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  فساد بدن بررسى انسجام در قول به بقای نفس همراه با

  *سيد احمدرضا شاهرخى       

  چكيده

فاسد شدن بدن بعد از جدايى نفس امری محسوس است كه بـه اسـتدالل نيـازی 
حدوث نفس دارد فاسد نشدن نفس با زوال  اما با توجه به دخالتى كه بدن در. ندارد

رو مقالـه پـيش رو در تـالش اسـت از منظـر سـه  از اين. بدن نيازمند برهان است
شيرازی به ايـن پرسـش  الدينسينا، سهروردی و صدر ابن ، فيلسوف بزرگ اسالمى

چگونه با وجود دخالـت بـدن در حـدوث «پاسخ دهد كه   ای در فلسفه اسالمى پايه
هـای ايـن سـه  در بررسى پاسخ. »ماند؟ ل بدن، نفس همچنان باقى مىنفس، با زوا

كـه بـين الدين شيرازی، رسد طبق نظر صدر فيلسوف به پرسش يادشده به نظر مى
توانـد در ابتـدای  گـذارد، بـدن مى حدوث و بقای نفس از حيـث تجـرد تفـاوت مى

طبـق ديـدگاه  اما. نياز از بدن باشد ولى در بقا بى ،پيدايش، شرط حدوث نفس باشد
داننـد نفـس در هـر دو  سينا و سهروردی كه نفس را در حدوث و بقا مجـرد مى ابن

و علت فاعلى است و نفـى وابسـتگى نفـس بـه ) بدن(حالت وابسته به علت قابلى 
در مرحله بقا و عدم فساد آن با زوال بـدن ادعـايى بـدون دليـل ) بدن(علت قابلى 

  . است

، سـهروردی، بدن، بقای نفـس، زوال بـدنحدوث نفس، حدوث  :ها كليدواژه
  .سينا، صدرالدين شيرازی ابن

                                                 
 .دانشگاه قم كالم اسالمى استاديار گروه فلسفه و *
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 مقدمه

های جهان هستى است كه توجه هر انسان كنجكـاوی را بـه  نفس يا روح از اسرارآميزترين پديده
های  ها از گذشته انساندهد كه  به طوری كه شواهد تاريخى نشان مى .كند سوی خويش جلب مى

مصريان . )7: 1372ناس، : .كن(اند  ای به نفس يا روح اعتقاد داشته قبل از تاريخ تا كنون به گونه
: همـان(اند  اعتقـاد داشـته) Ka(روح ديگری به نام كـع  و) Ba(از زمان قديم به روحى به نام بع 

آمـد  اصـول اخالقـى بـه حسـاب مى اعتقاد به اينكه ارواح زنده و نگران هستند در روم جزء. )48
ابـاذری، (كنند  چينيان معتقد بودند ارواح مردگان در نزديكى آنها زندگى مى. )97: 1366دورانت، (

های هندی قديم چنين آمده كـه هـر چيـزی بـرای  در كتاب اپانيشادها از كتاب .)83-84: 1372
، قبل از ظهـور اسـالم، ديـن دين اصلى مردم ايران. )71: 1366دورانت، (خود روحى خاص دارد 

ها  ويش موجوداتى فوق طبيعى به نام فره) مزدايى(يكى از اجزای دين زرتشتى . مزدايى بوده است
  .)49 :1377هاردی،   هلم(مانند  اين ارواح پس از مرگ باقى مى .اند نااست كه ارواح متعالى مؤمن

  شناسى نفس واژه. 1

هر چيزی، قوه تمييـز، جسـد انسـان و حقيقـت هـر  ودنفس به معنای روح، خون، انسان، خ .الف
  ).234: 1405/1363 ،منظور ابن؛ 776: 1418/1998 ،جوهری(چيزی است 

نفس به معنای روحى است كه زندگى انسان به آن وابسته اسـت و هـم بـه معنـای حقيقتـى  .ب
منظـور،  ابـن(شـود  ل مىئـاست كه عقـل انسـان بـه آن وابسـته اسـت و بـدون آن عقـل زا

1405/1363: 235(.  
: 1377 دهخـدا،(نفس جوهری است مستقل قائم به ذات كه خود تعلق تدبيری بـه بـدن دارد . ج

14/22630(.  

از . كنـيم از ذكر آنها خودداری مىبرای رعايت اختصار آيد كه  البته نفس به معانى ديگری هم مى
ن روح است كه حقيقت بين معانى لغوی ذكرشده آن معنايى كه با موضوع بحث مرتبط است هما

  .كند دهد و او را از حقايق ديگر جدا مى انسان را تشكيل مى



اه با س ھ قای  ول   جام   ی ا دن ر  ساد 

       35 

 ژپوش
فی  ی 

کالی -  

  در لغت »روح«معانى 

ها است  روح يعنى جان، نفس، آنچه مايه زندگى نفس« :گويد مى »روح«دهخدا درباره معانى واژه 
بيـان و در اصطالح حكمت و فلسفه نفس ناطقه است و به قولى صد نظر مختلف در ايـن مـورد 

  .)8/12370: همان( »شده است

 تعريف نفس. 2

نفس جـوهری « :گويد سينا ده قول درباره حقيقت نفس ذكر كرده است كه در آخرين آنها مى ابن
سـينا،  ابـن( »مجرد است كه مفارق از ماده و عوارض ماده است ولى تعلق تدبيری بـه بـدن دارد

اول لجسم طبيعى آلى له َاْن يفعل افعال  هى كمال« :گويد در تعريف ديگری مى وی. )14: 1404
نفس كمال اول برای جسم طبيعى است كه با ابزار، افعالى حيـاتى را انجـام ؛ )10: همان(» الحياه

پردازد كه در تعريف آورده است كه آگاهى از تفضيل آن  سپس به توضيح قيودی مى .دهد داده مى
  .جو كردو را بايد در جای ديگری جست

: 1379 ،وهمـ؛ 11-9: 1383، همـو(رساله نفس نيز تعريـف نفـس را آورده اسـت  سينا در ابن
 سـهروردی،(دانـد  ناپـذير مى نفس ناطقـه را جـوهری روحـانى و قسـمتنيز سهروردی . )2/289

جـوهری اسـت كـه بـا جسـم « :گويـد او در اثر ديگرش درباره نفس مى. )3/425: 1397/1355
نـوری از انـوار . تواند در اجسـام تصـرف كنـد دارد و مىمتفاوت است و قابليت درك معقوالت را 

  .)4/54: 1380، همو(» هى است كه مستقل است و در مكانى نيستاال
 ؛232: الـف تا بىجا،  بىشيرازی، (در آثار متعددش به تعريف نفس پرداخته است  نيز صدرامال

كمال اول لجسـم طبيعـى « :گويد او در تعريف نفس مى ).187: 1360، وهم ؛205 :ب تا بى و،هم
، وهم(االرادية  كاال حساس والحركة بĤالٍت يستعين بها على افعال الحياة يصدر عنه كماالته الثانية

نفس كمال اول برای جسـم طبيعـى اسـت كـه از ايـن جسـم ؛ )283: 1386، وهم؛ 8/16: 1378
اند افعال حياتى مانند شود تا به كمك اين آالت بتو طبيعى كماالت ثانيه به وسيله آالت صادر مى

او سپس به توضيح قيودی پرداخته كه در تعريف نفس بـه . احساس و حركت ارادی را انجام دهد
  .كار رفته است

سـينا آنهـا را در  كـه ابـن ،فصلى را به ذكر و بررسى اقوال قدما درباره حقيقت نفس صدرامال
قيده دارد كه نفس حقيقتى غير از او ع. )241: 1378، وهم(آورده، اختصاص داده است  شفاءكتاب 
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اما حقيقت نفس كه جوهری مجرد، بسيط و بى نيـاز از بـدن و قـوای . تدبير و تعلق به بدن ندارد
جسمانى است قابل تعريف به حد و رسم نيست و تعاريفى كه در اين مورد شده هيچ كدام بيـانگر 

وجوِد . هايى از وجود است حوهنفس حقيقت واحد ذومراتبى است كه دارای ن .حقيقت نفس نيستند
عقلى قبل از تعلق به بدن و وجود نفسى پس از تعلق به بدن و وجود ديگـری پـس از جـدايى از 

زيرا مراتب مختلف يـك . هيچ يك از اين سه مرتبه با هم منافاتى ندارند. )7-6: همان(بدن دارد 
  . حقيقت هستند

داند كه  ده است و سپس قولى را حق مىزاده آملى چهارده قول درباره حقيقت نفس آور حسن
نفس جوهری مجرد از ماده جسمانى و عوارض جسمانى است كـه تعلـق تـدبيری بـه « :گويد مى

هى، اكـابر صـوفيه و او اين تعريف را به حكمای اال. »شود بدن دارد و با موت، اين تعلق قطع مى
ای بزرگ اماميـه، علمـای بنـام هى، محققين از متكلمين، قدمعرفا، اشراقيون، اعاظم حكمای اال
: 1362زاده آملـى،  حسـن(و تابعين نسـبت داده اسـت ) ص(اّهللاٰ  اهل تسنن، جمهور صحابه رسول

437-438(.  

 الفاظ مترادف نفس .3

روح به  .روند به كار مى »نفس«در مواردی از استعمال، مترادف با  »عقل«و  »قلب«، »روح«لفظ 
يُتُه و َنَفْخـُت «: شود جانب خداوند به انسان افاضه مىكه از است معنای حيات و زندگى  فـاذا َسـو

كه آفرينش آدم را نظام بخشيدم و از  پس هنگامى؛ )29 :حجر(» فيه من روحى َفَقعوا اله ساجدين
داند كـه عـالم و  هى مىای اال فيض كاشانى روح را لطيفه. روحم در او دميدم برای او سجده كنيد

ى از جانب خداوند است كه بيشـتر عقـول و افهـام از درك و حقيقـت و مدرك است و امر شگفت
روح را در لغت « :گويد مىنيز طباطبايى ؛ محمدحسين )5: 1383 ،فيض كاشانى( باطن آن عاجزند

كنند به طوری كه به واسطه روح بر احساس و حركت ارادی توانايى پيدا  حيات اطالق مى أبر مبد
  . )195: 1417/1997طباطبايى، (» كنند مى

ای ربانى و روحانى داند كـه حقيقـت انسـان را  فيض كاشانى يكى از دو معنای قلب را لطيفه
شود و مـورد خطـاب و سـرزنش و  دهد و به واسطه او انسان دارای علم و معرفت مى تشكيل مى

منظـور از قلـوب در آيـه شـريفه هـم طباطبـايى . )5: 1383، فيض كاشانى(شود  تكليف واقع مى
داند كه تعقـل، تفكـر،  را همان نفس و روح مى) 225: بقره(» كن يؤاِخذكم بما كسبْت قلوبكمول«

فيض كاشانى عقـل را . )228: 1417/1997، طباطبايى(شود  حّب و بغض و خوف از آن ناشى مى
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ای است كه وظيفـه ادراك را بـر عهـده  داند كه در يكى از آنها عقل قوه دارای معانى مختلفى مى
ُ العقـل«از عقل در روايت ) ص(مراد حضرت پيامبر اكرم دارد و  همـان عقلـى » اّول ما خلـق اّهللاٰ

  .)7: 1383، فيض كاشانى( است كه وظيفه ادراك را بر عهده دارد
شود كه كاربرد ايـن الفـاظ در برخـى از  در بررسى الفاظ مترادف با نفس به سادگى آشكار مى

شود؛ هر چند  همان معنايى است كه از نفس اراده مى آيات قرآن كريم و در كلمات اين فيلسوفان
خالصه آنكه يكى از معانى معروف نفس، همـان روح اسـت  .به ظاهر تعابير متفاوتى داشته باشند
و برای ) 4: زمر(دهد  و از توّفى او خبر مى) 8-7: شمس(خورد  كه در قرآن مجيد به آن سوگند مى

  .را نام برده است) 27: فجر(و مطمئنه ) 52: قيامه( ، لّوامه)53: يوسف(» اّماره«آن مراتب 

 معنای لفظ بر حسب موارد استعمال .1. 3

سه مورد اسـتعمال را بـرای نفـس ذكـر » كل نفس ذائقة الموت«طباطبايى در تفسير آيه شريفه 
  .كند مى

اصل معنای لفظ بر اساس تأّمل در موارد اسـتعمالش همـان معنـايى اسـت كـه لفـظ . 1
معنايش شـيئى اسـت و » نفس الشيئى«در اين صورت . شود او اضافه مىبه  »نفس«
اليـه نداشـته  مضـاٌف » لفظ نفس«رو اگر  از اين. معنايش انسان است» نفس االنسان«

 .باشد معنايى ندارد
شيوع  ،كه مركب از روح و بدن است ،استعمالش در شخص انسان »نفس«سپس لفظ . 2

به لفظـى اضـافه نشـده باشـد معنـای  »نفس«گاه  اين شيوع باعث شد هر. پيدا كرد
َمْن َقَتَل نفسًا بغير نفس َاْو َفسـاٍد فـى «مانند آيه شريفه  .روشن و واضحى داشته باشد

. )32: مائـده(» االرض َفَكَأنما َقَتَل الناَس جميعًا و َمْن احياهًا َفكأنما احيا الناس َجميعـاً 
  . ان استبه معنای انس »نفس«در اين آيه شريفه 

در . در روح انسانى كه حيات، علم و قدرت به آن وابسته هستند »نفس«استعمال لفظ . 3
بـه  »نفـس«) 93: انعـام(» َاْخِرجوا انفَسُكُم اليـوَم ُتْجـَزوَن عـذاَب الهـون«آيه شريفه 

رو نفس را در عرف به  استعمال دوم و سوم در گياه و حيوان به كار نرفته است و از اين
طور كه در لغت و در قرآن، نفس به فرشته و جن  كنند، همان حيوان اطالق نمىگياه و 

» كل نفس ذائقـة المـوت«در آيه شريفه  »نفس«مراد از  ،بنابراين. اطالق نشده است
زيـرا هـر . به معنـای دوم آن اسـت »نفس«انسان است كه استعمال لفظ ) 93: انعام(
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بـه روحِ انسـان داده نشـده اسـت ميرد ولـى در كـالم خـدا نسـبت مـرگ  انسانى مى
  .)286-14/285: 1417/1997، طباطبايى(

  پيدايش نفس  بارهپنج قول در. 4

  :پيدايش نفس وجود دارد بارهاز بررسى آثار فيلسوفان و متكلمان پنج قول در

 .)1/528: 1367، افالطون(اين قول افالطون و پيروان اوست . نفس قديم است. 1
 .)13/17: 1411، رازی(حدوثش قبل از پيدايش بدن است نفس حادث است و . 2
ن نسبت داده شـده انفس حادث است و حدوثش همراه با بدن است كه به اكثر متكلم. 3

ا هم حدوث ارواح را دو هـزار سـال قبـل از حـدوث های از آن طور كه عده همان. است
 .)251-7/250: 1325/1907، جرجانى(دانند  اجساد مى

ست و حدوثش همراه با بدن است ولى در پيدايش و بقـا روحـانى اسـت نفس حادث ا. 4
 .)3/421: 1355سهروردی، ؛ 408: 1404سينا،  ابن(

ولى در پيـدايش جسـمانى و  ،نفس حادث است و حدوثش همراه با پيدايش بدن است. 5
  .)309: 1386، وهم؛ 8/333: 1378شيرازی، (در بقا روحانى است 

  فساد بدن فاسد نشدن نفس به سبب. 5

اين است كه آيا بعد از جدايى نفس از بدن، بـا  اند درباره آن سخن گفته يكى از مسائلى كه حكما
البته فاسد شدن بدن بعد از جدايى نفس امری محسوس است  شود؟ ل مىئزوال بدن نفس هم زا

اين ترتيب به . ولى عدم فساد و زائل نشدن نفس نيازمند برهان است ،كه به استدالل نيازی ندارد
  .پرسش يادشده نزد حكما مطرح بوده است

 .)1/285: 1367، افالطون(دانند  عقيده به تقّدم نفوس بر ابدان دارند و آن را قديم مى ای عده
 .شـود وقتى به بدن تعلق گرفت حقيقتش ِعَوض نمى .چون نفس در حقيقتش به بدن نيازی ندارد

حال چـه ؛ دانند نفس را حادث به حدوث بدن مىای  عدها ام .رود رو با زوال بدن از بين نمى از اين
برای بدن به  ،در هر حال ؛در ابتدای پيدايش مجرد باشد يا در ابتدا مادی باشد و در بقا مجرد شود

لذا بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چگونه با وجـود  .ندا ای در پيدايش نفس نقشى را قائل گونه
  ماند؟ وال بدن نفس همچنان باقى مىدخالت بدن در حدوث نفس، با ز
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د به بررسى و مقايسه شتالش برای آگاهى از پاسخ حكمای اسالمى به پرسش يادشده سبب 
سينا به عنوان سرآمد  ابن. ديدگاه سه فيلسوف بزرگ اسالمى با سه روش متفاوت فلسفى بپردازيم

كـه روش  ،و سـهروردی ،اداش را بر پايه اسـتدالل و تفكـر بنـا نهـ كه فلسفه ،فيلسوفان مشايى
صـدرا كـه نظـام فلسـفى مالو  ،فلسفى خويش را بر پايه اشراق و كشف و شهود اسـتوار سـاخت

  .حكمت متعاليه را بنا نهاد

 كيفيت تعلق نفس به بدن. 6

بـه تفـاوت ديدگاهشـان در  ذكورهای متفاوت سه فيلسوف بزرگ در مسئله م كه پاسخ يىاز آنجا
  :پردازيم ا مىهابتدا به تبيين اين كيفيت در نظر آن ،شود بوط مىكيفيت تعلق نفس به بدن مر

  نفس به بدن قسينا در كيفيت تعل نظر ابن. 1. 6

ى قـرار داده ئـای كه در نهاد اين نفس هيئـت جز به گونه ،داند سينا نفس را به بدن متعلّق مى ابن
او درباره كيفيـت تعلّـق . )196: 1404سينا،  ابن(گردد  ى مىئشده كه سبب جذب نفس به بدن جز

  :گويد نفس به بدن با طرح فروضى چنين مى
نفس و بدن كه به هم تعلّق دارند تعلقشان از نوع يك وجـود مضـاف بـه وجـود  ؛فرض اول

زيرا در چنين حالتى اين دو با هم معيت دارند . مضاف ديگر نيست تا نفس و بدن متضايفين باشند
ای كـه  بـه گونـه ،اگر معيت نفس و بدن ذاتى باشـد .عارضىو اين معيت يا ذاتى اين دو است يا 

شوند كـه مقولـه مضـاف هـم از  تعقل يكى بدون ديگری امكان نداشته باشد از مقوله مضاف مى
ولى اگر اين معيت عارضى باشد يعنـى يـك امـر  .اعراض است و حال آنكه نفس و بدن جوهرند

  .)همان(وری نيست َعَرضى باعث همراهى نفس و بدن شده است دارای محذ
زيرا . تعلق نفس و بدن مانند تعلق معلول به علت نيست تا نفس معلول بدن باشد ؛فرض دوم

اما  .علت باشد) فاعلى، قابلى، صوری و غايى(اگر بدن علت نفس باشد بايد به يكى از چهار قسم 
به اشد بايد زيرا بدن در حالى كه جسم است اگر وجوددهنده نفس ب. بدن علت فاعلى نفس نيست

زيـرا . بدن علت قابلى نفس هم نيسـت .همه اجسام وجوددهنده باشد و اين بطالنش آشكار است
بـدن  .كنـد كند در حالى كه نفس مجرد است و در بدن حلول نمى معلول در علت قابلى حلول مى

زيرا علت صوری و غايى اشرف از معلـول اسـت و حـال . علت صوری و غايى برای نفس نيست
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بدن  ،بنابراين. پس علت صوری و غايى برای نفس نيست .بدن شرافتش از نفس كمتر استآنكه 
  .)همان( علت ذاتى نفس نيست

تعلق نفس به بدن مانند تعلق علت به معلول نيست تا نفس تقـدم وجـودی بـر  ؛فرض سوم
 .ى استزيرا در اين صورت تقدم وجودی نفس بر بدن يا تقدم زمانى است يا ذات. بدن داشته باشد

زيرا در چنين حالتى بايد نفس در زمانى وجود پيدا كـرده . اما تقدم زمانى نفس بر بدن باطل است
چون فرض اين است كه نفس به بدن تعلـق دارد و . باشد كه بدن نبوده و اين خالف فرض است

يـن ا  زيرا معنای چنين تقـدمى. تقدم ذاتى نفس بر بدن هم باطل است. شود بدون بدن يافت نمى
در حالى كه بـدن . است كه نفس علت تامه تحقق بدن است و زوال بدن معلول زوال نفس است

رو  از اين. شود و علتش انعدام مزاج خودش است و نفس باقى است و معدوم نشده است معدوم مى
  .)24: همان(نفس علت تامه بدن نيست 

  علت بالعرض بودن بدن نسبت به نفس

يعنى يك امـر . د همراهى نفس و بدن را عارضى دانستكرنا مطرح سي از مجموع فروضى كه ابن
وقتى بدن صالحيت تعلق نفس را پيـدا  ،در نظر او. َعَرضى سبب همراهى نفس و بدن شده است

اين صالحيت به اين معناست كه بـدن بـه بـاالترين حـد از اعتـدال . شود كند به بدن افاضه مى
اين حّد از اعتدال مزاجى نرسـيده اسـت صـالحيت بـرای  رو تا وقتى بدن به از اين. مزاجى برسد

پـس بـدن در افاضـه نفـس دخالـت دارد ولـى دخـالتش . شود افاضه و تعلق نفس به او پيدا نمى
  .بالعرض است

  سينا بر عليت بالعرض بدن نسبت به نفس چهار دليل ابن

  .كند سينا چهار دليل را بر عليت بالعرض بدن برای نفس اقامه مى ابن

اند و بعضى ديگـر بـه  اما بعضى از نفوس به وجود آمده. نفوس با هم مساوی هستند ؛دليل اول -
عامل اين ترجيح خود نفوس نيستند و فاعـل مجـرد هـم علـت ايـن تـرجيح . اند وجود نيامده

شـود بعضـى از  پس اين عامل ترجيح كه سبب مى. زيرا نسبتش به همه مساوی است. نيست
عضى به وجود نيايند بدن است كه صالحيت افاضه نفس را پيدا كـرده نفوس به وجود آمده و ب

نفسى كه وجود پيدا كرده است بدن صالحش تحقق پيدا كرده و نفسى كـه وجـود پيـدا  .است
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نتيجه آنكه اگر بدن نبـود مـرجح تحقـق نفـوس  .نكرده بدن صالحش وجود پيدا نكرده است
  .)203: همان(نفس الزم است  رو وجود بدن در حين حدوث از اين. شد منتفى مى

پس بـدون تعـدد ابـدان . تبيين است تعدد نفوس به واسطه تعدد ابدان قابل توجيه و ؛دليل دوم -
  .)همان(تحقق نفوس متعدد منتفى است 

نفس حادث است و هر حادثى مسبوق به ماده است تا آن ماده حامـل قـوه حـدوث  ؛دليل سوم -
شـود بايـد  پس نفسـى هـم كـه حـادث مى .مر حادث شودباشد و از تبديل شدن آن قوه آن ا

  .)همان(ای باشد كه بدن است  مسبوق به ماده
. نفس به بدن نياز دارد تا به وسيله او استكمال پيدا كند و فاعليتش را اعمال كنـد ؛دليل چهارم -

 در حالى كـه ،ماند اگر نفس حادث شود و چنين ابزاری نداشته باشد در عالم هستى معطل مى
وقتى بدن صالحيت ابزار شدن برای نفـس پيـدا كـرد از  .در عالم هستى چيزی معطل نيست

عقل مجرد علـت  ،بنابراين. كند و تعلق پيدا مىشود  مىطرف عقل مجرد نفسى به بدن افاضه 
پس تعلق نفس به بـدن از نـوع معلـول بـه  .نفس است و بدن علت بالعرض برای نفس است

  .)203: همان(علت نيست 

چنـين بـه دسـت شـد سـينا ارائـه  مجموع آنچه درباره كيفيت تعلق نفس به بدن از ديدگاه ابن از
داند كه مصاحبتشـان  مى) غيرلزومى(سينا پيوند نفس و بدن را از نوع پيوند َعَرضى  ابن :آيد كه مى

س رود ولى نفـ به طوری كه با از بين رفتن يكى از آن دو همراهى آن دو از بين مى ،اتفاقى است
ولـى  ،به اين ترتيب در نظر ايشان نفس و بدن در اصل وجود به هم پيونـد ندارنـد .ماند باقى مى

شـود  فعل قطع مى وقتى بدن زايل شود محور كار و .نفس در محور كار و فعل با بدن ارتباط دارد
 .ولى نفس همچنان باقى است ،رود و فاعليت نفس از بين مى

  كيفيت تعلق نفس به بدننظر سهروردی درباره . 2. 6

ترين  البته اضافه از ضعيف. نامد كه اضافى است سهروردی رابطه نفس و بدن را عالقه شوقى مى
واعلم ان عالقه النفس بالبدن ليست كعالقه ِجْرَميِن َاْو عـرض وجـرم « :گويد او مى .اعراض است

» من تحـرك البـدن للـنفس بل عالقه شوقية و لمارايت حركه الحديد الى المغناطيس ال تتعّجبْ 
بدان كه ارتباط نفس با بدن مثل ارتباط دو جسـم بـا يكـديگر يـا  و؛ )4/208: 1380سهروردی، (

طـور كـه اگـر  بلكه عالقه و پيوندی شوقى است و همـان. رابطه عرض و جسم با يكديگر نيست
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عجـب كنى از حركت بدن به سوی نفس هـم ت ربا ديدی تعجب نمى حركت آهن را به سوی آهن
  .نكن

پس در نظر اين فيلسوف اسالمى رابطه نفس و بدن از قبيل رابطه على و معلـولى يـا رابطـه 
البته . بلكه يك نوع عالقه شوقى بين نفس و اين بدن خاص وجود دارد. عرض به محلش نيست

 .ربـا دارد ای كـه آهـن بـه آهـن همانند ميل و عالقه ،اين ميل و عالقه از نوع ميل فيزيكى است
اگر نفس به واسطه زوال بـدن از بـين «:گويد شان درباره بقای نفس پس از زوال بدن چنين مىاي

ای  ترين اعراض مقّوم وجود جوهری باشـد كـه چنـين الزمـه اش اين است كه ضعيف برود الزمه
 .)169 :1379/1355، وهم(» باطل است

  نظر مالصدرا درباره نحوه تعلق نفس به بدن. 3. 6

بحث درباره نحوه تعلق و رابطه نفس با بدن، انواع ارتباط دو چيـز را بـا يكـديگر قبل از  صدرامال
د كـه تعلـق كربايد توجه . دهد سپس نظر خود را درباره رابطه نفس و بدن ارائه مى. كند طرح مى

انـواع تعلـق يـك  ،بنابراين. ديگر است ء به شى ء ديگر به معنای نيازمندی آن شى ء شيئى به شى
ايشان شش قسـم . توان به معنای انواع نيازمندی يكى به ديگری ناميد ديگر را مى ء به شىىء ش

كه از  ،شمارد و در تبيين ديدگاه منحصر به فردش درباره تعلق نفس به بدن از اقسام تعلق را برمى
  :گويد مى ،نوع قسم پنجم است

د و امـا در ادامـه وجـو ،ديگر در حـدوث اسـتء  به شىء  تعلق و احتياج يك شى
نفس . تعلق و احتياج ندارد، مانند تعلق نفس به بدن در نزد ماء  بقايش به آن شى

های نوعيـه  صـورت. های منطبع در مـاده را دارد در ابتدای وجودش حكم صورت
نفـس هـم قبـل از آنكـه در اثـر  .ماده احتياج به نوع ماده دارند نه شخص و فرد

 ،رو به ماده نياز دارد از اين. داردحركت جوهری به مقام تجرد برسد صورت مادی 
رو نفس به ماده بدنى تعلـق دارد كـه بـه  از اين. آن هم ماده مبهم نه ماده معين

ولـى بـا وجـود ايـن تحـوالت و تغييـرات وحـدت  ،طور دائم در حال تغيير است
  .)273: 1378شيرازی، (شخصى نفس محفوظ است 

فالسفه كه نفس را در ابتـدای پيـدايش مجـرد با ديگر  صدرامالپس فرق ديدگاه منحصر به فرد 
شود كه نفس مجرد اگر بخواهد به بـدن تعلـق بگيـرد تعلقـش بـه بـدن از نـوع  دانند اين مى مى
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 .كار به بدن احتياج دارددادن يعنى نفس برای انجام  ؛بلكه تعلق فعلى به بدن دارد، وجودی نيست
  :گيرد كه چنين نتيجه مىوی 

يا ماده اولى از انواع كماالت حسى، خيـالى و  مثل هيوالنفس در ابتدای پيدايش 
رسـد  عقلى خالى است، اما در اثر حركت جوهری در كسب كماالت به حـدی مى

. گردد كـه از هـر گونـه مـاده بـه دور اسـت كه دارای صورت عقلى مجردی مى
كسانى كه نفس را از ابتدای پيدايش و تعلق به بدن تا به آخـر حقيقـت واحـدی 

زيرا كامًال آشـكار . اند ند قول بسيار نادرست و دور از واقعى را انتخاب كردهدان مى
گونـه كـه خـدای  آن. است كه انسان در ابتدای تولد دارای علم و كمـالى نيسـت

هل اتى على االنسان حـين « :متعال در قرآن كريم به آن تصريح كرده است كه
ين نيست كه زمانى طوالنى بـر آيا چن؛ )1: دهر( »مذكوراَ  من الدهر لم يكن شيئاَ 

اين انسان كه در ابتدا چيز قابـل ذكـری  انسان گذشت كه چيز قابل ذكری نبود؟
: 1378شـيرازی، (شـود  نيست پس از طى مراحل تكامل با عقل فّعال متحـد مى

  .)244: 1369سبزواری،  ؛315و  310-309: 1386 و،هم؛ 328-329

دانيم كه نوزاد چيـزی را  همه از روی تجربه مى :ت كهتوان چنين گف مى صدرامالدر توجيه كالم 
واّهللاٰ اخـرجكم مـن بطـون امهـاتكم ال «: فرمايـد آيه شريفه قرآن هـم مى .كند درك و فهم نمى

های مادرانتان خارج كـرد در حـالى كـه چيـزی  خداوند شما را از شكم؛ )78: نحل(» تعلمون شيئاً 
 .س در ابتدای پيدايش مجرد بالفعل باشد سازگار نيستتجربه و آيه قرآن با اينكه نف .دانستيد نمى

هـى اال یاگر نفس نوزاد مجرد بالفعل باشد به همان نحوی كه نفس حكيم و اوليا ،عالوه بر اين
ای از علوم باشد كه جزء كيفيـات نفسـانى  مجرد است، پس بايد تفاوت اين دو در اكتساب سلسله

هـى در جهـان خـارج اال یاين در حالى است كـه اوليـا. است كه نوزاد آنها را كسب نكرده است
گذارند و چنين تأثيرگذاری با كيف نفسانى و يك عرض نفسانى قابـل  كنند و تأثير مى تصرف مى
رسـد و  اما اگر بپذيريم كه نفس در اثر سير جوهری به كمال و مرتبه عقل فّعال مى .انجام نيست

ی گيرد تصرف اوليـا رود و در سلسله علل قرار مى مىاز موجودات جهان مادی و عالم مثال باالتر 
  .هى در جهان خارج قابل توجيه استالا
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    صدرامالعليت نفس نسبت به بدن و عليت قابلى بدن نسبت به نفس از ديدگاه 

 ،تركيب مـاده و صـورت. بدن ماده و نفس صورت است. انسان از نفس و بدن تشكيل شده است
. است كه هر دو طرف به هم نيازمندند و ارتباطشان ضروری استتركيب اتحادی و حقيقى  نوعى
نفـس از يـك طـرف بـه بـدن  گويد در تشريح ديدگاهش درباره رابطه نفس و بدن مى صدرامال

ای است كـه مسـتلزم  اما اين احتياج به گونه. احتياج دارد و بدن از طرف ديگر محتاج نفس است
همـه پيونـد طور كـه  همان. داند علت قابلى نفس مىنفس را علت بدن و بدن را وی  .َدور نيست

   .است ىهايشان متقابل مواد با صورت
بدن هم علـت مـادی . نفس علت صوری برای انسان است ولى شريك علت برای بدن است

نفس از اين جهت كه نفس است وجودی بـه  .برای انسان است ولى علت قابلى برای نفس است
ای در هويت اوست نه در مـاهيتش تـا داخـل در مقولـه  اضافه، سنفسيت نف. جز تدبير بدن ندارد

 ،پس حقيقت نفس ذاتًا به بدن تعلق دارد. وجود نفس وجودی تدبيری است و الغير. مضاف باشد
آن طـوری كـه  ،بدن هم ذاتًا به نفـس تعلـق دارد. طور كه شريك علت به فعلش ارتباط دارد آن

پيوند نفس و بدن پيوندی ضروری است كه واقعًا به هـم پس . علت قابلى به مقبولش ارتباط دارد
بدن برای تحققش احتياج به پيونـد بـا نفـس . مرتبط هستند و در محور عليت با هم ارتباط دارند

يك از نفوس به صورت بدليت بـرای تحقـق بـدن  هر. حاال هر نفسى باشد نه نفس معينى. دارد
  . كافى است

يقت مجرد است و به بدن نيازی ندارد و به وجود جمعى ش يك حقا نفس هرچند از جنبه ذاتى
ى تشخص پيـدا كنـد و ئعقلى در نزد علتش موجود است اما برای اينكه به صورت يك نفس جز
. )382: 1378شـيرازی، (حادث شود نيازمند بدن مستعدی اسـت كـه بـه آن بـدن متعلـق شـود 

برقـرار   ان رابطـه ضـروری و تالزمـىبنابراين هر يك از نفس و بدن به هم احتياج دارند و بينشـ
 یاجـزا. شود از تركيب نفس و بدن يك واحد حقيقى به نام انسان كه نوع است تشكيل مى. است

در عالم خارج به يك وجود واحد با هم متحدنـد و  ،كه يكى ماده و ديگری صورت است ،اين نوع
يـا سـلطان و  ،و كشـتى بـان پس رابطه نفس و بدن مانند رابطه كشـتى. اتحادشان حقيقى است

 . زيرا تركيب اينها اعتباری است كه در عالم خارج وجود حقيقى ندارد .مدينه نيست
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  سينا  بر ابن صدرامالدو اشكال 

 سينا و كسانى كه پيوند نفس و بـدن را از نـوع پيونـد وجـودی لزومـى دو اشكال بر ابن صدرامال
  : ند ازا دانند وارد كرده است كه عبارت نمى 

  اشكال اول 

» كمال اول برای جسم طبيعى آلى كه دارای حيـات بـالقوه اسـت«سينا و ديگران نفس را به  ابن
كمال اول همان است كه با آمدنش صورت نوعيـه محقـق . )10: 1404سينا،  ابن(اند  تعريف كرده

 پس كمال اول فصل اسـت. در مقابل كمال ثانى كه اوصاف و لوازم صورت نوعيه است؛ شود مى
اكنـون كـه . شود و عامل تحقق صورت نوعيـه اسـت كه با جسم طبيعى كه ماده است منظم مى

سينا و ديگران است و در اينجا هم نفـس صـورت و بـدن مـاده اسـت و  قبول ابنمچنين تعريفى 
توان همراهى نفس و بدن را اتفاقى دانسـت  ضروری است نمى ای رابطه صورت و ماده هم رابطه

  .)8/382 :1378شيرازی، (شان نباشد كه هيچ وجودی بين

  اشكال دوم

در اينجا هـم . شود از تركيب جنس و فصل نوع طبيعى مانند انسان حاصل مى ،سينا طبق قول ابن
شود فصـل اسـت و جسـم طبيعـى مـاده اسـت و  نفس صورت است و معنايى كه از او انتزاع مى

واقعـى اسـت و از  ىتركيبـ، ن هـمتركيب نفس و بـد. شود جنس است معنايى كه از او انتزاع مى
. شود كه ارتباطشان از نوع ارتباط على و معلـولى اسـت انضمام اين دو يك نوع واقعى حاصل مى

پس محال است از انضمام دو چيز كه مصاحبت اتفاقى و َعَرضى دارنـد و رابطـه ِعلّـى و معلـولى 
  .)همان(ندارند مركب واقعى تشكيل شود 

هى نفس و بدن مانند همراهى اتفاقى شخص با سنگى كه در كنار همرا گويد در ادامه مى وی
رابطه نفس با بدن رابطه اّره با نّجار نيست كه نّجار گاهى از اره اسـتفاده  .او قرار داده شده نيست

رابطه . آيد گذارد و در هر دو حال تحّولى در ذات نّجار به وجود نمى كند و گاهى آن را كنار مى مى
بان در كشتى تغييـری  بان و كشتى نيست كه ورود و خروج كشتى د رابطه كشتىنفس و بدن مانن

در حالى كه استخدام بدن از سوی نفس باعث اسـتكماالت ذاتـى در . آورد در كشتى به وجود نمى
رابطه وجودی است مفارقت نفس از بدن سبب فساد بدن  نوعىشود و چون بين اين دو  نفس مى

  .)384: همان(شود  مى
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  كال يادشده بر سهروردی دو اش

دانسته كه تعلقش به بدن تعلقى ضعيف و  ینفس را حقيقت مجرد ،سينا مانند ابن ،سهروردی هم
زيرا اضافه كه از اعراض اسـت . اين تعلق در گوهر نفس اخذ نشده است ،در نظر او. عارضى است

ع اضـافه و ارتبـاط رو مـرگ را قطـ از اين. تواند محل اتكايى برای يك حقيقت جوهری باشد نمى
ای كه اگر عرض ضعيف از بين برود حقيقت جوهری كه نفس است  نفس از بدن پنداشته به گونه

توان  اين در حالى است كه با پيوند شوقى بين نفس و بدن همانند پيوند اتفاقى نمى. ماند باقى مى
ر سـهروردی وارد پس دو اشكال يادشده هم ب. عدم زوال نفس را به واسطه زوال بدن توجيه كرد

  . شود مى

ناسازگاري مشروط بودن حدوث نفس به حدوث بدن و عدم زوال نفس به  . 7
  سبب زوال بدن

ولـى از  ،رغم اختالفى كه در چگونگى پيوند نفس و بدن با يكـديگر دارنـد على، هر سه فيلسوف
. شود كه بدن شرط حدوث نفس است و نفس مشروط به بدن اسـت تعبيراتشان چنين استفاده مى

ايـن در حـالى  .شـود منتفى مى ،مشروط هم كه نفس است ،پس با نفى شرط و از بين رفتن بدن
ماند و به  شود و باقى مى نفس با از بين رفتن بدن، فاسد نمى« :معتقدنداست كه هر سه فيلسوف 

سـهروردی،  ؛265-264 و 288-285: 1379، همـو ؛202: 1404سـينا،  ابن(» اند تصريح كرده آن
  .)316: تا بىالهيجى، ؛ 311: 1368، وهم؛ 380: 1378شيرازی، ؛ 1/496: 1372

تواند بدن در حدوث نفس دخالت داشته باشد ولى بـا زوالـش نفـس از بـين  اكنون چگونه مى
ها معتقد بـود كـه نفـوس يـا ارواح قبـل از ابـدان موجودنـد  الطونىبنابراين يا بايد مانند اف نرود؟

و بدن در تحقق آنها نقشى ندارد كه در اين صـورت نيـازی بـه طـرح ) 1/528: 1367، افالطون(
نقش و دخـالتى  ،نيست، يا اگر بدن در حدوث نفس» شود نفوس به فساد بدن فاسد نمى«مسئله 

خالصـه آنكـه مشـروط بـودن . فساد بدن فاسد نشود تواند با و شرط حدوث نفس است نمى دارد
  .حدوث نفس به حدوث بدن، با عدم زوال نفس پس از زوال بدن ناسازگار است

  جدايى بين شرط وجود نفس و شرط حدوث نفس : سينا پاسخ ابن

ولـى در صـورت دوم بـا از بـين  ،رود در صورت اول با از بين رفتن شرط، مشروط هم از بين مى
در اينجا هم از سوی عقل مجرد اصـل وجـود نفـس افاضـه . رود مشروط از بين نمىرفتن شرط، 
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پس بدن شرط حدوث نفس است نه شـرط . ولى اين افاضه مشروط به حدوث بدن است ،شود مى
زيرا نفس به تحصيل . گيرد وقتى بدن حادث شد نفس هم به آن بدن تعلق مى. اصل وجود نفس

طبيعى كه به تصرف و تـدبير بـدن دارد بـه تحصـيل كمـال كمال اشتياق دارد و از طريق شوق 
نسبت بدن به نفس مانند نسبت باره درسينا  ابننظر . )204-203: 1404سينا،  ابن: .كن(پردازد  مى

وقتـى قفـس شكسـت، طـاير . گيـرد دام و قفسى است كه طاير ملكوتى نفس را در دام خـود مى
  . رود ملكوتى نفس از بين نمى

  سينا بر پاسخ ابن صدرامالاشكال 

. كنـد سينا بين شرط وجود نفس و شرط حدوثش قائل شـده نفـى مى كه ابنرا مالصدرا تفكيكى 
طور نيست كه حدوث وصف زائدی بر وجود باشد تا گفته  اين. حدوث، وجود مسبوق به عدم است

پـس اگـر . حدوث همان وجود خارجى است. شود كه بدن شرط حدوث نفس است نه شرط وجود
كه شـرط حـدوث  ،گاه بدن در چنين حالتى هر. شرط حدوث باشد، يعنى شرط وجود است چيزی

  .)8/384: 1378شيرازی، (رود  بين مى از ،كه نفس است ،از بين برود مشروط هم ،نفس است
تواند شرط يا علت اعدادی برای وجود نفس باشد كه در  چگونه حدوث بدن مى ،عالوه بر اين

مجـرد  متوقف كردن وجود نفسى كه ذاتاً . غاز تعلق به بدن ذاتًا مجرد استسينا از همان آ نظر ابن
از ماده و ماديات است به تحقق استعدادی كه مادی است و برای حصول چيزی است كه آن چيز 

البته اين اشكال بر مالصدرا . )همان(معنايى است  يكى از احوال و عوارض مادی باشد، مطلب بى
بـدن كـه مـادی . دانـد نفس را در ابتدای پيدايش و تعلق به بدن مادی مىزيرا او . شود وارد نمى
  . آيد تواند شرط حدوث برای نفسى باشد كه جسمانى است و محذوری هم الزم نمى است مى

  پاسخ سهروردی 

  :گويد نفى اين ناسازگاری مى برایسهروردی 

دارای  جـوهر. وزان نفس با بدن وزان ارتباط يك امر جوهری با موضوعش است
وجود مستقلى است و موجود مستقل كه محمول است اول برای خـودش وجـود 

بدين لحاظ اگر رابطه اين دو قطع شود . دارد و سپس برای موضوعش وجود دارد
اش موجـود  شود و جوهر به همان وجـود اسـتقاللى سبب معدوم شدن جوهر نمى

بـدن دارد  نفس هم موجودی مجرد و جوهری است كه وجودی مستقل از. است
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اگر بدن اسـتعداد ارتبـاط بـا . كه گاهى برای بدن است و گاهى برای بدن نيست
شـود و اگـر اسـتعداد خـود را از دسـت بدهـد  نفس را داشته باشد بدن زنـده مى

   .)499-489 :1372سهروردی، (رود  شود ولى نفس از بين نمى ارتباطش قطع مى

استعداد اينكه در شرايط خاص با نفـس . اد استبدن دارای دو گونه استعد ،طبق پاسخ سهروردی
رابطه داشته باشد و استعداد اينكه ارتباطش با نفس قطع شود و اين اسـتعداد از آن بـدن اسـت و 

  . اش است بلكه نفس باقى به بقای علت فاعلى. دخالتى در زوال نفس ندارد

  اشكال بر پاسخ سهروردی 

ولـى . مل حدوث نفس است نه حامل زوال نفـسرجوع پاسخ سهروردی به اين است كه بدن حا
تـوان جـنس و فصـل و مـاده و  ای بين نفس و بـدن نمى محذورش اين است كه از چنين رابطه

اين در حـالى اسـت . شود صورت را درست كرد و انسانى كه واحد حقيقى است از آن درست نمى
و فصـل و مـاده و كه سهروردی عقيده دارد كه انسان واحد حقيقى اسـت كـه مركـب از جـنس 

  . صورت است

  ن به حدوث نفس و عدم فساد آن ديدگاه قائالبودن نسجم نام .8

  : گويد برای عدم فساد نفس پس از آنكه دو دليل را به حكما نسبت داده است مى صدرامال

كنند كه جـوهر  اين داليل اگر تمام باشند داللتشان در اين حّد است كه ثابت مى
. گونه ارتباط و تعلقى به ماده ندارد زوالش محـال اسـت بسيط و مجردی كه هيچ

پس اين دو دليل در مورد . در حالى كه نفس وجودی متعلّق و مرتبط با ماده است
   .)388: 1378شيرازی، (شوند  نفس جاری نمى

زيرا حكمـا . رو است هديدگاه حكما درباره نفس منسجم نيست و با اشكال بزرگى روب ،در هر حال
امـا  ،كنند كنند و بدن را شرط حدوث نفس قلمداد مى را مشروط به معيت با بدن مىحدوث نفس 

اين در حالى اسـت كـه حـدوث و عـدم . ندكن در عين حال آن را به عدم فساد و زوال متصف مى
زيرا هر موجودی كه در زمانى حادث شده، به . توانند وصف برای موضوع واحدی باشند فساد نمى

پذيرد  هر موجودی كه فساد نمى ،پس طبق قاعده منطقى. شود انى فاسد مىطور يقينى در يك زم
دانند و عقيده بـه فسـادناپذيری  حكما هم اگر نفس را باقى مى. حادث زمانى نيست و قديم است

  . آن دارند بايد قائل به قديم بودن نفس شوند
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در قـول بـه  خواجه نصيرالدين طوسى به ناسازگاری و پيچيدگى نظر فالسفه از يـك طـرف
حدوث نفس مجرد بسيط و دخالت بدن در حدوث آن و از طرف ديگر به عدم فساد نفـس توجـه 

 صـدرامال. )3/264: 1379سـينا،  ابـن :.كنـ(آن پرداخته است و نقد پيدا كرده است و به بررسى 
ل نقـانـد را  هايى كه حكما به مسئله يادشـده داده خواجه نصيرالدين طوسى از پاسخو نقد بررسى 

  : گويد و چنين مىكند  مى

ای بـه فاضـل  پيچيدگى و ناسازگاری اين امـر سـبب شـده كـه خواجـه در نامـه
ال كنـد ؤله ديگر سئله را به همراه دو مسئالدين گيالنى اين مس معاصرش شمس

تعبيـرات خواجـه  ،عالوه بـر ايـن. كه اين فاضل معاصر به آنها پاسخ نداده است
 –هايى كه تا زمان خـودش  ست كه ايشان پاسخنصيرالدين طوسى نشانگر اين ا

 –به ناسازگاری قول به حدوث نفس مجرد و بسيط و عقيـده بـه عـدم زوال آن 
اسـت را كـافى  شـرح اشـارات و تنبيهـاتداده شده كه از جمله آنها پاسخش در 

   .)8/391: 1378شيرازی، ( دانسته است نمى

    صدرامالهای  پاسخ

های اين دو  و پاسخاست سينا و سهروردی وارد دانسته  بر ديدگاه ابن ايشان اشكال عدم انسجام را
اهميت اين اشكال، نامه خواجه نصـيرالدين طوسـى بـه  دليلاو به  .فيلسوف را هم رّد كرده است

مالصدرا برای حـل . )384: همان(هم نقل كرده است » الدين گيالنى شمس«فاضل معاصرش را 
ن ياكـه همـان روش مشـاي استپاسخ اول بر مبنای اهل نظر ؛ دهد اين اشكال مهم دو پاسخ مى

پاسخ دوم بر مبنای حركـت جـوهری اشـتدادی اسـت كـه . ولى همراه با توضيحاتى است ،است
  . ديدگاه حكمت متعاليه است

  پاسخ اول 

د، آمادگى قبول صورتى از جانب كرماده بدن انسان پس از آن كه مراحلى از رشد و كمال را طى 
سـت از هاو اين نياز را از طريـق تقاضـای تكـوينى كـه در وجـودش . كند صور را پيدا مىال واهب
فاعـل مفـيِض . دكنطلبد تا از طريق افاضه اين صورت امورش را تدبير و تصرف  الصور مى واهب
و قابل هم كه از اسـتعداد و  ،فاعليتش تاّم و كامل است و منع و ُبخلى در وجودش نيست ،صورت

  . كند برقرار است، پس افاضه صورت ضرورت پيدا مىآمادگى كامل 
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الصور تقاضا دارد، صورتى است كه قرين، مقّوم، علـت قريـب و سرپرسـت  آنچه بدن از واهب
توانـد  ولى چنين صـورتى بـا اوصـاف يادشـده نمى. مستقيم او باشد، نه ذات مجردی به نام نفس

رو  از ايـن. تميز است تحقق پيـدا كنـدبدون وجود نفس روحانى مجردی كه منشأ ادراك، تعقل و 
  .)292: 1368، وهم ؛392-391 :همان(كند  فاعل مفيض، نفس مجرد را حادث مى

نفـس بـه لحـاظ ذات و حقيقـتش، ؛ دكرتوان پاسخ مالصدرا را با تعبير ديگری بيان  پس مى
بـرود؛ حاملى برای امكان وجودش ندارد تا با زوال آن حامل، محمول هم كه نفس اسـت از بـين 

اما نفس بـه لحـاظ . يعنى اينكه بدن سبب وجود نفس نيست تا با زوال بدن، نفس هم فاسد شود
ايـن صـورت . بدن، حامل استعداد وجود صـورت مقـارن اسـت. فعل، صورِت مقارن با بدن است
امـا نفـس بـه لحـاظ ذات و  ،شـود ل مىئـبا زوال بـدن زا شود و مقارن، با حدوث بدن حادث مى

 .نفـس هـم از بـين بـرود) بـدن(ى برای استعداد وجود ندارد تا بـا زوال آن حامـل حقيقتش حامل
شود و ارتبـاطى هـم بـا بـدن  خالصه آنكه نفس به لحاظ ذاتش، مجرد و باقى است و فاسد نمى

بـه ايـن ترتيـب . كنـد مادی ندارد ولى به لحاظ فعلش حادث و فانى است و تصـرف در بـدن مى
و شرط تحقق بدن در حدوث آن و عدم فساد نفس پاسـخ داده اشكال عدم انسجام حدوث نفس 

  . شد

  پاسخ دوم 

كه بر مبنای حركت جوهری نفس و حدوث جسمانى آن داده شده، نفس را وجود واحد  ،اين پاسخ
كند كه از عالم طبيعت و ماده تا عالم تجـرد عقالنـى ادامـه دارد و در ايـن  ای قلمداد مى گسترده

نهايـت و كمـال عـالم   كند كه در ادامه يكديگرند و هر عـالمى پری مىمسير عوالم وجودی را س
ای كه در عالم طبيعت است حادث اسـت و بـدن اسـتعداد وجـودش را  نفس در مرتبه. قبلى است
) 55: طهٰ (» منها خلقناكم و فيها نعيد كم و منها ُنْخِرُجُكمْ «طور كه آيه شريفه  همان. كند حمل مى

  :گويد او در ادامه مى .)393-392: 1378شيرازی، (بيعى دارد اشاره به همين مرتبه ط

اما وقتى نفس در اثر سير استكمالى متحول گرديد و از عـالم طبيعـت بـه عـالم 
رو زوال استعداد بدن به ذات و  از اين. تجرد وارد شد ديگر به بدن مادی نياز ندارد

تعلقـى و طبيعـى  زند، بلكه فقط سبب زوال و فساد مرتبه بقای نفس ضرری نمى
  .)312-311: 1386، وهم ؛همان(شود  وجود نفس مى
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. شود ل مىئنفس در مرتبه طبيعى و مادی حادث است و با زوال بدن همين مرتبه هم زا ،بنابراين
ای كه وجود عقالنى دارد باقى است؛ زيرا در استعداد وجود و عـدمش بـه بـدن  اما نفس در مرتبه

   .)393 :همان(وابستگى ندارد 
علـت اعـدادی همـان علـت . دانـد مالصدرا بدن را علت اعدادی برای مرتبه عاليه نفـس مى

اگر نفس در همان مرتبـه . رود بالعرض است كه با از بين رفتنش مرتبه تجردی نفس از بين نمى
زيرا بدن در هر دو حال علت مادی بـرای  .ماند از جهت حدوث و بقا تابع بدن بود تعلقى باقى مى

اما وقتى نفس با حركت جوهری از مرتبه طبيعى و تعلقى گذشت، ارتباطش با بـدن . بود نفس مى
رسد كه بود و نبود بدن برای نفس تـأثيری نـدارد  شود و به حدی از ترقى و تحّول مى ضعيف مى

تـر شـود،  بـرای ذهـن آسـان ،كـه پاسـخ نهـايى اوسـت ،او برای اينكه درك پاسخ دوم .)همان(
. شـود ها از راه تشبيه معقول به محسـوس وارد مى است كه در تعدادی از مثال هايى را آورده مثال
  : گويد مى وی

طفل در ابتدای پيدايش به رحم مادر احتياج دارد و تحت تدبير نفس مادر و ساير 
شود و بـه آن نيـازی  گيرد، ولى وقتى رشد كرد، از رحم خارج مى قوای او قرار مى

نفس هـم در . رساند ن رحم مادر به طفل ضرری نمىندارد و بعد از آن ضرر و زيا
مرتبه طبيعى و مادی به بدن نياز دارد، ولى در مرتبه تجرد و عقالنى به بدن نياز 

   .)همان(ندارد 

شـود و  اش به همان امر، وارد مى سپس در ادامه از راه نيازمندی ملزوم به امری و عدم نياز الزمه
اش كه سه زاويه داشتن است بـه جـاعلى نيـاز  دارد، اما الزمه وجود مثلث به جاعلى نياز گويد مى

مرتبه طبيعى نفس و مرتبه تجـردی آن، دو مرتبـه از يـك  ،بر اين اساس. ندارد و مجعول نيست
ن آاگر نفس در يك مرتبه به بدن نياز داشت و به علت قابلى تكيه كرد، مسـتلزم . حقيقت هستند

پس نفـس  .)همان(دن تكيه كند و به آن نياز داشته باشد نيست كه نفس در مرتبه تجرد هم به ب
كـه مرتبـه مـادی اسـت، زوال  ،پذيرد، ولى به لحاظ فعل به لحاظ ذاتش مجرد است و فساد نمى

  . پذيرد مى

  صدرامالطرح اشكال بر 

شود  هر موجودی كه در زمان حادث مى«ممكن است كسى اشكال كند كه مطابق قاعده فلسفى 
حـدوث نفـس مجـرد در  .»ای باشد كه استعداد وجود آن حادث را حمل كنـد مادهبايد مسبوق به 
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اشكال عدم انسـجام  ،بنابراين. زيرا هر موجود مجردی فاقد ماده است. مرحله بقا هم ممتنع است
سينا و سهروردی در ابتدای تعلق نفس به بدن به سبب جمع بـين تجـرد و  كه بر قول حكما، ابن

زيرا در اين مرحله هـم بـين . شود در مرحله بقای نفس وارد مى صدرامال شود، بر حدوث وارد مى
  . تجرد و حدوث، جمع شده است

    صدرامالدو پاسخ 

  پاسخ اول 

شود، ايـن نيسـت كـه  مقصود از اينكه نفس در اثر سير جوهری اشتدادی در مرحله بقا مجرد مى
بلكه معنايش . ايشان وارد شود برموجود مجردی حادث شود تا اشكال عدم انسجام در مرحله بقا 

اين است كه نفس در مرحله بقا ارتباطش با عالم ماده قطـع و ارتبـاطش بـا عـالم عقـل حـادث 
البته حدوث اين ارتباط يا اتصـال بايـد مسـبوق بـه . شود نه اينكه موجود مجردی حادث شود مى

ل اين استعداد اتصال نفس با حام. استعداد باشد و استعداد هم به عنوان عرض به حاملى نياز دارد
پس از آنكـه نفـس در . عقل فعال، مرتبه مادی نفس است كه جسمانى است و به ماده تعلق دارد

اثر سير جوهری اشتدادی به عقل فّعال متصل شد، هم حامل امكان استعدادی ايـن اتصـال كـه 
شـده اسـت و بـه رود و هم استعدادی كه بر اين حامل عارض  مرتبه مادی نفس است از بين مى

: همـان(آيد كه حاملش نفس است كه به عقل فعال متصل شده است  جای آن، فعليِت اتصال مى
   .)389و  395

نفس مدَركات خـود را پـس از ادراك در محلـى ؛ زند برای تقريب به ذهن مثالى مى صدرامال
مـدركات . اد آوردكند تا هر وقتى الزم شود به آن خزائن مراجعه كند و مدركاتش را به ي حفظ مى

شوند، ولى حافظه ادراكات كلى در عقل فعال  داری مى نفس به جز ادراكات كلى در خود نفس نگه
نه اينكه عقـل فعـال  ،كند نفس هنگام يادآوری آن ادراكات، با عقل فعال ارتباط برقرار مى. است

كه موجودی مجرد است برای نفس حادث شود، بلكه عقل فعـال بـه واسـطه عللـش از ثبـات و 
در اينجا هـم وقتـى نفـس در اثـر سـير . شود ازليت و ابديت برقرار است و متصف به حدوث نمى

جوهری به مرتبه ادراك عقلى رسيد، حصول مرتبه عقلى و قطع ارتباطش با بدن همـان حصـول 
رتبه تجردی نفس است كه حدوث رابطه جديدی است نه اينكه موجود مجردی در مرحلـه بقـا م

   .)389: همان :.كن(برای نفس حاصل شود تا اشكال يادشده بر مالصدرا وارد شود 
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  پاسخ دوم 

ای باشد كه اسـتعداد  شود بايد مسبوق به ماده هر موجودی كه در زمان حادث مى«قاعده فلسفى 
زيرا اين قاعده فلسفى . شود شامل مرتبه تجردی و عقلى نفس نمى» را حمل كند وجود آن حادث

عقلى نفـس پـس از  در حالى كه مرتبه تجردی و. است ،يعنى حدوث ،مجرايش وجود بعد از عدم
بـه عبـارتى مرتبـه  .)395-394: همان(شود كه وجود بعد از وجود است  مرتبه طبيعى حاصل مى

  . ى نفس است كه در اثر حركت جوهری به استكمال رسيده استتجردی نفس همان وجود طبيع
. تـوان مصـاديق ديگـری را نشـان داد برای بقای وجوِد الحق، بدون حامل استعداِد وجود مى

ای بـه تـدريج  برافروختـه شـود يـا زغـال تـازه اش تشـديد مى وقتى رنگ سياه به تدريج سـياهى
ر هر دو مورد بـا تحقـق مرتبـه شـديد سـياهى و يابيم كه د شود، درمى اش شديد مى برافروختگى

پـس زوال مرتبـه . رونـد مرتبه شديد برافروختگى مراتب سابق و حامل اسـتعداد آنهـا از بـين مى
در اينجا هم كـه . ضعيف همراه با تحقق فرد شديد است و به معنای زوال حقيقت آن چيز نيست

رود و  دهد و از بين مى را از دست مى رسد، وقتى بدن استعداد قبول نفس نفس به مرتبه تجرد مى
شود، به معنای زوال حقيقت نفس و فسـاد مرتبـه تجـردی آن  سبب زوال مرتبه طبيعى نفس مى

  . نيست

در جمع بـين حـدوث و  صدرامالسهروردی با و سينا  مقايسه ديدگاه ابن: نتيجه
  تجرد نفس

بـا ايـن  ،ه بدن حقيقت مجردی داردنفس از همان ابتدای تعلق ب ،سينا و سهروردی بر نظر ابن بنا
داند و سهروردی بـرای بـدن قائـل بـه دو نـوع  سينا بدن را شرط حدوث نفس مى تفاوت كه ابن
گاهى بدن در شرايط خاصى استعداد ارتبـاط بـا نفـس را دارد و گـاهى در شـرايط . استعداد است

بدن است و دخـالتى در  پس در هر دو حال استعداد از آنِ . شود خاصى استعداد ارتباطش قطع مى
هر دو فيلسوف عقيده دارند كه نه بدن سبب زوال نفس است و نه خـود نفـس؛ . زوال نفس ندارد

  . اش است رود و باقى به بقای علت فاعلى بلكه نفس از بين نمى
داند، ولى در اثر سـير  نفس را حادث و در ابتدای تعلق به بدن موجودی جسمانى مى صدرامال

بـا  ،كه بـه بـدن تعلـق دارد ،جنبه مادی نفس. رسد به تدريج به مقام تجرد مى اشتدادی جوهری
پس يك موجود مادی كـه از عـالم . ماند رود، ولى جنبه تجردی آن باقى مى زوال بدن از بين مى
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چنين موجودی كه بـين حـدوث و بقـايش تفـاوت . تواند به عالم تجرد برسد طبيعت برخاسته مى
. ی پيدايش به بدن مادی نياز داشته باشد، ولى در بقا از اين نياز منّزه باشـدتواند در ابتدا است، مى

اش فقـط بـه علـت فـاعلى  ای ندارد و تكيـه به اين ترتيب نفس در مرحله بقا به علت قابلى تكيه
سينا  اما ابن. ماند، هرچند بدن از بين برود تا وقتى اين فيض حق برقرار باشد نفس باقى مى. است

د ادعا كنند؛ زيرا طبق مبانى اين دو، نفس در حـدوث و بقـا نتوان چنين مطلبى را نمى و سهروردی
بدين لحاظ نفس بايد در حدوث و بقا به علت فـاعلى و قـابلى وابسـته باشـد و نفـى . مجرد است

  . وابستگى نفس به علت قابلى در مرحله بقا و عدم فساد آن با زوال بدن ادعايى بدون دليل است
چيزی مانند نفس مجرد به واسطه تجردش حـاملى بـرای اسـتعداد «اين اشكال كه  رو از اين

وجود ندارد تا با زوال آن حامل، نفس هم فاسد شود پس نفس نه پذيرای حدوث زمانى است و نه 
 صـدرامالولى اگر مانند . شود سينا و سهروردی وارد مى اشكالى است كه بر ديدگاه ابن» پذير زوال

نفس را از ابتدای تعلق به بـدن مـادی دانسـتيم كـه دارای حـاملى اسـت و از حركـت جـوهری 
تواند او را در رهن طبيعت  اشتدادی برخوردار است، راه برای استكمالش گشوده است و مانعى نمى

رسد كه نه تنها فساد بدن بلكه فساد نظام هسـتى در  سير نفس به جايى مى. مادی محبوس كند
  . شود كند؛ زيرا او از بدن و هر چه مربوط به طبيعت است، رها مى او اثر نمى

سينا و سهروردی، حدوث و بقای نفس يكسان است، با اين تفاوت كه در مرتبه  در ديدگاه ابن
انسـان مثـل گِلـى . برای انسان حاصل شده است ،نام كيفيات نفسانىه ب ،بقا يك سلسله كيفيات

شسته است و بـوی معّطـر گـل نصـيبش شـده اسـت؛ ولـى در است كه چند روزی در كنار ُگل ن
بـين حـدوث و بقـای نفـس تفـاوت  صـدرامالاما . بوده است حقيقت همان خاكى است كه قبالً 

نفس در ابتدای پيدايش دارای درجه وجودی مادی اسـت و در بقـا بـه درجـه وجـودی . گذارد مى
رد تا با زوال حامل استعداد نفس نفس در درجه وجودی مجرد حامل استعدادی ندا. رسد مجرد مى

كـه  ،ولى اگر درجه وجودی نفس در مرحله حدوث و بقا يكسـان و مجـرد باشـد. هم از بين برود
توان حدوث بدن را در حدوث نفس مؤثر ولى زوال بدن را  سينا و سهروردی است، نمى ديدگاه ابن

  . در زوال نفس بدون تأثير دانست
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