش با نفس
است و نفس بودنِ نفس نیز از جهت تعلقی است که به بدن دارد بنابراین هر دو فیلسوف در یک
باور مشترک هستند که این جسم خاص که بدن است صالحیت دریافت و افاضة نفس پیدا کرده
است یعنی پیش از تعلق پیدا کردن بدن به نفس ،بدن طی فرآیندی به این استدالل دست یافته
است و این گونه نیست که دفعتا حقیقتی جوهریِ روحانی به حقیقت جوهریِ جسمانی تعلق پیدا
کرده باشد و در نتیجه یکی بدن شود و دیگری نفس ،بلکه از ابتدا عناصری بسیط با یکدیگر
پیوند خوردهاند و با طی مراحلی ،جسمیخاص و دارای مزاج گشتهاند و لیاقت تعلق نفس را پیدا
کردهاند.
مالصدرا معتقد است که میان نفس و بدن ترکیبی اتحادی برقرار است تا آنجا که نفس صورت
برای بدن است و فعلیت آن درگرو وجود بدن است و میاناین دو (نفس و بدن) عالقه لزومیه
برقرار است واین عالقه بهگونه ای است که بدن در تحقق خود نیازمند به نفس است و نفس نیز
در تعین شخصی خود محتاج به بدن است(همو ،1379 ،ج  ،8ص .)382تا آنجا که نفس صورت
نوعیه (همان ،ج  ،9ص .)10برای بدن است و بدن بهمنزلة علت مادی برایاین صورت نوعیه
است (همان ،ج  ،8ص 12و همان ،ج  ،9ص.)103
از نظر مالصدرا ماده یا هیوالی نفس همان ماده و هیوالی بدن است برخالف آنچه مشاییان
میگویند که ماده و هیوال مخصوص بدن است و نفس تنها صورت برایاین ماده است .اما
مالصدرا معتقد است که بستر و تکامل هر دو موجود یعنی هم نفس و هم بدن تنها حرکت
جوهری ماده است با این تفاوت که رشد نفس از طریق ادراکات حسی حاصل میشود و حیات
بدن از طریق بقاء نفس حاصل میشود و نفس حقیقتی است که بهسوی ملکوتی شدن میرود
(همو ،1364 ،ص.)672

نشریة علمی آینة معرفت ،سال بیست و یکم ،شمارة شصت و هفت ،تابستان 1400
__________________________________________________________________________________________

به اعتقاد مالصدرا نفس در آغاز خلقت خود گرچه در ماده زاییده شده است ،اما مادی محض
نیست بلکه در آخرین نقطه مرز میان ماده و نخستین نقطة مرزی در مفارقات عالم ماده قرار دارد
(مصباح یزدی ،ج  ،2ص .)216نفس تمام بدن است و رابطهای که میان آن دو وجود دارد
رابطهای است ذاتی و وجودی(صدرالدین شیرازی ،1981 ،ج  ،8ص.)12
از نظر مالصدرا نفس برخالف اجسام و مجردات تام در عالم واحدی محصور نیست بلکه
دارای عوالم گوناگون و مختلفی است ،ازیکطرف دارای نشئة تجردی و عقالنی است و از
سوی دیگر وجودی در عالم ماده و طبیعت دارد و بر اساساین وجودش حادث است واین
حدوث مسبوق به استعداد بدن است اما همین نفس ،درحرکت استکمالی خود به عالم تجرد
ورود پیدا میکند درنتیجه در پیاین تبدیلی که در عالم طبیعت رخ میدهد میمیرد و اما در نشئه
و عالم دیگری مبعوث میگردد .روشن است که نفس دراین مرتبه از وجود خود به بدن و
احواالت مادی آن نیاز ندارد بنابراین زوال و فساد بدن به نشئة عقلی نفس هیچ ضرری وارد
نمیکند بلکه تنها موجب انعدام مرتبة طبیعی وجود نفس میشود و همین مرتبه است که فانی
است و پس از زوال بدن زایل میگردد و اما در کنار همین مرتبة نفس به مرتبهای از وجود
تجردی نائل میشود که به لحاظ همان مرتبه باقی است (همو ،1379 ،ج  ،8ص.)392
از آنجا که از نظر صدرا نفس در ابتدای امر مادی است مشکل چگونگی ارتباط امر مادی و
مجرد نیز پیش نمی آید ،ازنظر مالصدرا بدن تا زمانی بدن است که با نفس در ارتباط باشد و پس
از مفارقت از بدن دیگر بدن نیست بلکه جسمیاست که صورت نوعیة دیگری پیداکرده است.
هرچند در ظاهر مشابه بدن قبلی است بنابراین،این وجود بدن است که مشروط به نفس است و
پس از انتقال نفس از نشئه و عالم طبیعت به نشئة دیگر بدن «بما هو بدن» منعدم میگردد (همان،
ص.)381
 .5 .2ابتنای تعریف مالصدرا از نفس بر حدوث نفس

یکی از آرای خاص مالصدرا که بر دیگر مسائل فلسفی او نیز اثرگذار است بحث جسمانی بودن
نفس در مرحلة حدوث است .نظریة حدوث جسمانی نفس از ابتکارات ویژة مالصدر است
(ابراهیمیدینانی ،1372،ص .)541مالصدرا میگوید که اگر بگوییم نفس و بدن دو موجود
مجرد و مادیاند آنگونه که مشاییان معتقدند الزم میآید که بگوییم نفس جوهر محصل بالفعل
و از عقول است و از عالم قدس جدا گشته و به بدن ملحق شده است واین فرض محال است زیرا
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جوهری که مفارق باشد تحول پذیر نیست بلکه مادة جسمانی محل حوادث است و جدا گشتن از
آن عالم و حلولش در بدن با تجرد سازگار نیست(شیرازی،1981،ج ،8ص .)12از نظر صدرا
نفس در آغاز پیدایش با طبیعت جرمیه از جهت درجه همسان است و پس از آن به حسب
استکمال ماده اندک اندک ارتقا مییابد تا از درجة نباتی و حیوانی هم میگذرد (همو،1363 ،
ص .)558آن نفسی که همسان با درجه طبیعت جرمیاست از نبات هم پایینتر است بلکه اصالً
نفس نیست و به اعتبار اینکه در آینده نفس نباتی و حیوانی میشود مالصدرا از آن تعبیر به نفس
کرده است پس نفس افاضة دیگر نیست بلکه همان صورت طبیعیای است که در مسیر تکاملی به
صورت نباتی و حیوانی درآمده و سپس از آنها عبور میکند.
مالصدرا میگوید :حقیقت این است که نفس انسانی در پیدایش و تصرف خود کامالً جسمانی
است و اما در بقا و تعقل روحانی استاین برخالف عقول مفارق است که در ذات و فعل خود
مفارقاند و همچنین برخالف طبایع جسمانی که در ذات و فعل خود جسمانیاند (همو،1981 ،
ص .)347او در مقام انتقاد از مشاییان که قائل به حدوث روحانی نفساند میگویند اگر نفس
موجودی روحانی و عقلی است به چه جهت به بدن تعلق گرفته و چرا از بدن منفعل میشود یعنی
چرا از رنج و بیماری و شادی و لذت متاثر میشود؟(همو1981 ،ج ،8ص .)334مالصدرا
میگوید که حکما پذیرفتهاند که فصل مقوم ماهیت ،نوع و محصل وجود ،جنس است وآنها
گفته اند جنس نسبت به فصل عرض است اما مقصود عرض در خارج نیست جنس از عوارض
تحلیلی فصل است و میان این دو در خارج انفکاک نیست بنابراین جنس همیشه بر فصل حمل
میشود و از سوی دیگر نفس ناطقه را فصل انسان میدانند یعنی نفس ناطقه فصل مقوم ماهیت
انسان و محصل جسم نامیاست طبقاین بیان الزم میآید همیشه جسم نامیبا نفس متحد باشد و
همیشه جسم بر ناطق حمل شود واین مطلب با نظر حکما که میگویند نفس ناطقه در حدوث و
بقا مجرد است سازگار نیست واین خود دلیل بر آن است که بگوییم نفس انسان دارای حرکت
جوهری است و حدوث آن جسمانی است و در بقا روحانی است(همان ،ص.)243-246
مالصدرا معتقد است نفس مکمل بدن است و از ترکیب نفس و بدن نوع واحد جسمانی پدیدار
میگردد؛ اگر نفس جوهری مجرد باشد الزم میآید که از ترکیب مجرد و مادی نوع واحد
جسمانی و مادی حاصل شود که امری محال است(همان ،ص .)343
از نظر مالصدرا مبنای مشاییان دربارة ماده و صورت و جنس و فصل واینکه جنس از عوارض
فصل است با قول به حدوث روحانی نفس ناسازگاری دارد لذا مشاییان برای رهایی ازاین
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محذور ،دو مطلب را پذیرفتهاند که نتیجة این دو مطلب این است که نفس و بدن با یکدیگر
اتحاد دارند و ای نکه اتحاد نفس و بدن با تجرد نفس در آغاز پیدایش خود ناسازگاری دارد ،پس
ناگزیر باید بپذیرند که نفس به هنگام پیدایش خود جسمانی است زیرا اگر بپذیرید که جنس و
فصل برابر با ماده و صورت اند و در محل بحث نفس را فصل بدانید ،جنس و فصل قابل حمل بر
یکدیگرند و حمل دو شیء مشروط به اتحاد بین آن دو است .بنابراین جنس و فصل متحدند و در
نتیجه ماده و صورت نیز با یکدیگر اتحاد دارند یعنی نفس با بدن متحد است و اتحاد شیء مجرد
با شیء مادی امکان ندارد و مالصدرا در پایان بهاین نتیجه رسیده که:
فعلی رأیهم یلزم کون النفس جسماً باحد الوجهین المذکورین(همان ،ص.)345
 .6 .2ابتنای تعریف مالصدرا بر حرکت جوهری و اشتدادی

طبق نظریة حرکت جوهری ،نفس یک حرکت دائمیو پیوسته در خود دارد کهاین حرکت به
هیچ روی منقطع نیست نفس از ابتدای مسیر حرکت خود که امری جسمانی است مراتب
بیشماری را طی میکند تا به دورة تجرد برزخی برسد و از دورة تجرد برزخی مراتبی را طی
میکند تا به مرحلة تجرد عقلی برسد و در عین اشتداد و تکاملی که مییابد دارای وحدت
شخصی است.
هویتهای جوهری همگی قابلیت اشتداد دارند و این اشتداد در مراتب مختلف اشتداد اتصالی
است و وحدت اتصالی دارد و این حرکت و وحدت اتصالی بهگونهای است که هویت و
شخصیت متحرک در طول حرکت اشتدادی حفظ میشود(همو ،1341 ،ص.)30
همة موجودات عالم در مسیری واحد با حرکت جوهری اشتدادی که دارند به سوی تجرد به
پیش میروند و نفس نیز در مسیر وجود جوهری خود رو به اشتداد است و به صورت کامالً
تدریجی و اتصالی از هویت مادی خود به هویت مجردی تحول پیدا میکند واین نوع از تجرد
که مالصدرا تبیین میکند در مقابل تجردی است که ابنسینا آن را پذیرفته است زیرا ازنظر
ابنسینا نفس ذاتی مجرد دارد که تنها از جهت فعلش مادی است (طوسی ،ص.)260
البته ابنسینا حرکت جوهری نفس را قبول ندارد و به رد سخنان قدما دراین زمینه پرداخت ولی
از آنجایی که مشاییان قائل به تکامل نفس هستند میتوان گفتاین حرکت از نظر آنها حرکتی
عرضی است ،حکیم سبزواری نیز در تعلیقه اش بر اسفار بهاین نکته بااین بیان اشاره کرده است
که نفس در نزد مشاییان متغیر و متحرک است ولی در کیف ،زیرا علم و قدرتش زیاد میشود و
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همة آنها از عوارض هستند ولی جوهر و سنخ ذاتش محفوظ و غیر متغیر باقی میمانند(شیرازی،
 ،1379ج  ،8ص.)245
مالصدرا برای نفس مراتبی قائل است که نفس از ابتدای وجود خود ،مراتب و درجات
مختلفی را کسب میکند و از طریق حرکت جوهری ،اطوار مختلف وجودی را طی میکند
و به کمال میرسد .نخستین مرتبهای که نفس آن را به دست میآورد ،قوة جسمانی یا هیوالی
اولی است .نفس در ابتدای تکون خود وجودی مادی دارد و بعد از آن صورتی طبیعی را
کسب میکند .در این مرتبه نفس با استخدام ابزار جسمانی مانند گوش و چشم قادر به ادراک
محسوسات میشود(همو ،1981 ،ج ، 8ص11و12و.)376
در دیدگاه مالصدرا حیثیت وجودی نفس امری مشکک و ذومرتبه است اما از نظر ابنسینا
نفس جوهر مجردی است که مانند اجسام از ماده و صورت ترکیب نیافته است و همچنین امری
ذو مرتبه نیست ،آنگونه که مالصدرا معتقد است ،بلکه نفس از طریق ایجاد اعراضی در بدن
که همان قوای جسمانی نفساند با بدن که واقعیت دیگری غیر از نفس و قوای آن است ،رابطة
تدبیری و تصرفی پیدا میکند که این ارتباط موجب ایجاد ترکیبی حقیقی بین نفس و بدن
میشود که این نوع طبیعی پس از تحقق خود ،نوع واحدی را به نام انسان بهوجود میآورد ،اما
اعراض به سبب رابطة علی و معلولی با نفس از یکدیگر مستقل نیستند ،هر چند که مغایر هم
هستند در اینجا ابنسینا از نفس با عنوان مجمع قوا سخن میگوید که در این صورت فعل قوا
حقیقتًا و بالذات فعل نفس است .در این دیدگاه نفس جوهر مجرد عقلی فاقد مراتب است که
قوای آن فقط اعراضی صادره از نفس و معلول آنند (ابن سینا1405،ق ،ص ،)218اما در دیدگاه
مالصدرا نفس مانند وجود ،حقیقتی مشکک و دارای مراتب است که از طبیعت مادی شروع
میشود و با طی مراتب وجودی خود بر اثر حرکت جوهری به وجودی که مجرد محض است
نائل میشود .دراین میان باالترین مرتبه همان است که ابنسینا آن را نفس مینامد و مراتب
دیگر از نظر او همگی قوای نفسی به حساب میآیند(شیرازی،1981،ج ،8ص11و12و.)376
مالصدرا معتقد است پس از آنکه نفس با کمک بدن به ارتقای تدریجی خود طی حرکت
جوهری ادامه داد با تلطیف وجود طبیعی نیاز انسان به حواس و ابزار جسمانی کم شده و در
ادامه حواس ظاهری در یک حس مشترک جمع میشوند و اعضای مادی به اعضای نفسانی
ارتقا مییابند و نفس میتواند از ادراک محسوسات و مخیالت باال رفته و معقوالت را بالفعل
ادراک کند که این مقام باالترین مقامی است که انسان میتواند با عروج عقالنی به آن نائل
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گردد(همان ،ص .)157از نظر مالصدرا نفس تا زمانی که به مرتبة تجرد تام عقلی نایل نشود،
موجودی جسمانی است؛ یعنی وابسته و متعلق به جسم است در این مرحله ،نفس ذاتی مستقل
و جدا از جسم و ماده ندارد نفس محصول حرکت جوهری بدن جسمانی است و بدین ترتیب،
بدن و روح رابطهای همچون درخت و میوه دارند؛ چرا که در زمینة بدن است که نفس
پرورش مییابد ،اما نه بدین معنی که بدن ،نفس را بزاید ،بلکه فقط و فقط شرایط ظهور نفس
را فراهم میکند نفس موجود خاصی است که در پیدایش و ظهور ،نیازمند زمینة مادی است،
اما در بقا و دوام ،مستقل از ماده و شرایط مادی است و این است معنای «النفس جسمانیـة
الحدوث و روحانیـة البقاء»( همان ،ص .)13-14
 .3تفاوتها و شباهتهای دیدگاهاین دو فیلسوف در باب تعریف نفس

«کمال اول برای جسم طبیعی» و «جوهر مجرد بسیط بودن»؛ تعریفهایی از نفس هستند که دراین
تحقیق مبنای واکاوی نگرش به نفس از منظر دو فیلسوف بزرگ قرار گرفتند و بنابراین اتفاق و
اختالف نظر و نتایج بدست آمده نیز در خصوص تعریف نفس از منظر سینا و صدرا و واژههای
بیان شده در آن از قبیل تجرد نفس ،جوهریت نفس ،حرکت جوهری و اشتدادی و استکمال
نفس ،در قسمت ذیل بیان میشود.
ابنسینا نفس را جوهری کمالی میداند کهاین جوهر جسم ،صورت یا همانند آن نیست و بیان
میکند که اگر کمال همان صورت باشد الزم میآید که فقط شامل امر منطبع در ماده باشد
درحالیکه کمال جامعتر از صورت است و هم شامل امر منطبع در ماده میشود و هم بیرون از
آن و اگر نفس را نفس میگویند از جهت حقیقت جوهری آن نیست بلکه ازآنجهت است که
به بدن تعلق میگیرد وی ربط و تعلق نفس را به بدن از نوع رابطة اضافی میداند که مطابق آن
نفس بدون بدن ،عقل است و بدن بدون نفس ،جسم خواهد بود ،بنابراین ازنظر ابنسینا این بدن
است که پس از طی فرآیندی به مرتبهای از صالحیت رسیده که دریافتکنندة نفس میشود.
نقد مالصدرا بر حکمای مشاءاین است که تعریف آنها از نفس ،نفس را داخل در مقولة اضافه
کرده ،لذا صورت یا کمال نفس برای بدن الحق و عارض به وجود نفس است و نه عین وجود
نفس و از همینجاست که ثنویت نفس و بدن پیش میآید زیرا نفس دارای نوعی ماهیت عرضی
و اضافی میشود .در این اضافه که اضافة مقولی است یکطرف اضافة نفس مجرد و طرف دیگر
بدن مادی است؛ اما مالصدرا اضافة نفس به بدن را ذاتی نفس میداند درنتیجه نفس هرگز چیزی
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مستقل و جدا از بدن نخواهد بود بلکه همواره بدن به نحو البشرط اعم از بدن دنیوی و مثالی و
اخروی در نفس مأخوذ است بدین ترتیب نفس در دیدگاه مالصدرا حقیقتی تعلقی است که عین
تعلق ذات و هویت آن است نه عارض بر آن.
مهمترین اختالف نظر میان ابنسینا و مالصدرااین است که از نظر شیخالرییس بوعلیسینا نفس
از جهت ذات مجرد است و از جهت کارکرد مادی است و البته ربط و تعلق دو امر که یکی
مادی محض و دیگری مجرد محض است از مهمترین مشکالت نفس شناسی ابنسینا است .در
نتیجه سخن مشاییان در باب تجرد نفس و وحدت آن با امری مادی متناقض است .تعریف ابنسینا
و مالصدرا هر دو از نفس متأثر از تعریف ارسطو از نفس است اما مورد اختالف دیگری که
صدرا در باب تعریف نفس با پیشینیان خود دارد بحث حرکت در نفس است .مالصدرا برخالف
فالسفة دیگر نفس انسان را ایستا و دارای فقط یک درجه از وجود نمیداند که بی حرکت و غیر
قابل تغییر باشد بلکه آن را دارای رشد و حرکتی در جوهر و ذات خود میداند که روز به روز
کامل تر میشود (همو ،1981 ،ج  ، 8ص .)346از نظر صدرا الزم نیست برای نفس وجودی
جدای از بدن اثبات کرد زیرا این دو به یک وجود موجود هستند و چون مسلم است که بدن
وجود دارد پس وجود نفس هم ثابت میشود زیرا نفس استعدادی در آن بدن است ،پس در
آغاز پدیدار شدن نفس و بدن ،وجود نفس جدای از وجود بدن نیست .همان طور که وجود
عرض با وجود جوهری که آن عرض در آن محقق میشود یک وجود است نه بیشتر و نفس در
آغاز برای بدن فقط یک استعداد و قوه است که با کمک حرکت جوهری به فعلیت و وجود
خارجی میرسد ولی زمانی که موجود شد خود را از آن جدا میکند و به نوعی رشد و تکامل
که ویژه اوست میپردازد تا به رشد ،کامل نهایی و تعالی خود برسد.
بنابراین همانطور که اشاره شد ابنسینا تعریف نفس را تعریف حقیقی آن نمیداند و معتقد
است دراین تعریف حیثیت اضافی درنفس در نظر گرفته شده است چون کمال اول بودن برای
نفس یک حیثیت اضافی است و بدین ترتیب داخل در مقولة اضافه است که یکی از مقوالت
عرضی است در صورتی که حقیقت نفس جوهری مجرد و مستقل است اما مالصدرا با نظر
ابنسینا مخالفت میکند و میگوید« :هرچند در تعریف مذبور (کمال اول لجسم طبیعی آلی) به
حیثیت تعلقی نفس نسبت به بدن توجه شده است ».اما باید دانست که حقیقت ذات نفس ازاین
حیثیت تعلقی و اضافی جدا نیست .نفس موجودی است که وجودش سراسر تعلقی و اضافی است
و جدای از این حیثیت وجود مستقل و لنفسه ندارد نفس در واقع همان صور نوعیه است
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همان گونه که صور نوعیه دیگر در عین جوهریت خود وجود لغیره و تعلقی دارند ،نفس در عین
جوهر بودن وجود تعلقی دارد فرق نفس با صور نوعیه دیگر دراین است که صور نوعیه دیگر
انطباع و انتشار در ماده دارند و به همین دلیل جسمانیاند و ویژگیهای ماده را در خود دارند اما
نفس هرچند تعلق به ماده دارد انطباع و حلول در ماده ندارد و متعلق به ماده است نه منطبع در
ماده(ابنسینا ،1405 ،ص7و .)8پس همانگونه صورتهای نوعیه درعیناینکه جوهرند وجودی
لغیره دارند و بدون تعلق به ماده وجود پیدا نمیکنند نفس هم در عیناینکه وجودی جوهری دارد
حیثیتی تعلقی و لغیره دارد .اگر تعلقی بودن حقیقت یک شیء موجب دخول آن تحت مقوله
شود باید تمامیاعراض داخل در مقوله اضافه شوند زیرا تمام اعراض وجودی لغیره دارند و
تقومشان به جوهر است و اندراج شیء تحت دو مقوله محال است و نمیتوان گفت یک شیء
هم تحت مقولة کیف است و هم تحت مقولة اضافه (شیرازی ،1383 ،ج ، 8ص11و12و.)386
نتیجه

تعریف مالصدرا از نفس با ابنسینا تفاوت اساسی ندارد اما مفاد تعریف هریک ازاین دو فیلسوف
برگرفته از مبانی فلسفی آنان است که در بحث مبانی با یکدیگر تفاوت جدی و اساسی دارند
زیرا مبانی فلسفی پذیرفته شده در دستگاه صدرایی و حکمت متعالیه نگاهاین دو فیلسوف را
دربارة مسائل نفس به غایت متفاوت ساخته است.
از جهت تفسیر جوهر در «تعریف نفس» میان مالصدرا و ابنسینا اتفاق نظری وجود ندارد .از
نظر ابنسینا نفس جوهری بسیط و مجرد است که افعال تدبیری اختیاری و ادراک کلی امور را
انجام می دهد که با اعراض (حاالت) متفاوت است اما مالصدرا موجود بودن را بر اساس اصل
اصالت وجود مساوی با شخصیت میداند و قائل به وجود تبعی و لغیری برای اعراض است و
اعراض را تابع جوهر میداند از نظر او نفس انسان هم از آن جهت که در مسیر حرکت جوهری
قرار میگیرد مراتب مختلفی را طی میکند که از وجود جسمانی آغاز میشود و به مرتبة کامل
تجرد عقالنی میرسد اما از نظر ابن سینا نفس آدمیاز ابتدای امر ،جوهری کامل است که
بهواسطة ادراکات تغییری در ذاتش رخ نمیدهد و آنچه از علم و ادراک که بر او اضافه میشوند
همگی اعراضی هستند که بهعنوان کمال ثانوی برای نفس محسوب میشوند.
با توجه به اختالف در مبانی نظام فلسفی ابنسینا و مالصدرا ،توجه هریک به مقولة نفس و
مباحث مربوط به آن متأثر از اختالفاین دو فیلسوف در مبناست .اختالف در مبانی و نظام فکری
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مشایی و صدرایی به شکل گیری دو تلقی و دو نگاه منحصر در حوزه نفس منجر میشود .در
نتیجه هر یک ازاین دو فیلسوف در بحث تکون و شکل گیری نفس ،بحث حدوث نفس و رابطة
نفس و بدن با یکدیگر و سایر مسائل مربوط به نفس دیدگاههای متفاوتی را دارند.
از سوی دیگر ،در برخی از مبانی تع ریف نفس مانند جوهریت نفس ،تجرد نفس و ...اتفاقنظر
دارند،این دو معتقدند که حدوث بدن بهوسیلة بدن است و اگر بدن نباشد نفس افاضه نمیگردد
هرچند ابن سینا بدن را شرط حدوث و تحقق وجود نفس میداند مالصدرا بدن را زمینه و بستر
حدوث نفس میداند و ابنسینا تجرد را تنها در مرتبة عاقله میداند ولی صدرا سه مرتبه از تجرد
برزخی ،تجرد تام عقلی و تجرد اتم را برای نفس بازشناسی میکند.
در برخی از جنبهها و مبانی تعریف نفس این دو عقیدة خاص خود را دارند ماننداینکه ابنسینا
حدوث نفس را غیرمادی دانسته و رابطة آنها را رابطة اضافی و انضمامیمیداند ولی مالصدرا به
حدوث جسمانی نفس نباتی و بقای روحانی نفس حیوانی و انسانی و اتحادی دانستن رابطة نفس
و بدن عقیده دارد؛ و با توجه به مبانی فلسفی حدوث جسمانی نفس و حرکت جوهری نفس و
اشتداد وجود و تشکیک وجود نفس را بهعنوان یک موجودی واحد و سیال از ابتدای خلقتش تا
رسیدن به مرتبة تجرد ،واحد میداند که بهصورت کامالً تدریجی و اتصالی از هویت مادی خود
به هویت مجردی تحول پیدا میکند.
از نظر ابنسینا نفس جوهری بالذات مجرد از بدن است و بدن قائم به تدبیر و حاکمیت و
تصرف نفس بر آن است در نتیجه نفس برای دستیابی به برخی کماالت در مقام فعل و نه در
مقام ذات به بدن نیازمند است .در نظام فکری صدرا دربارة نفس ،چون در ابتدای امر ،نفس مادی
است مشکل چگونگی ارتباط بین دو امر مادی و مجرد پیش نمیآید ،ازنظر مالصدرا بدن تا
زمانی بدن است که با نفس در ارتباط باشد و پس از مفارقت از بدن دیگر بدن نیست بلکه
جسمیاست که صورت نوعیه دیگری پیداکرده است.
هرچند مفاد تعریف هر یک ازاین دو فیلسوف از نفس مبتنی بر مبانی فلسفی خاص آنهاست
اما میتوان گفت تعریف مالصدرا از نفس با تعریف ابنسینا تفاوت اساسی ندارد واین وجه از
اختالف دو فیلسوف در باب حدوث نفس منشأ تفاوت نگاه آن دو در باب مسئله نفس است.
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دانشگاهی،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.1385 ،
فخر رازی ،محمد بن عمر ،المباحث المشرقیـة فی علم االلهیات و الطبیعیات ،تهران ،مکتبه
االسدی.1966 ،
مصباح یزدی ،محمدتقی ،شرح ج  8اسفار اربعه ،جزء دوم ،تحقیق و نگارش محمد سعیدی مهر،
قم ،مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).1380 ،
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