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مقدمه
اين مقاله به بررسي تحليلي انتقادی ديدگاه ابنسينا و ابنرشد در باب نفس ميپردازد .بررسي ايـن دو
ديدگاه ،و تفاوت آنها در حوزۀ نفس و لواحق آن ،به آراء مبهم ارسطو در اين حـوزه برمـيگـردد .ديـدگاه
ارسطو در باب مجرد يا مادی بودن نفس در هالهای از ابهام قرار دارد .يا به اين دليل که مسئله برای خود
او نيز روشن نبوده است ،يا اينکه بيان او رمزی بوده و شارحان نتوانسـتهانـد مقصـود وی را بـه روشـني
دريابند .در هر حال اين ابهام در آراء او به چشم ميخورد و به ابنرشد شارح افکار وی نيز سـرايت کـرده
است .شرح و تبيين انديشه و افکار فيلسوف بزرگي همچون ارسـطو ،کـار سـهلي نيسـت ولـي برخـي از
مفسران آثار ارسطو بر اين عقيده هستند که در ارسطو ،ارتباط عقل و نفس در فرد انسان ،به نحو رمزی و
ابهام باقي مانده است و با وجود همۀ تالشهای وی در اين عرصه ،او باز هم نتوانسته است موضع خـود
را به درستي تبيين کند .همين ابهام در مسئله تجرد يا ماديت نفس در آثار ابن رشد نيز به چشم ميخورد.
درحاليکه به نظر ميرسد آنچه منشأ ابهام است ،نفس و ماهيت پر غموض آن است .چون وقتي فيلسوف
در راه بررسي مسئله نفس و ماهيت و لواحق آن (تجرد و بقای نفس ناطقه) گام برميدارد ،با اين مشکل
مواجه مي شود که آيا در ابتدا از افعال نفس آغاز کند و يا به بررسي قوای آن بپـردازد و بعـد بـه حقيقـت
نفس؛ و يا اينکه ابتدا راجع به ماهيت و حقيقت نفس بپردازد و بعد در مورد قوای آن.حتي بـه يـك معنـا
مي توان گفت ابهامي که در رابطۀ ميان عقل و نفس وجود دارد ،بـر تعريـف نفـس بـه «کمـال» تـأثير
ميگذارد و آن را با اِشکال روبرو ميسازد که آيا کمال به نحو اشتراک لفظي بر نفس و قوای آن اطـالق
ميشود يا به نحو اشتراک معنوی (ديناني )619 ،1489 ،همچنين ميتوان از دشواری فهم آثار ارسطو ،به
ترديد در صحّت انتساب برخي از آثار به او و اختالف شارحان وی اشاره کرد .از جمله دشواری بحث نفس
تعريفي است که ارسطو از نفس ارائه ميدهد و آن اين است که ارسـطو ،نفـس را صـورتِ بـدن دانسـته
است .حال با توجه به اين تعريف ارسطويي از نفس و نيز اين اصل که مـاده و صـورت در عـالم موجـود
مادّی هستند ،مادی بودن نفس رجحان مييابد .شارحان ارسطو بعد از او ،دربارۀ خلود و جاودانگي نفـس
انسان اختالف پيدا کردند؛ چون بحث از تجرد نفس به عنـوان شـالوده و مبنـا بـر بحـث از جـاودانگي و
سرمديت نفس تأثير دارد و تا نتيجۀ بحث در امر تجرد نفس روشن نشود ،بـه آسـاني نمـيتـوان در امـر
جاودانگي نفس رأی خود را صادر کرد .سؤالي که در اين مقاله مطرح است و در پي پاسخ بـه آن هسـتيم
عبارت است از اينکه ابنسينا و ابنرشد کدام تعريف از نفس و تجرد را ميپذيرند؟
ارسطو و تجرد نفس
ارسطو شناخت و بررسي نفس و لوازم آن را در حوزۀ مسائل علوم طبيعي قرار ميدهد ،به دليل آنکه از
ديدگاه وی نفس دارای سه ويژگي منشأ حرکت ،علت غايي و جوهر واقعي اجسام جاندار است که هر سه
ويژگي در علمطبيعي بررسي شده اند .چون نفس علّت بدن است و شـناخت بـدن از جملـه امـور طبيعـي
محسوب ميشود .داودی در کتاب دربارۀ نفس به نقل از ارسطو ميگويد:
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«گوئي بتوان از معرفت نفس در مطالعۀ تمام وجـوه حقيقـت ،خاصّـه در علـم طبيعـت،
مددی شايان گرفت چه نفس به طور کلـي اصـل حيوانـات اسـت .در واقـع در نگـرش
ارسطو ،صفات نفس از مادۀ طبيعي موجودات زنده انفکـاکناپـذير اسـت و علـمالـنفس
جزئي از طبيعيات است» (داودی.)1 ،1459 ،
حال به واکاوی ديدگاه ارسطو در باب تجرد نفس ميپردازيم .ارسطو ضمن نقد ديدگاه دموکريتوس که
کرات اليتجزی را علت حرکت حيوان ميداند ،ميگويد:
«ما هم ميپرسيم که آيا همين اجزاء اليتجزا است که سکون را نيز موجـب مـيشـود؟
چگونه ميتواند چنين باشد؟اين است مطلبي که تبيين آن دشوار و حتي ناممکن است و
به طور کلي،چنين به نظر نميرسد که نفس،حيوان را بـدين طريـق بـه حرکـت درآورد
بلکه درواقع با وساطتِ نوعي از اختيار و تفکّر که محرّک حيوان ميشود» (همـان-14،
.)15
ارسطو سپس با مطلبي که از افالطون ( 433-319ق م) نقل ميکند ،ميگويد که درست نيست نفـس
را مقدار بدانيم (داودی ،پيشين .)1 ،اگر کمي در سخنان اخير ارسطو دقت کنيم ،متوجه خواهيم شد که او
قايل به تجرد نفس بوده است .ارسطو حرکت حيوان را به اختيـار و تفکـر نسـبت داده اسـت ،و در ادامـۀ
همين سخن ،مقدار بودن نفس را انکار ميکند و با اين سخنان ،تجرد نفس در ذهن وی خطور مـيکنـد.
همچنين ارسطو در جايي ديگر ميگويد:
«هرگاه پيرمرد چشمي سالم باز يابد ميتواند به روشني همچون مردی جوان ببيند .پس
پيری زاييدۀ انفعال نفس نيست بلکه مربوط به انفعال موضوعي است کـه نفـس در آن
جای دارد .چنان که در باب مستي يا بيماری نيز چنين است» (داودی ،همان.)14-18 ،
اين سخن ارسطو حاکي از آن است که خـودِ نفـس منفعـل نبـوده و از اسـتعداد و قـوّه مبرّاسـت .وی
همچنين در جايي ديگر با صراحت در مورد تجرد ذاتي نفس ميگويد:
« با اين که روشن است که جوهر نفس و ذات آن ممکن نيسـت جسـماني باشـد ،ولـي
ناگزير است در عضوی جسماني باشد که بر ديگر اعضا اشـراف داشـته و آنهـا را اداره
نمايد» (.)Aristotle‚1955‚14-16-b
ارسطو گرچه در اين عبارت آشکارا تجرد ذاتي نفس را پذيرفته ،ولي چگونگي استقرار آن را در عضوی
جسماني بيان نکرده است .ابنسينا در «رسالۀ تلخيصِ نفس» ارسطو ميگويد:
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«نفس نميميرد ،چون نفس بسيط است ،پس اجزاء ندارد چنان که بيان شد و چيزی که
اجزاء ندارد تضاد در آن نيست .پس فساد در آن راه ندارد و چيزی که فساد در آن نيست
مرگ در او نيست ،پس نفس هرگز نميميرد ،چون نفس حياتش از ذات خويش است نه
از غيرش» (حائری مازندراني ،1451 ،ج.)483-485 ،1
اين سخنان ارسطو به وضوح حاکي از اعتقاد او به تجرد نفس است .ارسطو با اين اصـل کـه نفـس را
صورتِ بدن ميداند و نيز به دليل اهميت اين اصل در پيدايش موجودات مادی ،نميتواند به تجرد نفـس
قايل باشد .از اين رو يقيناً چنين صورتي با صرفنظر از موضوع از بـين مـيرود .در نتيجـه هنگـامي کـه
بيانات ارسطو مبني بر تجرد نفس و همچنين معنايي که او از صورت ارائه ميکند لحـا شـود ،تعـارض
فکری او آشکار ميگردد .خود ارسطو هم ميداند که بايد مبدأ حيات جانـداران را بـه سـببي غيـر مـادی
نسبت دهد؛ زيرا از ديدگاه او ،ماده نميتواند باعث حيات جانداران شود؛ به همين دليل به جهت اجتناب از
محاذيری که به زعم او برای سخن افالطون در باب مثالي دانستن نفس بوجود آمد ،فقط بخشي از نفس
را مجرد ميداند و بر اين عقيده است که نفس از بدن جداييناپذير است يا الاقل جزئـي از نفـس چنـين
است ...با اين همه هيچ مانعي ندارد که حداقل برخي از اجزاء ديگر نفـس مـيتوانـد از جسـم انفکـاک و
مفارقت يابند؛ زيرا که کمال برای هيچگونه جسمي وجود ندارد (ارسطو.)8-3 ،1459 ،
ابنسینا و نفس
ابنسينا به پيروی از ارسطو نفس را «کمال اول برای جسم طبيعي آلي» تعريف ميکند .وی در شـفاء،
قيد «له أن يفعل افعال الحيوه» (ابنسينا )1436،18 ،را به اين تعريف اضافه کرده و معتقد است که نفس
را به کمال تعريف نموده است و در اين قسمت از تعريف نفس ،از تعريف ارسطو در مورد نفس ميگسلد،
زيرا که در تفکر ارسطويي «هر صورتي کمال است و هر کمالي صورت است» (ارسطو ،)3 ،1459 ،يعنـي
بين دو واژۀ کمال و صورت ،رابطۀ تساوی برقرار است .در حاليکه ابنسينا مخالف اين نظر بوده و معتقد
است که هر صورتي کمال است ،ولي هر کمالي صورت نيست .يعني رابطۀ بين کمـال و صـورت ،عـام و
خاص مطلق است ،درحاليکه الزمۀ تساوی بين واژۀ کمال و صورت بدينگونه است که با از بـين رفـتن
ماده (بدن) ،صورت (نفس) هم نابود ميشود و اين مطلب با بقای نفس منافات دارد.
ابنسينا در رسالۀ الحدود ،حدّ نفس را اينگونه بيان ميکند که نفس به دو معنای متفاوت از هم به کار
رفته است و هر معنايي که از نفس ارائه ميشود ،تعريف ويژهای از آن را بيان ميکند .نفس در يك معنـا
بر انسان ،حيوان و نبات منطبق است که همان تعريف نفس به کمال جسم طبيعي آلي است کـه بـالقوه
حيات نيز دارد؛ و در معنای دوم بر انسان و فلك انطباق مييابد که عبارتسـت از نفـس جـوهر مجـرد و
کمال جسم است که از روی اختيار و به ياری عقل ،جسـم را حرکـت مـيدهـد (ابـنسـينا.)98 ،1455 ،
ابنسينا طي داليلي تجرد نفس را اثبات ميکند و ميتوان او را مبدع تجرد نفس دانست که در ادامه بـه
طور مفصل بررسي خواهد شد.
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ابنسینا و ابداع تجرد نفس
ابنسينا و سهروردی و مالصدرا براساس نظرياتي از جملـه کليـات ،انقسـامناپـذيری ،معنـا ،معرفـت و
انطباع به دفاع از تجرد نفس اقدام کردهاند؛ اما قویترين برهان بر تجرد نفس به ابنسينا تعلـق دارد کـه
وی در المباحثات از آن بهعنوان «اجلّالبراهين» ياد ميکند ،برهان تعقـل ذات براسـاس علـم حضـوری
است.
ابنسينا پس از بررسي آراء افالطون و ارسطو ،تصريح ميکند که مهمترين برهان اقامه شده بر تجـرد
نفس ،دليل بساطت است؛ اما وی راه بساطت را چندان روشي برهاني ندانسته و معتقد اسـت ايـن شـيوه
عمدتاً آگزيوماتيکي است .وی مي کوشد با بررسـي مسـئله تجـرد نفـس ،جـاودانگي آن را اثبـات نمايـد.
ابنسينا در شارات مينويسد :آدمي در حاالت چهارگانه بيداری ،خواب ،بيداری با حالت بـدون استشـعار و
انسان در هوای معلق نسبت به «نفس و من» تصوری بديهي و تصديقي بديهي از خود دارد .انـــسان در
بيداری عالوه بر درک امور مادی و هستيهای خارجي ،از هستي «خويشتن» غافل نيســـت .در خـواب
نيـز آدمي به رغم قدرت بر ادراک محسوسات ،به وساطت قوای نفس باطني« ،خويشتن» را در مييابـد.
بنابراين عالوه بر آنکه آدمي دارای جوهری درّاک که غير مادی است ،هست؛ دارای ادراک غيرجسـماني
از خود ماده نيز هست (ابنسينا ،1436 ،نمط ،4فصول )4-1به عالوه در بررسي احوال خـود محسوسـات،
مي توانيم موجود نامـحسوس را اثبات کنيم .در اينجا در پي آن هستيم که اين مطالب مذکور کـه مبنـا و
مقدمهای برای اثبات تجرد نفس هست را با توضيح بيشتری بيانکنيم .اينکه افراد انسان در يك معنـای
حقيقي با يکديگر مشترک هستند که غير از خصوصيـــات مادی و فردی افـراد آن اسـت .ايـن طبيعـت
مشترک ،نامحسوس و معقول است .حتي ميتوان آشکارا اثبات کرد ،حــس و وهـم و عقـل ،موجـوداتي
نامحسوس و غيرمادیاند .احواالت بسياری همچون عشـق ،شـرم ،تـرس ،شـجاعت و خشـمگيني کــه
مربوط به نفس ميباشند به حس در نمي آيند و لذا دايـرۀ معنـای موجـود بـودن از جملـه موجـود بـودن
نفس(مجرد) ،وسيعتر از محسوس بودن است (ابنسينا ،1436 ،نمط ،3فصول  .)4-1ابـنسـينا در تبيـين
تفاوت اعضاء و جوارح و نفس در نمط سوم ،فصل چهارم با عنوان «وهم و تنبيه» ميگويد ممکن اسـت
کسي براساس اين باور که غير از اعضاء مادی انسان ،امری مجرد به نام نفس وجود ندارد اشکال نمايد و
بگويد که آدمي در ادراک ذات خود هم به وساطت افعال و آثار مادی نيازمند اسـت و بـه واسـطه همـين
افعال و آثار مادی است که موفق به ادراک ذات خود ميشود؛ اما ابنسينا پاسخ ميدهد که اساسـاً اثبـات
ذات و نفس از طريق افعـال و اعضاء مادی ناممکن است .تقرير نخست آن اسـت کـه در فـرض انسـان
معلق در فضا ،نفس با اينکه از تمام افعال خود غافل است؛ اما ذات خود را در مـي يابـد .تقريـر دوم ايـن
است که ادراک ذات خود همواره مقدم بر افعال است چون تحقق فاعل که منشاء صدور فعل است پـيش
از وجود فعل خواهد بود (ابنسينا ،1436 ،نمط ،4فصـل  .)3نتيجــه آنکـه غيـر از فعاليـتهـای مـادی و
جسماني ،بايد نفس مجرد باشد که ادراک و افعال و آثار را بتوان بدان ارجاع داد.
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ابن سينا معتقد است بدون اثبات جوهريت و تجرد نفس ،نميتوان جاودانگي آن را تبيـين کـرد .گرچـه
برهان امتناع صور معقول در جسم کـه ابـنسـينا آن را در کتـاب شـفاء آورده از دقـت و ابتکـار عجيبـي
برخوردار است (ابنسينا )191-189 ،1436 ،و نيز دليل رابطه معکوس نفس و بدن در شـدت و ضـعف از
پشتوانه تجربي و شهودی برخوردار است (ابنسينا )31 ،1453 ،اما خود ابـنسـينا علـم حضـوری مـا بـه
ذاتمان را قویترين برهان بر جوهريت و تجرد نفس ميداند (ابنسـينا .)166 ،1431 ،ابـنسـينا از ميـان
قوای مختلف نفس ،تنها به تجرد قوۀ عاقله معتقد است؛ اگرچه برخي از اوقات قوه خيال را مجرد ميداند؛
اما اين نظريه (تجرد خيال) با مبنای وی ،سازگار نيست به دليل آنکه ابنسينا فقط دو ساحت را قبول دارد
يکي ساحت عقل و ديگری ساحت ماده است .از ديدگاه او ،فقط ساحت عقل است که از تجرد برخـوردار
است ،حال آنکه دو ساحت خيال و ماده ،مادی بوده و دارای تجرد نيستند .اما برخي از افـراد معتقدنـد در
نهايت وی ،نفس حيواني و قوه خيال را مجرد دانسته است (حسن زاده آملي )433 ،1431 ،و مبنـای ايـن
استناد ،گفتاری است که فخر رازی ( 633-585ه.ق) از مباحث ابـنسـينا در المباحـث المشـرقيه نقـل و
سرانجام مالصدرا آن را از کتاب المباحث المشرقيه اخذ نموده است (مالصدرا ،1981 ،ج.)118-113 ،8
ابنسينا در المباحثات ميگويد:
«چنين مينمايد که حيوان و نبات از اصلي غيرمخالط بهرهمند باشد ،اما اين مطلـب بـا
ديدگاه ما سازگار نيست .اينها و نظاير آن دام و کمينگاه انديشههاسـت کـه اگـر عقـل
اطراف آن بچرخد و ياری بطلبد اميـد اسـت کـه خداونـد راه حـق را بـر آن بگشـايد»
(ابنسينا.)64-6 ،1431 ،
ابنسینا و سرمدیت نفس
ابن سينا پس از تبيين و اثبات وجود جوهر مجردی بنام نفس ،به جاودانگي آن مبادرت ميورزد .البته او
براهيني از جمله «بساطت» و «فعليت محض نفس» را در رسالۀ النفس در تبيين بقاء نفس آورده اسـت،
اما مهمترين برهان عقلي وی به لحا فلسفي بر بقاء نفس ،برهاني است که در کتـاب نجـات براسـاس
رابطه نفس و بدن ميآورد و بر آن تأکيد ميورزد .اجمال برهان اين است:
الف) نفس در هستي خود نيازمند به بدن نيست.
ب) هر چيزی که تعلق ذاتي به چيزی ديگر نداشته باشد ،با از بين رفتن آن چيز ديگر ،از بين نخواهـد
رفت و جاودانه ميماند.
نتيجه :بنابراين نفس با از بين رفتن بدن ،فاني نخواهد شد و جاودانه ميماند.
از آنجايي که ابنسينا قايل به حدوث نفس بوده است ،بايد نخست ثابت کند که فساد بدن هيچ تأثيری
در فساد نفس ندارد و نفس با فساد بدنباقي خواهد ماند ،و در نهايت بايد به طور کلي اثبات کند که هـيچ
عاملي موجب فساد نفس نخواهد شد .تفصيل برهان باال به صورت زير خواهد بود:
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اگر نفس همراه با فساد بدن ،فاسد شد و از بين رفت پس بايد بـين نفـس و بـدن يـك نـوع تعلـق و
رابطهای برقرار باشد که اين رابطه از دو حال خارج نيست:
 .1يا اين رابطه بر اساس ماهيت اين دو (نفس و بدن) است.
 .1يا اين رابطه بر اساس وجود آن دو است.
در صورت فرض نخست اگر رابطۀ نفس و بدن ماهوی باشد ،در اين صورت زماني ما ميتوانيم نفـس
را تعقل کنيم که بدن را تعقل کرده باشيم .يعني ماهيت نفس تعقل نميشود ،مگر به واسطۀ تعقل بدن و
همچنين بدن تعقل نمي شود ،مگر در صورت تعقل ماهيت نفس .پس ناگزيريم بيان کنـيم :رابطـۀ ميـان
نفس و بدن متضايفان است؛ به دليل آنکه رابطۀ ماهوی ميان دو شيء تنها در متضايفان ،موجود اسـت و
اين بدين معني است که نفس و بـدن هـر دو داخـل در مقولـۀ اضـافه – کـه يکـي از مقـوالت عـرض
است -شوند درحاليکه نفس و بدن هر دو جوهرند .اگر رابطۀ ميان اين دو [نفس و بدن] رابطۀ وجـودی
باشد و از آنجا که رابطۀ وجودی تنها در مدار عليت متصور است پس در اينجا هم دو حالت متصور است:
 .1يا بگوييم نفس علت بدن است.
 .1يا بدن را علت نفس بدانيم.
فر ض اول محال است و دليل اينکه نفس نميتواند علت بدن باشد اين است که نفـس و بـدن بـاهم
حادث شدهاند و نفس تقدم زماني بر بدن ندارد .همچنين نفس بر بدن تقدم ذاتي نداشته ،زيرا اگر نفـس
علت بدن باشد ،در اين صورت بدن نيز معلولِ نفس خواهد بود؛ و در نهايت فقط علت عـدم بـدن ،عـدم
نفس است .درحاليکه در بسياری از اوقات نفس موجود است ،اما بدن فاني ميشود؛ پس نفس نميتوانـد
علت بدن باشد .حال فرض دوم را بررسي ميکنيم که اگر بدن علت نفس باشد ،بين نفس و بـدن کـدام
نوع از علل چهارگانه برقرار است :بدن علت فاعلي نفس نميتواند باشد؛ به دليل آنکه جسم بما هو جسم
يعني جسم از نظر ذاتش ،هيچ فعليتي ندارد و نميتواند فاعل کاری باشد به همين علت نميتواند فاعل و
علت بدن باشد .همچنين بدن علت مادی نفس هم نيست؛ به دليل آنکه نفس اساساً مجرد بوده و در اين
رابطه ،منطبع در ماده ( بدن) نيست تا بدن بتواند ماده نفس باشد .پس به اين نتيجه ميرسـيم کـه نفـس
فاقد علت مادی است و نيز بدن نميتواند علت صوری و علت غايي يا کمال نفس به شمار رود؛ به دليـل
آنکه اوالً صورت بدن هم به واسطۀ نفس است و بدن بدون نفس ،صورتي نخواهد داشـت و ثانيـاً چـون
ثابت کرديم که نفس مجرد است پس در واقع نفس نسبت به بدن از شرافت وجـودی بـااليي بهـرهمنـد
است پس بدن علت غايي نفس نيست (ابنسينا)181 ،1936 ،؛ بنابراين نفس علت صوری بدن است زيرا
نفس مجرد است و از شرافت وجودی نسبت به بدن برخوردار است .در پايـان ابـنسـينا بـه ايـن نتيجـه
مي رسد که نفس ذاتاً وابسته به بدن نبوده ،يعني هيچ رابطۀ ضروری يعني عليتي ميان نفس و بدن قائـل
نيست؛ پس فساد و نابودی بدن منجر به فساد نفس نخواهد شـد (ابـنسـينا .)116 ،1458 ،ابـنسـينا در
کتابهای مختلفي از قبيل نجات و شفاء تأکيد ميکند که نفس در وجودش نه به بدن بلکـه بـه مبـادی
عقلي که جاودان و فناناپذيرند ،وابسته است .به باور ابنسينا ،هر زماني که علت (يعني گوهر عقلي) بـاقي
باشد ،معلول نيز (نفس) باقي است.
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دالیل ابنسینا در حوزۀ تجرد نفس
اعتقاد به تجرد نفس ناطقه و بقای آن پس از مـرگ ،اصـلي مسـلّم در ديـدگاه بـوعلي و نيـز شـالوده
مهمترين مباحث اعتقادی (مانند معاد) است .وی در برهاني ساختن تجرد نفس بسـيار اهتمـام ورزيـده و
ابتکارات ارزندهای بر جای گذاشته است؛ برای مثال مطالـب ژرفـي کـه در نمـطهـای پايـاني اشـارات و
تنبيهات در مورد تواناييهای عارفان ميگويد ،همه بر همين اصل استوار اسـت و حتـي وی زمينـهای را
فراهم ميکند تا معجزات پيامبران و کرامات اولياء را بدين وسيله مستدل سازد .ابـنسـينا در ايـن رابطـه
ميگويد:
«شرف آدمي به دو چيز است به نفس و عقل .و اين هر دو نه از عالم اجسامند بلکـه از
عالم علويند و متصرف بدن هستند نه ساکن بدن ،که قوتهای مجرد بسـيط را حيّـز و
مکان نتواند بودن لکن اثر ايشان بدن را به نظام ميدارد» (ابنسينا.)86 ،1451 ،
در ادامه به مهمترين داليل وی در باب تجرد نفس اشاره ميشود:
برهان اول) تقسیمناپذیری
ابنسينا در فصلي به مجرد بودن محل معقوالت يعني نفس اشاره ميکند و معتقد است به اينکـه هـر
چيزی که تقسيمناپذير باشد پس به ناچار محلش هم بايد تقسـيمناپـذير باشـد (ابـنسـينا.)465 ،1453 ،
برهان وی را به صورت مختصر در پنج مقدمه ذکر ميکنيم:
مقدمه .1احساس ،تخيل و تعقل؛ علم و ادراک هستند.
مقدمه .1هيچ ادراکي اعم از عقلي ،خيالي و حسي؛ تقسيم فکي (در مقابل تقسـيم عقلـي و وهمـي) را
نميپذيرند.
مقدمه .4محل علوم سهگانهای که انقسام ناپذيرند ،همان نفس ماست به گونهای که ايـن سـه ادراک
هر کدام از کيفيات نفس محسوب ميشوند.
مقدمه .3محل شيءِ انقسامناپذير ،نمـي توانـد منقسـم شـود .چـون اگـر محـل انقسـام پـذير ،قابليـت
انقسام داشته باشد ،به طريق اولي آن امری که در اين محل حلول ميکند ،انقسام را ميپذيرد درحاليکه
ما در مقدمۀ دو بيان کرديم که هيچ ادراکي ،تقسيم فکي نميپذيرد (يعني حلول کنندهها قابليـت انقسـام
ندارند).
مقدمه .6هر چيزی که قابليت انقسام نداشته باشد ،مادی نيست بلکه مجرد است.
نتيجه :پس نفس مجرد است (يوسفي.)188 ،1489 ،
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نقد و بررسی
نقدهايي که بر برهان باال وارد شده است عبارتند از:
 .1مقدمۀ چهارم به وجود جسم از آن جهت که محل نقطه است نقض ميشود؛ زيرا با اينکه نقطه بـه
دليل امتداد نداشتن ،قابل انقسام نيست ،محل آن (يعني جسم) قابل انقسام است.
 . 1مقدمۀ پنجم قابليت نقد دارد ،چون اموری از قبيـل نقطـه ،مـاده اولـي ،صـورت و کيـف بـا اينکـه
انقسامپذير نيستند ،ولي مادیاند .پـس انقسـامناپـذيری بـا تجـرد تالزمـي نـدارد (يوسـفي181 ،1489 ،
.)184برهان دوم) ابن سينا در برهان ديگری با تکيه بر ضعيف و فرسوده نشدن نفس در جريـان دريافـت
مکرر معقوالت ،بلکه فزوني يافتن قوت آن ،بر تجرد نفس ناطقه حکم ميکند .صورت منطقي برهـان از
اين قرار است:
«قوای جسماني در اثر تکرار فعل ،ضعيف و خسته ميشوند .حال آنکه قوه عاقله ضـعيف نشـده بلکـه
قویتر ميشود .نتيجه آنکه قوه عاقله مادی نيست» (ابنسينا.)186 ،1436 ،
ممکن است در برابر اين استدالل گفته شود هنگام پيری و کسالت ،نفس معقـوالت خـود را فرامـوش
ميکند و از تعقل باز ميماند و اين امر حاکي از آن است که فعل نفس جز با بدن تمام نمـيشـود ،پـس
نفس مجرد نيست .ابنسينا در پاسخ به اين توهم ميگويد:
«چنين توهمي ناصواب و از حقيقت دور است .زيرا اين مطلب به مدعای مذکور آسـيبي
نميرساند .اگر برای نفس مانعي پيش نيايد ،فعل خود را انجـام مـيدهـد و گـاهي بـه
واسطه حالتي که عارض بدن گرديده ،نفس فعل خاص خود را رها ميکند .بـه عبـارت
ديگر ،افعال نفس دو گونه است ،بعضي در قياس با بدن (که بدن را تـدبير مـيکنـد) و
بعضي ديگر در قياس با ذات (که خودش را ادراک و تعقل ميکند) .اين دو کـار بـا هـم
جمع نميشوند ،به گونهای که اشتغال به يکي از اين دو ،مانع توجه نفـس بـه ديگـری
ميگردد .بنابراين ،نفس صرف نظـر از بـدن هرگـز ذات خـود را فرامـوش نمـيکنـد»
(ابنسينا.)196 ،1436 ،
برهان سوم) ابنسينا ،در سه تنبيه نخستين نمط سوم کتاب االشارات و التنبيهات دليلي را بـر وجـود
نفس اقامه ميکند که تجرد آن را نيز ثابت مينمايد (ابنسينا .)191 ،1436 ،استدالل وی بر سـه مقدمـۀ
اصلي مبتني است:
مقدمه  .1هر انساني ذات خود را درک ميکند.
مقدمه .1مدرک در ادراک انسان نسبت به خود امری غير از بدن و امور بدني (حواس ظـاهر و بـاطن)
است.
مقدمه  .4مدرَک در ادراک انسان نسبت به خود ،امری غير از بدن و امور بدني است.
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نتيجه :مدرَک و مدرِک اموری غير مادی و مجرد هستند.
صحت مقدمه اول را شهودی که هر فرد نسبت به خود دارد ،تضمين ميکند .هنگامي که هـر يـك از
انسانها به خود رجوع ميکند خود را در مييابد و از آن غافل نيست.
ابنسينا ،سپس مطالبي را در صحت مقدمه دوم ميآورد که از اين قرار است:
1ـ انساني که از حواس ظاهری خود غافل است ،خود را ادراک ميکند .وی برای ايـن مـورد شـخص
خواب را مثال ميزند .قطبالدين رازی در شرح خود ارتباط اين دو را در ايـن مطلـب مـيدانـد کـه اگـر
شخص خواب را صدا کنيم ،بيدار ميشود و اين نشان دهنده عدم غفلت او از خود است (ابنسينا،1436 ،
.)191
1ـ انساني که از حواس ظاهر و حواس باطن خود غافل است ،خود را ادراک ميکند .مثال وی در ايـن
مورد انسان مست است .انسان مست از کليه حواس ظاهری و بـاطني خـود غافـل اسـت و درعـينحـال
خودش را ادراک ميکند.
4ـ اگر هر يك از ما خود را در ابتدای خلقتش در نظر آورد ،به گونهای که با عقل سالم در هـوايي آرام
در جايي معلق باشد ،طوریکه اعضای بدنش تماسي با هم نداشته باشند و حواسش تحت تأثير تحريکات
محيطي قرار نداشته باشد ،در چنيـن حالتي خود را ادراک ميکند؛ حالآنکه از همـۀ اعضـای بـدن ،همـۀ
حواس ظاهر و همۀ حواس باطن غافل است.
همچنين روشن است امری که مورد غفلت است غير از امری است که مورد غفلت نيست.
نتيجهای که از اين مقدمات بدست ميآيد ،بدين شرح است که مدرِک در ادراک انسان نسبت به خود،
اعضای بدن ،حواس ظاهر يا حواس باطن نيست .توجه به اين نکته الزم است کـه حالـت سـوم ،حـالتي
فرضي است و همين حالت فرضي است که سبب شده کل استدالل ابـنسـينا ،برهـان «انسـان معلـق»
ناميده شود.
اما دقت در استدالل مذکور نشانگر اين است که استدالل گرفتار اشکاالت متعددی است:
الف) فرض انسان معلق ،صرفاً يك فرض است و به هيچ وجه تحقق خارجي نـدارد تـا بـر اسـاس آن
بتوان امری وجودی را اثبات کرد .بنابراين ،مسئله مذکور قضيهای شرطي است که صدق آن متوقـف بـر
صحت مقدم آن است و راهي برای اثبات صحت مقدم وجود ندارد.
ممکن است ابنسينا يا طرفداران انديشه او ادعا کنند که مسـئله وجـود نفـس امـری بـديهي اسـت و
سخنان ابنسينا همانگونه که عنوان «تنبيه» نشان ميدهد ،صرفاً تنبيهي برای اذهان غافل باشد و ايـن
امری معلوم است که بداهت امور بديهي ميتواند مورد غفلت قرار گيرد .بر اين اساس ،اشکال مذکور وارد
نيست ،چرا که در واقع اصالً استداللي وجود ندارد.
ب) به صرف اين که مدرک و مدرَک امری غير از بدن باشند ،الزم نميآيد که معتقد به وجود جوهری
مجرد شويم که هيچ گونه صفت مادی نداشته باشد .شايد نفس آن گونه که برخي از متکلمين گفتـهانـد،
جسمي لطيف و متفاوت از جسم دنيوی باشد.
ج) مثال انسان خواب يا انسان مست نشان نميدهد که آنان از حواس ظاهری و باطني خود غافلانـد،
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زيرا اينکه من در چنين حاالتي احساس ميکنم از حواس ظاهری و باطني خـود غافلم ،ثابـت نمـيکنـد
کـه واقعاً چنين است.
برهان چهارم) برترين برهان تجرد نفس نزد بوعلي که از آن در المباحثات به عنوان «اجلالبراهين»
ياد کرده ،برهاني است که بر «تعقل حضور ذات انسان در نفس بدون وساطت مفهوم» متکي است .زيـرا
هر آنچه ذاتش نزدش حاضر باشد ،قائم به ذات و غيرجسماني است (ابنسينا166 ،1431 ،ـ  .)165بسـط
اين برهان به چند مقدمه نيازمند است:
مقدمه  .1ابنسينا شايد نخستين فيلسوفي باشد که علم حضوری را طـرح کـرده اسـت .البتـه در آثـار
فارابي اشاراتي انـدک وجـود دارد ،امـا طـرح و تـدوين آن از سـوی ابـنسـينا صـورت گرفـت .در علـم
حضوريواقعيت امر ،حاضر خواهد شد نه اينکه صورتي ارتسام يابد.
مقدمه  .1ابنسينا قائل به وجود بديهيات اوليه است و ميگويد اين امور معانيای هسـتند کـه محتـاج
مفهوم ،برهان و کسب نيستند؛ وگرنه امر محالي الزم ميآيد .پس پيدايش آنها در نفس انسان فطـری و
ضروری است و پيش از هر مفهومي و به طور مستقيم برای انسان حاصل ميشوند.
مقدمه  .4نفس انسان به هر امری به واسطۀ اخذ صورت يا رسم صورت آگاهي مييابد ،اما آگاهي بـه
خويشتن بسان جوهر ،نيازمند هيچ واسطهای نخواهد بود.
نتيجه :وی با توجه به مقدمات مذکورميگويد نفس انسان «جوهریالذات» و «مستقلالوجود» است.
به باور ابنسينا تعقل خويشتن انسان ،نه بهواسطۀ جسميت و نه بهواسطۀ مفاهيم ديگر ،بلکه بـه علـم
حضوری است .نفس آدمي هم ذات خود را تعقل ميکند و هم اشياء خارج از ذات خود را .هرگاه ذات خود
را تعقل کند ديگر احتياج به امری ديگر ندارد (ابنسينا .)114 ،1458 ،شايد وجه رجحان ايـن برهـان آن
باشد که بر انطباع صور معقول در محل مبتني نيست و فقط با نظر به ذات نفس صورت گرفته است .پس
نفس از نگاه ابنسينا امری مجرد است و چون مجرد است ،فناناپذير است .در اينجا ميتـوان گفـت ايـن
برهان از اعتبار و وثاقت زيادی برخوردار است و با اين برهان بر تجرد نفس موافقيم.
ابنرشد و نفس
ابنرشد به شرح و بسط آراء مبهم ارسطو در باب عقل پرداخته و شقوق جديدی را مطرح ساخته اسـت
(ابنرشد .)18 ،1483 ،وی اين تعريف نفس که «استکمالي است برای جسم طبيعي آلـي» را حـدّ واقعـي
نفس نميداند .به دليل آنکه اين تعريف ،ماهيت و حقيقت شيء را معين نميسـازد ،بلکـه تنهـا نسـبت و
رابطۀ آن را با بدن مشخص ميسازد .بدين معني که اين تعاريف برای اين منظور ارائه مـيشـوند کـه از
طريق آنها بر تمام افرادی که به نوعي داخل در اين تعريفها هستند ،پـي بـرده و تصـور ويـژۀ آنهـا را
بدست آورند (همان.)483 ،
در نگاه ابنرشد ،نفس کمال و صورت بدن است .بنابراين هرگاه نفس صورت کمالِ امـر بـالقوه باشـد
جماد و يا غير مدرِک خواهد بود و هرگاه کمالِ محض و عاری از قوه باشد ،عقل خواهد بود (همان)468 ،

43

سکینه ابوعلی ،قاسم پورحسن
)(Sakineh Abuali / Qassem Pourhassan

و اين حاالت فرسودگي و خستگي از آن حيث بر نفس عارض ميشوند که کمال جوهر بالقوه (بدن) است
نه از آن حيث که فعليت محض است (همان.)468-463 ،
ابنرشد معتقد است نفوس فردی از حيث عدد غير از هم هستند ،ولي از حيث صورت يکـي هسـتند و
منظور از صورت همان نفس است .کثرت عددی يعني تقسيمناپـذيری از ناحيـۀ مـاده بـر واحـد صـوری
عارض مي شود .هرگاه نفس هنگام نابودی تن از بين نرود ،يا عنصر پايداری در خـود داشـته باشـد ،الزم
است که وقتي تن را رها کرد ،وحدت عددی داشته باشد .ابن رشد همچنين معتقد است نفس و صـورت،
بالعرض محلشان انقسام مي يابند ،يعني به تبـ ِع انقسـام محلشـان ،نفـس و صـورت هـم بـالتبع منقسـم
ميشوند .نفس بيش از هر چيز به نور شباهت دارد .همانگونه که نـور بـا تقسـيم شـدن اجسـام نـوراني
منقسم ميشود و پس از زايل شدن اجسام متحد مـي گـردد ،رابطـۀ نفـس و بـدن نيـز همانگونـه اسـت
(همان .)49-48 ،از اين سخنان ابنرشد روشن ميشود که وی قائل به تجرد نفسناطقه است .ولي ايـن
سؤال در اينجا مطرح مي شود که آيا افراد انساني هم از تجرد برخوردارند يا فقط نوع انساني؟ ابنرشد هـر
بار نظريات مختلفي در باب عقل بيان ميکند تا اينکه در نهايت نظر نهايي خود را در مورد کتـاب دربـارۀ
نفس ارسطو بيان نمود .وی سه نوع عقل در نفس تشخيص ميدهد:
 . 1عقل هيوالني :همان نوع انساني است که از امتزاج با ماده بری بوده و جاودانه است و فنـا و فسـاد
بدن تأثيری در نفس ندارد.
 .1عقل منفعل :همان نفس فردی بشر است و اين نوع عقل با ماده در آميخته است که با زوال بدن از
بين ميرود.
 .4عقل فعال :از هرگونه امتزاج و اختالط با ماده به دور بوده و جاودانه است (شرفالدين ،بيتا.)54 ،
بررسی
بنابراين ميتوان دو وجه در نفس انساني تشخيص داد:
 .1عقل منفعل به دليل امتزاج با ماده و اينکه با فساد بدن ،از بين ميرود؛ بنـابراين از تجـرد برخـوردار
نبوده است.
 .1ابنرشد در اين رأی خود از ارسطو فاصله ميگيرد .به دليل آنکه عقل هيـوالني در ارسـطو جاودانـه
نيست ،بلکه دچار فساد و تباهي است .درحاليکه ابنرشد معتقد است عقل هيوالني جاودانه است،بنابراين
اين مرتبه از عقل انساني از تجرد برخوردار است يعني نوع انساني دارای تجرد است نه نفس فردی.
ابنرشد و تجرد
تعريف نفس نزد ابنرشد همان تعريف ارسطو است« .نفس کمال اول است برای جسم طبيعـي آلـي»
(ابنرشد )14-11 ،1968 ،و تقريباً ساير آراء او در مورد نفس و قوای آن شبيه مطالب ارسطوسـت .مـا در
اين قسمت به تحليل جريان شناخت نزد ابنرشد و بررسي راهي ميپـردازيم کـه او بـرای تجـرد نفـس
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برميگزيند .،اصول نظريه شناخت ابنرشد کامالً ارسطويي است (موسـوی بجنـوردی ،1433 ،ج.)653 ،4
ابنرشد بيان ميکند عقل قبل از هر گونه ادراک حسي ،از هر نوع صورت محسوس تهي و خالي است و
آنگاه از طريق حواس ،اين صور محسوس را گرفته و آنها را جمعآوری کرده و سپس آن معاني را تجريـد
و به شکل صورتهای معقول يا مفاهيم معقول در ميآورد .ابنرشد در يکي از تلخيصهايش بعد از نقـل
اين گفتار از ارسطو که معتقد است «وقتي فردی يکي از حواس خود را از دست ميدهد در واقع معقول و
شناختي را از دست داده است» ،ميگويد آنچه در زمرۀ شـناخت انسـان واقـع مـيشـود از دو راه بدسـت
ميآيد .1:برهان  .1استقراء
برهان از راه مقدمات کلي است و استقراء از راه امور جزئي است .اما برای شناخت مقدمات کلي ،ما بـه
جز استقراء راهي نداريم (ابنرشد ،1981 ،ج .)311 ،1زيرا ما به مقدمات کلي نميرسيم ،مگر اينکـه قـبالً
مواردی را تجربه کرده باشيم .سپس از راه مشاهدۀ موارد تجربه شده ،از راه استقرا به يك حکم کلي نائل
ميشويم .پس مبنای يك حکم کلي ،در واقع امور جزئي است.
ابنرشد در ادامه به پيروی از ارسطو ،شناخت کليات را برتر از شناخت جزئيات ميداند .کليـات از نظـر
هستي و وجود ،شأني کمتر از افراد و اشخاص نخواهد داشت .زيرا اگر کلي آن معنای يگانه و واحد باشـد
نه يك نام مشترک ،از لحا وجود و هستي يك برتری و افزوني دارد ،و آن برتری اين است که حادث يا
فاسد نيست .درحاليکه همين اشخاص پديدآينده و تباه شونده،حادث يـا فاسـد هسـتند .همچنـين نبايـد
پنداشت که کلي به دليل داللت کردن بر معنای يگانه ،جدای از افراد و اشياء موجـود اسـت .يعنـي کلـي
به نحو بالفعل و مستقل از افراد در جهان خارج موجود نيست بلکه بالقوه در جهـان خـارج موجـود اسـت
(ابنرشد ،1433 ،ج.)1313 ،4
ابنرشد دربارۀ کليات در تلخيص کتاب النفس بيان ميکند اگر در راه حصول کليـات و معقـوالت ،بـه
ويژه معقوالتي که از مقدمات تجربي فراهم شدهاند تأمل کنيم ،به اين نتيجه ميرسيم که برای به دست
آوردن آنها (معقوالت) ابتدا بايد حس کنيم و سپس تخيل و عالوه بر اين دو نيروی حس و تخيـل ،بـه
نيروی ديگری به نام حافظه هم نيازمنديم ،و عالوه بر اين نيروها ،بايد آن احساس چندين بار تکرار شود
تا آنکه کلي برای ما آشکار شود (ابنرشد ،1433 ،ج .)39 ،4در ادامه ابنرشد ،جريان شناخت در انسـان را
بر پايه اصول ارسطويي بدينگونه توضيح ميدهد که معاني ادراک شده از دو حال بيرون نيستند .1 :کلي
و  . 1جزيي .و اين دو معنا ،کامالً با هم متباين هستند .چون کلي يعني معنای عـامي کـه مجـرد از مـاده
(هيولي) است؛ ولي معنای جزئي ،يعني ادراک معنايي در ماده .پس [به طريق اولي] نيروهايي که اين دو
معنا (يعني کلي و جزئي) را ادراک ميکنند ،با هم متفاوت هستند .از سوی ديگر حس و تخيـل معـاني را
در ماده ادراک ميکنند ،هرچند به نحو مادی .به اين دليل که ما هرگز نميتوانيم محسوسات را مجـرد از
ماده به تخيل خود در آوريم ،درحاليکه ادراک معاني کلي به گونهای ديگر اسـت .زيـرا مـا آن معـاني را
مجرد از ماده ادراک ميکنيم .پس عالوه بر اينکه نيروهای ايـن دو ادراک،يعنـي کلـي و جزئـي بـا هـم
متفاوتند ،نيروی کلي عالوه بر تجريد معاني از ماده و هيولي ،برخي از معاني را بـا معـاني ديگـر ترکيـب
کرده و به وسيلۀ برخي از معاني دربارۀ برخي از معاني ديگر قضاوت ميکند .يعني نخستين کار اين نيرو،
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تصور و بعد از آن ،تصديق است .پس ضروری است که اين نيروی انديشيدن در انسان باشد ،زيرا انسـان
به وسيلۀ اين نيرو ،صنايع و هنرهايي را که برای وجودش مفيد است ،ايجاد ميکند .پـس ايـن نيـرو کـه
عقل ناميده ميشود از آنجا که معاني کلي مجرد از ماده را ادراک ميکند ،بايد خود [عقل] مجرد از مـاده
باشد .به دليل اينکه اين معاني مجرد از ماده ،در حکم مظروف هستند و وقتي مظروف مجرد از ماده باشد
به طريق اولي بايد ظرف آن هم،يعني محل اين معقوالت هم مجرد از ماده باشد [زيرا فاقد شيء معطـي
شيء نميشود] .به يك معنا ماده نميتواند موجود مجرد را ادراک کند ،يعني قابليت ايـن ادراک را نـدارد.
(ابنرشد.)59-53 ،1968 ،
ارزیابی
با بررسي جريان شناخت در انسان از ديدگاه ابنرشد به اين نتيجه ميرسيم که :چون کليات ،به عنوان
مقدمات برهان برای شناخت انسان ،دارای وحدت و يگانگي هستند ،دچار فساد و تباهي نخواهند شـد .و
نيز چون همين معاني کلي ،مجرد از ماده هستند ،نيرو يا قوهای که اين معاني را ادراک مـيکننـد بايـد از
ماده مجرد باشد .اين نيرو همان عقل،که بخشي از نفس انساني است ،ناميده مـيشـود .بنـابراين وی بـا
تقسيمي که از کليات و نيروی درّاک آن (عقل) ارائه ميدهد ،درواقع به تجرد عقـل کـه از قـوای نفـس
است ،ميرسد.
ابنرشد و سرمدیت نفس

بحث عقل در نوشتههای خود ارسطو ،به طور واضح بررسي نشده است .ارسطو در کتاب دربارۀ نفـس
خود ،مبحث عقل و انواع آن را کاوش کرده ،و پس از توضيحي ناکافي و مختصر دربارۀ عقل از کنار آن
گذشته ،و در آثار ديگرش به صورتي پراکنده و کوتاه به آناشاره کـرده اسـت .بـه همـين دليـل در ميـان
شارحان ارسطو ،دربارۀ عقيده حقيقي ارسطو در باب عقل اختالفنظر است .اما مهمترين نکتـه در بحـث
نفس ،مسئلۀ بقای آن است که ارسطو تمام نفس را باقي نميداند ،بلکه فقط قوه عقل را در نفس مجرد و
باقي مي داند .مفسرين ارسطو در تفسير عقل ،با توجه به مراتب آن (يعني عقل هيوالني ،عقـل بالملکـه،
عقل بالفعل ،عقل بالمستفاد که مراتب عقل نظریاند) در اينکه کداميك فاني و کداميك مجرد و باقياند،
اختالفنظر داشتهاند (ابـنرشـد1398-1383 ،1433 ،؛ حناالفـاخوری و خليـلالجـر.)584-538 ،1434 ،
براساس ديدگاه ابنرشد عقل به دو گونه تقسيم ميشود:
 .1عقل نظری :وی در مورد عقل نظری معتقد است که «اين قوه امـری اسـت الهـي و در پـارهای از
مردم يافت ميشود؛ يعني آنهايي که مورد عنايت خاص بودهاند» (ابنرشد)59 ،1968 ،
 .1عقل عملي :عقل عملي ،در ميان همۀ انسانها مشترک است (همان) [يعني همـۀ انسـانهـا دارای
عقل عملي هستند ولي بهرۀ آنها از عقل عملي ،بيش و کم است .برخي از افراد بهره بيشـتری از عقـل
عملي بردهاند و برخي از افراد کمتر] .اما عقل نظری ضرورت وجودی نـدارد ،بلکـه ضـروت آن از جهـت
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انتخاب افضل است (همان ،پيشين .)58 ،ابنرشد ،يك تقسيمبندی سهگانه دربارۀ عقل دارد که عبارتست
از اينکه:
«بايد باور داشت که در روان (نفس) سه بخش از عقل وجود دارند ،که يکي از آنها عقل
پذيرنده است ،دوم عقل فعال يا فاعل است ،سوم عقل حادث[تأثير عقل فاعل بر عقـل
پذيرنده] .از اين سه ،دو عقل ابديند ،يعني عقل فاعل (فعال) و عقـل پذيرنـده ،سـومين
آنها به نحوی پديد آمده و تباه شونده (کائن فاسـد) و بـه نحـوی ديگـر ابـدی اسـت»
(.)Averrois‚ 1953‚ 406
اما ابنرشد در مورد عقل منفعل يا عقل هيوالني دو نظر کامالً مختلـف دارد .نظريـۀ نخسـت وی آن
است که عقل هيوالني بنا بر مذهب اسکندر افروديسي فاسد است و  ...ابنرشد در نظريۀ ديگر خود عقل
هيوالني را ازلي ميداند و ميگويد :ارسطو به ازلي بودن عقل هيوالني تصريح کرده است .آنچه ميتوان
از کتب وی استخراج کرد آن است که وی به خلود نفوس بشری اعتقـاد نـدارد؛ اگرچـه بـه خلـود عقـل
فعال که خارج از افراد انسان اسـت ،اعتقـاد دارد (ابـنرشـد .)84-81 ،1968 ،ابـنرشـد در توضـيح ايـن
جمله بيان ميدارد که عقل هيوالني و عقل فعال به يك نحو دو چيزند و به نحوی ديگـر در واقـع يـك
چيز هستند .در آن جا که دو چيز به حسـاب مـيآينـد ،براسـاس ايـن اسـت کـه فعـل و عمـل ايـن دو
(عقل هيوالني و عقل فعال) متفاوت است .ولي ابنرشد همين دو را در يك جای ديگر يك چيز ميداند.
به دليل آنکه عقل هيـوالني بـه واسـطۀ عقـل فعـال بـه کمـال مـيرسـد و آن (عقـل فعـال) را ادراک
ميکند ).)Averrois‚ 1953‚450-451
عقل نظری جايگاهي ويژه و مهم برای ابنرشد دارد تاجاييکـه وی در بررسـي آن دچـار مشـکالت و
دشواریهايي ميشود .او معتقد است مفاهيم و معقوالت نظری در افراد انسانها ايجاد ميشوند و با مرگ
اين انسانها ،اين مفاهيم و معقوالت هم از بين ميروند و ابنرشد سؤالي را در اينباره مطرح مـيکنـد و
خود او هم پاسخ ميدهد .اين سؤال عبارتست از اينکه :چگونـه معقـوالت نظـری حـادث و تبـاه شـونده
هستند؛ ولي عقلي که آنها را ايجاد ميکند ،جاويدان و ازلي اسـت؟ ابـنرشـد پاسـخ مـيدهـد کـه صـور
محسوس ميتوانند همزمان در دو نوع موضوع جای گيرند:
 .1هم بيرون از نفس و متحد با ماده جسم شفاف باشند.
 .1و هم در نفس ،يعني در آن حسي که آن را احساس و ادراک ميکند و معاني کلي هـم شـبيه ايـن
صور محسوس هستند .معاني کلي در اين دو موضوع به صورت همزمان ميتواننـد باشـند :يکـي در قـوۀ
متخيله که از اين طريق حقيقي ميشوند ،و ديگری در عقل هيوالني که از اين طريق موجود ميشـوند و
يکي از موجودات جهان به نام «عقل نظری» ميشود ).)Averrois‚ 1953‚399-400
با اثبات وجود عقل نظری در فلسفۀ ابنرشد ،برای اينکه نوع انسـاني هـم جاويـد باشـد ،راهـي پيـدا
ميشود .يعني از ديدگاه ابنرشد ،وجود عقل نظری فرع بر اثبات وجود نوع انساني است .عقل فعال زماني
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ميتواند معقوالت عقل هيوالني را بالفعل سازد  -يعني از حالت بالقوه به حالت بالفعل در آورد -کـه قـوۀ
متخيله انساني ،صورتهايي را که آن معاني بالقوه در آن يافت ميشود ،در اختيار عقل هيوالني قرار دهد.
پس اگر ما زماني را فرض کنيم که هيچ انساني وجود نداشته باشد تا از صور متخيله چنان معنای کلي را
انتزاع کند ،آنگاه عقل فعال نميتواند کاری کند که عقل هيوالني اين معنا را بپـذيرد .پـس اگـر انسـاني
نباشد ،عقل فعال نمي تواند به عقل هيوالني متصل شود و در اين صورت عقل نظری به وجـود نخواهـد
آمد؛ چون قوۀ متخيله انساني حکم واسطهای اتصال بين عقـل فعـال و عقـل هيـوالني را دارد .بنـابراين
ضروری است که يك انسان وجود داشته باشد تا سبب وجود اين مفاهيم مجرد کلي شود .گفتار ابنرشـد
در اين خصوص چنين است« :پس ما معتقديم که عقل هيوالني (نوع انساني) در همۀ انسانهـا يگانـه و
يکي است .بنابراين نوع انساني از خلود و ابديت برخوردار است و همچنـين الزم اسـت کـه معقـوالت در
مقايسه با يك فرد معين ،تباه شونده باشند و همين معقوالت در همۀ انسانها يکي هستند؛ يعني از لحا
نوع انساني که جاودان است نه از لحا افراد انساني که تباهي پذيرنـد .پـس ايـن معقـوالت موجـوداتي
مطلقند نه از لحا نسبتشان با يك فرد معين؛ نتيجه ميگيـريم کـه ايـن معقـوالت جاويـدان هسـتند و
هميشه به ادارک در آمده و تعقل ميشوند» ).)Averrois‚ 1953‚406-407
نتیجهگیری
فرضيهای که در اين مقاله بررسي گرديد ،عبارت بود از اينکه :ابنسينا و ابنرشد هر کدام بـه تفکيـك
يك تعريف از نفس و تجرد را ميپذيرند .در واقع ابنسينا به جای تعبير اصلِ حيـاتي بـودن يـا محـرک
بودن ،ويژگي مدبّر بودن را برای نفس در نظر گرفت .وی در طبيعيات شـفاء هماننـد ارسـطو ،ماهيـت و
تعريف نفس را به بحث ميگذارد و جوهريت ،صورت و کمال بودن را برای نفس ميپـذيرد؛ امـا هـم در
معنای صورت و هم در معنای کمال ،متفاوت با ارسطو سخن ميگويد و مهمتر آنکه ويژگـي «در بـدن»
بودن نفس را جانشين ويژگي «با بدن» بودن ميکند و به تعبير سادهتر ،جسمانيت و انطباع نفس در بدن
را نميپذيرد و به روحانيت و تعلق نفس به بدن معتقد ميشود .ابنسينا و ابنرشد هر دو به تجـرد نفـس
ناطقه که محل معقوالت مجرد از ماده است ،معتقدند .اما ابنسينا هم به تجرد نفوس فردی قائل است و
هم به تجرد نوع انساني .درحاليکه ابنرشد قائل به تجرد نوع انسانهاست ،نه تجـرد نفـوس فـردی .در
واقع گسست معرفتي ابن سينا از ارسطو در باب نفس و نيز التفات خـاص او بـه حکمـت مشـرقيه ،سـبب
تفاوت فهم وی با ابنرشد در مسئلۀ نفس و تجرد و بقای آن شده است .در تفکر ابنسينا ،به سنت دينـي
و آموزههای آن بهعنوان يك اصل بنيادين توجه شده و در مسئلۀ معاد جسماني اهميت ايـن اصـل را در
انگارههای ابنسينا ميبينيم .در نتيجه همين اصل تأثير بسيار مهمي در شـکلگيـری انديشـههـای او از
جمله نفس و لوازم آن يعني تجرد و بقای نفس داشته است.
ارسطو در حوزۀ تجرد يا ماديت نفس سخنان متعارض و مبهمي بر جای گذاشته و همين انديشـههـای
مبهم وی ،به اختالف ديدگاههای شارحان ارسطو در مسئلۀ تجرد يا ماديت نفـس و همچنـين در مسـئلۀ
بقای نفس -که يکي از لوازم تجرد نفس است -منجر شده است.
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ابنسينا به صورت واضح در مورد تجرد نفس انساني ،استداللهايي را بيان ميکند .البتـه وی از ميـان
همۀ نفوس اعم از نباتي ،حيواني و نفس ناطقه (نفس انساني) ،نفوس نبـاتي و نفـوس حيـواني را مـادی
دانسته که با فساد بدن ،فاسد شده و از بين ميروند؛ ولي در عين حال قائل به تجرد نفس ناطقه انسـاني
است که با فساد بدن نيز از بين نرفته و از بقاء برخوردار است .ابنسينا تفکر و تعقل را فقـط فعـل نفـس
ناطقه ميداند و از طريق آن به اثبات تجرد محل صور معقوالت (نفس) ميپردازد .پس تجرد نفس -کـه
يکي از مهمترين ابداعات ابنسينا است -مبتني بر مبنايي است که ايشان در مباحـث علـمالـنفس اتخـاذ
کرده است .عليرغم اشتراکات و شباهتهايي که در مسئلۀ علمالنفس ابنسينا با ارسطو دارد ،تفاوتهايي
هم در اين حوزه در آراء اين دو فيلسوف ،مشاهده ميشود .اما مبنای متفاوت اين دو ،به ابداعاتي از سوی
ابنسينا در حوزۀ نفس منجر شده که ارسطو هرگز به آن ابداعات دست نيافته است.
ابن رشد ديگر فيلسوف مشائي مسلك بر مبنای تفسير خود از سخنان ارسـطو معتقـد اسـت :اوالً فقـط
عقل هيوالني (نوع انساني) و عقل فعال از تجرد برخوردار ند ،و ثانياً عقل فعال در هنگام مـرگ ،از بـدن
جدا شده و دچار فساد نخواهد شد و از جاودانگي برخوردار است و از آنجاييکهعقـل فعـال در درون هـر
شخص به صورت جداگانه يافت نميشود (يعني عقل فعـال براسـاس افـراد انسـان ،متکثـر نيسـت) و از
وحدت و يگانگي برخوردار است ،بنابراين الزمۀ آموزۀ وحدت عقل ،انکار جاودانگي فردی است .به دليـل
آنکه تنها چيزی که بعد از مرگ انسان باقي ميماند ،همان امر مجرد کلي؛ يعني عقل فعـال اسـت ،و در
نهايت ميتوان منشأ وحدت عقل را در رابطۀ عقل فعال و عقل منفعل جستجو کرد.
ما در اين مقاله ديدگاه ارسطو و شارح وی ابنرشد در مورد تجرد و بقـای نفـس را نمـيپـذيريم .زيـرا
ديدگاه اين دو به انکار تجرد نفوس فردی و اثبات تجرد نفوس نوعي انسانها استوار اسـت و ايـن انکـار
تجرد نفوس فردی با آموزههای ديني ما در خصوص معاد که در آن کثرت افرادی انسانها پذيرفته شده،
ناسازگار است .درحاليکه ديدگاه ابنسينا در حوزۀ نفس و تجرد و بقای آن ،ريشه در التفات ويژۀ وی بـه
حکمت مشرقيه و در نهايت گسست معرفتي ابنسينا از ارسطو دارد .بنابراين تجرد ،مهمترين خصوصـيت
نفس است ،زيرا اين مرحلۀ تجردی نفس ،مسير تکامل را برای هميشه باز ميگـذارد و آن را بـه جايگـاه
خاص محدود نميکند.
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