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  چكيده

كالم مورد توجه   از  بيشتر    ميلي است كه در  فلسفه اسال       از مساي  ،تجرد نفس 
در ميـان  ،  اتفاق نظـر دارنـد   امركه در اين      مي اسال يلسوفانبرخالف ف  .بوده است 
انكـار     و گروهـي آن را اند قائل به تجرد نفس ، برخي چون غزالي و راغب     متكلمان

 مورد مطالعه قرار    ميله ماهيت نفس را در آثار مهم كال       در اين مقاله مسأ   . كنند مي
 .دهيم مي

   علم  -6      بدن-5   جوهر  -4    جسم -3    تجرد  -2    نفس -1: ي كليديها واژه
  

  مقدمه. 1
 .بدن داراي نفس اسـت  بر افزون عقيده بر اين است كه انسان     ،كالم اسالمي  در فلسفه و  

فيلـسوفان نفـس را غيـر مـادي و مجـرد            . دارند، اختالف    نفس چيست  ماهيتكه   در اين اما  
. اسـت براي نفـس  و عقلي   مي ابن سينا قائل به چهار نوع ادراك حسي، خيالي، وه    .دانند مي

يابـد ولـي مجـرد از     مـي ادراك حسي، مادي است و در ادراك خيالي صورت از مـاده تجـرد     
انـد چـون در      از لحاظ تجريد اندكي برتر از مرتبـه خيـال           مي ادراكات وه  . ماده نيست  لواحق

 موضـوع شود كه اگر چه ذاتاً مادي نيستند امـا           ميادراك  چون خير و شر      همي  ا  ها معاني  آن
 ابـن سـينا بـر       داليلي كـه  . اند عقلي، كامالً مجرد از ماده    ادراكات  . گيرند ميقرار  خيال مادي   
مالصـدرا بـرخالف ابـن سـينا همـه          . آورد ناظر به نفس ناطقه انـساني اسـت         ميتجرد نفس   

 وي در مورد نفس ناطقه انساني، قائل به مقـام تجـرد تـام               .داند ميادراكات انساني را مجرد     
كه در مقام مثال     از نظر او نفس ناطقه عالوه بر اين       . عقلي و بلكه مقام فوق تجرد عقلي است       

م ادراك معاني مطلقـه و حقـايق مرسـله، تجـرد عقالنـي دارد،               مقيد، تجرد برزخي و در مقا     
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به اين معنا كه نفس هم مجـرد از مـاده اسـت و هـم مجـرد از                   . داراي مقام فوق تجرد است    

البته حكماي مشاء نفوس ناطقه . تجرد از ماهيت فوق تجرد از ماده و جوهريت است. ماهيت
 : ص ،18(داننـد    ميوند را مجرد از ماهيت      دانند و فقط خدا    ميو عقول را تنها مجرد از ماده        

  . )337-336:  صص،9  و537-534: صص ،10 ،291: ص ،17 ،138

كساني چون . موافقان و مخالفاني دارد  مي تجرد نفس در ميان متكلمان اسالمسأله
ه دست كم در برخي از آثارشان و احتماالً ب) (606-544(و امام فخر) 505-450(غزالي

چون فيلسوفان قائل به تجرد نفس شدند و  هم) غال به مباحث فلسفيدليل توجه و اشت
انكارتجرد نفس   ميالبته در انديشه اسال. جمهور متكلمان قائل به تجرد نفس نيستند

ل  يكي از علماي بزرگ شيعه، مرحوم عالمه امثبراي كه  چنان اختصاص به اين گروه ندارد،
 به نفي تجرد نفس پرداخته االنوار بحار در كتاب ارزشمند خود) 1/1110-1037(مجلسي

فرمايند از  ميكه )ع(منينؤايشان در جلد اول اين كتاب ضمن نقل حديثي از اميرالم. است
كند و در  ميسؤال شد چرا خدا عقل را آفريد در ذيل حديث، شش نكته را بيان ) ص(پيامبر

  :گويد مينكته ششم 
اند كه نه از لحاظ ذات و  يم را ثابت كردهپندارند  وجود جوهري مجرد و قد ميايشان " 

 بسياري از اصول اما اين سخن مستلزم انكار ؛نه از لحاظ فعل، هيچ وابستگي به ماده ندارد
آيد كه موجود مجردي جز خداوند متعال  ميهمه از روايات بر  ؛ با ايناست  ميمسلم اسال
    .)102-101: صص ،22( "وجود ندارد

ر چه در مقام نفي تجرد عقل است اما با نفي هر مجردي جز عالمه در اين عبارت اگ
ايشان در ادامه به بحث درباره . خدا به طور طبيعي تجرد نفس را نيز انكار كرده است

 موجود است، اما در اين بارهگويد اگر چه رواياتي  ميپردازد و  ميعقل اول بودن  مخلوقِ
چه در  معناي آن  واند  آب و هوا بوده، اولقات اخبار به اين اشاره دارد كه مخلوبيشترظاهر 

اين است كه عقل، اولين مخلوق در ميان   بودن عقل، وارد شده، اولاخبار، درباره مخلوق
كه آفرينش برخي اجسام پيش  بنابراين هيچ اشكالي نيست در اين. مخلوقات روحاني است

 قائلند در اخبار متواتر به پيامبر اوصافي كه فيلسوفان براي عقول .از آفرينش عقل بوده باشد
 تجرد نفس را براي ما ثابت ،اخبار": گويد ميعالمه سپس . و ائمه نسبت داده شده است

  .)103 : ص،همان ("آيد ميها ماديت نفس بر  كند بلكه از ظاهر آن مين
هاي  گويد كسي كه در بحث ميمرحوم عالمه طباطبايي در نقد نظر عالمه مجلسي 

 به حكم احتياط ديني الزم است صرفاً به ظاهر كتاب و روايت ،تبحري نداردعميق عقلي 
 .هاي عميق عقلي نشود ها را به خدا واگذارد و وارد بحث توجه كند و علم به حقايق آن

 فيلسوفان يهايي بر آرا  و معاد طعنأكند كه عالمه مجلسي در بحث مبد ميايشان اضافه 
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هاست و در  ها و بلكه شديدتر از آن  مشمول همان طعنكند كه سخنان خود ايشان وارد مي

كند و در عين حال  ميباب مجردات وارد  هايي بر نظر فيلسوفان در اين بحث هم طعن
دهد و توجه  ميكنند به نور پيامبر و ائمه نسبت  ميها براي مجردات ثابت  اوصافي كه آن

رود  مي محال بودن از بين ن،مندارد كه اگر وجود مجردي جز خدا محال است با تغيير اس
  .)102 : ص،22(

سخن مرحوم عالمه طباطبايي بايد گفت اختصاص تجرد به ذات باري و در  افزون بر
كه  مگر آن. عارض دارد با هم ت،كه عقل اولين مخلوق روحاني است عين حال تصريح به اين

مانيت لطيف گرفته كه روحانيت به معناي جس ون ذات باري تلقي شوند يا اينعقول جزء شؤ
   .شود

  
   متكلمان در بارة نفسيآرا. 2
كه برخي از ايشان آن را  اند چنان  نظرهاي گوناگوني ابراز كرده،متكلمان در باب نفس

اند و آن را امري  اند و اغلب ايشان تجرد آن را نفي كرده مجرد دانسته متمايز از بدن و
اند  بته آنان كه به انكار تجرد نفس پرداختهال. اند روح قلمداد كرده جسماني يا بين جسم و

توان اشاراتي در اين  مياند و در البالي آثار ايشان تنها  كمتر استداللي بر مدعاي خود آورده
نفي تجرد  ها را در ترين ديدگاه مهممواقف در ) 756ـ701( عضدالدين ايجي.زمينه يافت

شود كه بر  ميكند و در پايان يادآور  مي در اين باب، به نه نظريه اشاره شمارد و مينفس  بر 
به هر روي در آثار . )250:، ص7: ج ،7(ها دليلي اقامه نشده است يك از اين ديدگاه هيچ

  :  باب ماهيت نفس و تجرد يا عدم تجرد آن آمده است هاي متفاوتي در  ديدگاه،كالمي
جردي است كه معتقد است نفس جزء اليتجزا و غير م) 245-205(نظر ابن راوندي .1

  .كه در قلب قرار دارد
كه نفس جسم لطيفي است كه سـاري         مبني بر اين  ) 185-231(ديدگاه ابراهيم نظام  . 2

از اول عمر تا پايان آن باقي است با          .در بدن است و سريان آن مانند سريان آب درگل است          
عـارض  گيـرد امـا زوال و تغييـر بـر نفـس         مـي كه در اعضاي بدن تغيير و تبديل صورت          اين

   .شود ميشود و اگر عضوي از بدن قطع شود نفس در ساير اعضا منقبض  مين
  .دانند مياي است در بدن كه گروهي آن را در مغز و گروهي در قلب  نفس قوه. 3
ديگري قوة  ؛يكي قوة حيواني كه در قلب است :نفس از سه قوه تشكيل شده است. 4

  .ه در مغز استقوه نفساني ك  مينباتي كه در كبد است، و سو
  ).ي جمهور متكلمانٱر(نفس يك هيكل خاص است . 5
  .و كيفي اخالط اربعه است  مينفس اعتدال ك. 6
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  .نفس اعتدال مزاج نوعي است. 7
  .بخشد مينفس خون است كه كثرت و اعتدال آن حيات و زندگي را قوت . 8
 .شود مينفس هوا است زيرا عدم آن باعث زوال حيات و زندگي . 9

 .با حيات كه عرض است تفاوت دارد معتقد بود روح جسم است و) 303.ف(جبائي .10
 نفس انسان را فاعلي زنده و توانا و ،)415(جبائي و به پيروي از او قاضي عبدالجبار معتزلي

قاضي عبدالجبار در برابر اين نظريه كه  .دانند ميداراي ساختماني متفاوت با جانوران ديگر 
گويد  هر محلي كه  مي ، زيرا بدن مرده است؛در انسان روح است نه بدنعامل فعل و ادراك 

 بدن چنين محلي ،كنيم بايد داراي حيات باشد ميو سردي و درد احساس   ميدر آن گر
  .)334 : ص،20(است در صورتي كه روح چنين نيست پس بدن زنده و روح بيجان است

 عرضـي اسـت كـه در      ،د نفـس  متكلم معتزلي، معتقد بو   ) 236-177(جعفربن حرب . 11
آن اسـتفاده    ي است كـه انـسان بـراي انجـام فعـل از            يابزارها يكي از  آيد و  ميوجود  ه  بدن ب 
ي بـا   أر وي هـم   .تـوان بـه آن نـسبت داد        ميو اجسام را ن    يك از صفات جواهر    كند و هيچ   مي

 دانيم روح جوهر است يا عـرض و بـه ايـن آيـه از قـرآن متوسـل           ميگروهي معتقد بود كه ن    
ابوالحـسن   ."يـسئلونك عـن الـروح قـل الـروح مـن امـر ربـي        " :فرمايـد  مـي شـدند كـه      مي

   .دانست مي حيات را غير از روح و عرض ،گويد كه به گمان من جعفر مي) 330-260(اشعري
معتقد بود نفس عبارت است از جسم لطيفي كه با ) 403-328(ابوبكر باقالني .12

 امام .يات را در بقاي آن قرار داده استخداوند ح درآميخته است و  مياجسام متراك
 جسم لطيفي است كه با ،گويد روح مي) 318 :ص (ارشاددر ) 478-419(الحرمين جويني

در آميختگي با آن قرار داده  خداوند حيات اجسام را اجسام محسوس درآميخته است و
ر د) 1050-979(مالصدرا .رسد مياست پس چون از جسم مفارقت يابد مرگ جسم فرا 

چون جويني استاد غزالي معتقدند  اي از متكلمان هم گويد پاره مي )318: ، ص8: ج (اسفار
چون درآميختگي   درست هم،لطيف است كه با اجسام متراكم در آميخته است  مينفس جس

گويد اين ديدگاه و ديدگاه گروه ديگري از متكلمان كه انسانيت و  مي وي .آب با ساقه سبز
روند و روح همان  ميدانند كه با مرگ از بين  ميايي خلق شده در انسان ه حيوانيت را عرض

 از مظاهر ،كه اين جسم برزخي يعني نفس  از يك حيث درست است و آن اين،حيات است
روح است و وجود آن در بدن نه از طريق تداخل و در آميختگي بلكه از طريق حالتي مشابه 

  .هاست اين
بلنـد،    ميگويد نفس جـس    مي) 302-301:، صص 5 :ج(در الفصل   ) 456-384(ابن حزم 

 داراي قـدرت تـشخيص و       ،چنين عاقل  پهن و عميق يعني سه بعدي و داراي مكان است هم          
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 به عالوه نفس و روح دو نام مترادف براي يك مـسما هـستند و                .تصرف كننده در بدن است    

  .كنند مييك معنا را افاده 
عتقد است نفس جوهري است كه نـه جـسم       متكلم معتزلي، م   ،)234.ف(جعفر بن مبشر  

  .است و نه روح بلكه چيزي بين جسم و روح است
  

  داليل مخالفان تجرّد نفس. 3
اي از ادله مخالفان تجرد   پاره،باب نفس اي مختصر به برخي نظريات در پس از اشاره

ر قرامورد توجه نفس را در آثار دو متكلم برجسته امام محمد غزالي و امام فخر رازي 
  1.دهيم مي

كند و تفتازاني  مي چهار دليل مخالفان تجرد نفس را بيان مقاصد الفالسفهغزالي در 
  : آن ادله به اختصار عبارتند از.دهد ميها را توضيح  آن

 حرارت است و ،گوييم اين حرارت ميكه  دهيم چنان ميي نسبت يما كلي را به جز )الف
كنيم عضو بساوايي ما آن را  ميآتش را لمس  وقتي .حمل چيزي  مستلزم تصور هر دو است

 از اين رو . است نيزياتيمدرك جزبنابراين نفس كه مدرك كليات است . كند ميادراك 
زيرا . اين استدالل مخدوش است. مجرد استيات و فاقد نفس يمانند حيوانات، مدرك جز
گر چه نفس به عالوه ا. وايي بلكه نفس به كمك آن عضو استمدرك حرارت نه عضو بسا

و اگر . كند يات را با ابزار ادراك ميييات است اما كليات را بالذات و جزيمدرك كليات و جز
آيد  ميپاسخ نقد اين است كه الزم . عضو مدرك دانسته نشود، ادراك بر دو قسم نخواهد بود

يا حيوانات ديگر داراي نفس مجرد باشند و يا احساس قوا و اعضا در حيوانات و احساس 
  .ها باشد و از اين حيث تفاوتي ميان آن دو نباشد فس در انسان از طريق اندامن

 ،جـا حاضـر    شـود آن   مـي داند كه در اشاره به نفس گفته         ميهر كسي به نحو قطعي       )ب
بـه  نشسته يا ايستاده است پس نفس همان جسم است پاسخ اين است كه اشـاره بـه بـدن                    

  .جهت شدت تعلق آن به نفس است
بود و به بدن خاصي تعلق  ميها يكسان   مجرد بود نسبت آن با همه بدناگر نفس  )ج

 هيچ ،شد و در برخورد با هر شخصي مييافت به طوري كه از بدني به بدن ديگر منتقل  مين
پاسخ اين است كه هر نفسي تنها . اطميناني وجود نداشت كه او همان شخص ديروزي باشد

 .ال او تنها مناسب همان نفس استيابد كه مزاج و اعتد ميبه بدني تعلق 
ماند و به اوصاف  مي باقي ،نفس پس از تباهي بدن ،ر اساس ظاهر كتاب و سنتب  )د

 پرواز در اطراف جنازه، قرار گرفتن در چلچراغ نور يا در ميان ،جسم از قبيل ورود در آتش
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ال بر تجرد  اگر چه قائالن  به تجرد نفس همين اوصاف را د.شود ميپرندگان سبز، موصوف 

   .)308-298:، صص3:ج ،4(گونه نيست پس نفس مجرد نيست   اما اين،اند نفس گرفته
گويد منكـران تجـرد نفـس سـه اسـتدالل بـر              مي يهالمباحث المشرق  امام فخر رازي در   

استدالل اول ايشان اين است كه درد كتك را پوسـت و مـزه را زبـان                  .آورند ميمدعاي خود   
مـدرك همـه     اسـت كـه      اند و چـون ثابـت شـده        ادراكات جسماني  پس اين    ،كند ميادراك  

 مدرك مدركات بساوايي و ذائقه امري جسماني است پس          مثالًكه   چنان ،مدركات يكي است  
 پاسخ رازي به اين اسـتدالل ايـن اسـت كـه اگـر               .مدرك معقوالت هم امري جسماني است     

 ه محل اين دو ادراك، اين دو      منظور از ادراك درد و مزه به وسيله پوست و زبان اين باشد ك             
كـه گرسـنه     كند نفس اسـت و آن      ميكه درد و مزه را ادراك        اندام است، درست است اما آن     

  .بيند نه چشم بلكه انسان است ميكه  شود نه معده بلكه انسان است و آن مي
 روشـني   ايـم بـه    بينيم كه ديروز ديده    مياستدالل دوم اين است كه ما وقتي شخصي را          

بدن بـراي ايـن بـدن محـسوس وجـود            با اگر هويتي مغاير  . م كه همان شخص است    داني  مي
توانستيم بدانيم كه اين همان شخص است زيرا چه بسا آن نفس را از دسـت                 ميداشت، ن  مي

پاسخ رازي اين است كه اوالً، آنان كه وجـود انـسان را    . داده باشد و نفس ديگري يافته باشد      
ه بسا خداوند انساني مثل     چهماني را توجيه كنند زيرا       نند اين توا ميدانند نيز    ميهمان بدن   

 شـخص  ،هـا  ي كـه تركيـب آن  ا  به عالوه عناصر جـسماني .خلق كرده باشدرا  انسان ديروزي   
 شخص ديگري مشابه ايـن      ،توانند با چنين تركيبي    مي آيا باز    ،خاصي را به وجود آورده است     

شود اما پـيش از آگـاهي از    ميبا استدالل ثابت   شخص، به وجود آورند؟ البته امتناع اين امر         
هـاي بـدن      ثانيـاً، انـدام    .اين استدالل جا دارد شك كنيم كه اين شخص همان شخص است           

تـوان مطمـئن شـد كـه ايـن           مـي پس چگونه    شخص پيوسته در حال انحالل و تغيير است،       
  .شخص همان شخص است

ارند، بر اين امر اتفاق نظر دارند       استدالل سوم اين كه بيشتر كساني كه به نفس اعتقاد د          
چه قابليت يكي از دو شئ مـشابه         كه افراد نفس، از لحاظ نوع يكي هستند و پيداست كه آن           

 حال اگر دو مزاج را در نظـر بگيـريم كـه در آن     .را داشته باشد قابليت شئ ديگر را هم دارد        
 شـق اول محـال      .فسپذيرند يا دو ن    ميواحد مستعد قبول نفس باشند پس يا  يك نفس را            

يـك از دو بـدن در قبـول يكـي از دو              اگر دو نفس را بپذيرند يا چنين است كه هيچ          است و 
پذيرند يا   مي نفس را ن   ،يك از آن دو بدن     نفس برتر از ديگري نيست ويا چنين است كه هيچ         

ن در  آيد انسا  از اين امر الزم مي    . شود مي انساني زنده و مدرك      ،كه هر يك از آن دو بدن       اين
  پاسـخ رازي بـه ايـن       .انسانيتش نيازي به آن نفس نداشته باشد و اين شق مورد نظر ماست            

 پديد آيند كه هر دو درآن واحد مـستعد پـذيرش نفـس              استدالل اين است كه اگر دو مزاج      
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عين حال تعلق هر نفسي به يكي از آن دو برتر از ديگري نيست اگر در اين حال       باشند و در  

شـود   مييك تعلق نيابند در اين صورت مزاج تباه  د محال است و اگر به هيچ   به آن تعلق يابن   
 استدالل اعتبار خـود را از دسـت    ،يابد و اگر اين ممكن باشد      ميو حيوان بدون نفس تكون ن     

   .)392-389: ، صص2:، ج14(دهد مي
  

  متكلمانديدگاه . 4
  ابراهيم نظام. 1. 4

 يكي از بزرگان معتزله ،عالف و استاد جاحظ شاگرد ابوالهذيل ،ابراهيم بن سيار نظام
انسان بدن نيست بلكه نفس يا  ،طور كه ابوالهذيل گفته است است از نظر او درست همان

 جسم لطيفي است كه در درون بدن قرار دارد ، روح.روح است و بدن آلت و قالب آن است
 از نظر نظام .نفس اوست توانايي و حيات انسان ناشي از .مانند آب گل كه در گل قرار دارد

اند و وجود انساني نيز شامل دو جسم است يكي روح كه جسم زنده است  اجسام بر دو قسم
آفت و زندان روح است و  ،چنين معتقد بود بدن  وي هم.و ديگري بدن كه جسم مرده است

اين حيث شبيه آتش و نور است كه وقتي  يابد و از ميچون روح از بدن رهايي يابد عروج 
 البته اين در صورتي است كه .يابد ميموانع از جلوي او برداشته شود به سمت باال تعالي 

ترين مقام تنزل  روح سبك باشد اما اگر سنگين باشد پس از رهايي از اضدادش به پايين
   .)125-120: صص،6(يابد مي

يكي گويد كه نظام روح و جسم و نفس را  ميمقاالت االسالميين ابوالحسن اشعري در 
اي براي   بدن آفتي و انگيزه و زمينه.دانست و معتقد بود كه روح في نفسه زنده است مي

 .شود ميطوري كه اگر روح از بدن جدا شود افعال او جبري ه انتخاب و اختيار نفس است ب
كند كه بدن آفتي و زنداني و وسيله  مياشعري در جاي ديگري از همان كتاب از نظام نقل 

، 2(نه ظلمت ادراك و يگانه است و نه نور است و روح داراي احساس و . استفشاري بر روح
ها نشان  عبدالرحمن بدوي با اشاره به اين دو قول تعارضي را در آن. )28-26:، صص2: ج

 زندان و ، انگيزه و زمينه اختيار روح و از سوي ديگر آفت، زيرا بدن از يك سو.دهد مي
 خالف نظر بدوي تعارض  اما بر.)286: ، ص1: ج،3(ستوسيله فشار بر روح معرفي شده ا

ه كند به آن ب ميجا كه بدن را انگيزه و زمينه اختيار روح معرفي   نظام آن.قابل رفع است
طوري كه اگر اين ابزار از او گرفته شود دچار ه كند ب ميمنزله ابزاري در اختيار روح نگاه 

 ،كند مي زندان و وسيله فشار روح ياد ،تعنوان آفه گاه كه از بدن ب شود و آن ميجبر 
ني انسان است و آن را از اين حيث، مانند آتش و مرادش اين است كه بدن مانع عروج روحا

  .داند نور مي
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ها و  ها و مزه اند و ساير اجسام از قبيل رنگ ها از يك جنس  نظام معتقد است همه روح

شوند در هنگام ورود از اين آفات رهايي  مياند و كساني كه به بهشت وارد   آفت روح،بوها
ماند تا لذاتي از قبيل خوردن و آشاميدن  ميها  كه برخي از اين آفات در آن گو اين ؛يابند مي

هاي حسي محسوسات را ادراك   از نظر او نفس به كمك اندام.براي ايشان ممكن شود
وان ادراك حسي آن اندام هاي حسي را مختل كند ت كند و اگر آفتي فعاليت يكي از اندام مي

  .)287:  ص،همان(شود مياز نفس گرفته 
   مي معمر بن عبادالسل.2. 4

 معتقد بود كه وجود انسان ،كه از متكلمان معتزلي است) 220.ف( ميمعمر بن عباد السل
 ، روح انسان. روح متمايز از بدن است و بدن ابزار روح است.از روح و بدن تشكيل شده است

 ، تنها فعل نفس. اراده و حكمت، قدرت، علم،ت متصف به اوصاف حياتجوهر فردي اس
 ديدگاه معمر در باب نفس ، بنابراين.اراده است و حركات و سكنات از افعال بدن است

يك از اوصاف عرضي اتم  او هيچ انسان، اتميستي است با اين تفاوت كه جوهر فرد مورد نظر
 رنگ و مزه را ندارد نفس بدون تماس مكاني با ، حركت و سكون، زمان،مادي از قبيل مكان
 اگر چه مشهور اين است كه وي قائل به تجرد نفس بوده است و .كند ميبدن در آن تصرف 

ملل و در ) 548-479(دهد اما شهرستاني ميهمين را نشان ظاهراً مضمون انديشه او هم 
 :ج ،16 ؛131:  ص،6(استگويد كه او معتقد بود خداوند جز اجسام چيزي نيافريده  مينحل 

        .)66: ، ص1
   ابو سليمان سجستاني.3. 4

اي الهي ميان آن دو  داند و نفس را قوه مي نفس و عقل ،سجستاني انسان را داراي بدن
است ميان بدن و   مي جس، از نظر او روح.شود مي تفاوت قائل ،داند و بين نفس و روح مي

 است و نفس قواي خود را از طريق آن بر بدن وارد يابد و فناپذير مينفس كه قوت و ضعف 
 ،كه پيداست منظور او از روح  چنان. لذت و الم است،چنين داراي حس و حركت  هم.كند مي

 . تغييرناپذير و فناپذير است، بلند مرتبه، شيئي بسيط، و اما نفس.همان نفس حيواني است
   .ستنفس جسم نيست زيرا بسيط است در حالي كه جسم مركب ا

آورده االمتاع و الموانسه ابو حيان ادله سجستاني را بر استقالل نفس از بدن در كتاب 
  :  خالصه آن ادله به قرار زير است.است

 نامتغير و غير ، بسيط،دانيم كه در ما چيزي هست غير جسماني ميما در بيداري كامل 
شود و خستگي  ميحو آگاه  به يك نچنين از همه اشيا  هم،قابل ادراك به هيچ يك از حواس

 جسم وقتي صورتي دارد صورت ديگري از آن نوع را .شود ميو سستي بر او عارض ن
چه به شكل مثلث است مربع   مثالً آن؛كه صورتش را از دست بدهد  مگر اين،پذيرد مين
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  در حالي كه نفس هر صورتي را به طور.كه شكل مثلث را از دست بدهد شود مگر آن مين

 آنكه نفس عرض نيست؛ زيرا عرض از  ديگر.پذيرد مينظم و بدون نقص و عجز كامل و م
:  صص،24( . جوهر قائم به ذات است، قائم به ديگري است در حالي كه نفس،لحاظ وجود

54-56(  
  ابو حيان توحيدي. 4. 4

 . به بحث درباره نفس پرداخته استمقابساتدر كتاب  )14/400-20/310(ابو حيان 
كه  گويد ميي با او أر  بيست و هفتم به نقل از ابو سليمان سجستاني و هموي در مقابسه

شود انسان داراي نفس است سخني بر سبيل توسع و مجاز گفته شده است؛  ميوقتي گفته 
كه انسانيت انسان به همين  زيرا نفس داشتن انسان مثل داشتن لباس و مال نيست، چه اين

توان  ميطور كه ن س داراي انسان است درست همانتوان گفت نف ميچنين ن هم .نفس است
 به عالوه .گفت لباس و دست داراي انسان است؛ زيرا لباس و دست نيازي به انسان ندارند

شوند كه در واقع هر  ميدو چيز از هم متمايز  ،شود انسان داراي نفس است ميوقتي گفته 
 انسان داراي لباس است تمايز شود ميگردند در حالي كه وقتي گفته  ميدو به يك چيز بر 

شود انسان داراي  ميميان دو چيز مستقل است بنابراين تنها بر سبيل توسع و مجاز گفته 
          .نفس است

گويد از ابو سليمان پرسيدند كه آيا غير از معقول و  مي بعد ةسيبوحيان در مقاا
  .پاسخ داد چهار چيز وجود دارد محسوس چيزي وجود دارد ؟

  .چه براي حيوان و مانند اوست محسوس بحت؛ يعني آن )الف
  .چه براي فلك است يعني آن ؛معقول محض )ب
  .كند ميچه انسان آن را تخيل  يعني آن ؛محسوس معقول )ج
         .)139-137: صص،5(كند ميچه عقل در بحث ادراك  يعني آن ؛معقول محسوس )د

دوم  ، يكي خداوند متعال.شود ميروحاني ابوحيان در اين كتاب قائل به چهار نوع موجود 
مند  هر انساني  به اندازه  قابليت خود از اين عقل بهره (تر عقل كلي عقل و به تعبير دقيق
 سوم نفس كلي ).اي كه از اين عقل دارد قادر به درك معقوالت است است و به واسطه بهره

 ناطقيت انسان و .شود مي شود و نفس ناطقه خوانده ميكه قبسي از آن به انسان منتقل 
اين نفس اگر چه در بدن حلول . تمايز او از ساير حيوانات به واسطه همين نفس است

چون آميختگي آب با روغن  ي با جسم هما  اما قائم به ذات است و هيچ آميختگيكند مي
و يابد  ميترين مرتبه قواي روحاني طبيعت است كه در اجسام حلول  چهارم، پايين و .ندارد

     .)37-34:  صص،همان(هاست مبدا حيات و رشد در آن
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  شيخ مفيد . 5. 4

 قائم به نفس است كه نه حجم و ،وجود انساني كه معتقد بود) 413-8/336(شيخ مفيد 
 بلكه جوهري بسيط و غير مادي به نام ، نه حركت و سكون و نه اتصال و انفصال،بعد دارد
ه كه جبائي و پسرش و پيروان ايشان معتقدند يك گون  از نظر او نفس انسان آن.روح است

 ئقرار گرفته در يك ش  ميكه ابن اخشيد گفته جس مجموعه مركب نيست و نيز چنان
  وي ديدگاه خود را در.گونه كه ابن راوندي گفته جزء اليتجزي نيست مركب نيست و يا آن

 روح .داند مين شيعه باب انسان موافق با نظر معمر در ميان معتزله و نوبختيان در ميا
كه   مي هنگا. اراده آزاد و مهر و كين و نيازمند وسايل مادي است، داراي قابليت كمال،انسان

رسد و هموست كه مخاطب در امر و نهي و  ميشود به آسايش يا عذاب  ميروح از بدن جدا 
   .رسد ميوعده و وعيد است و به ثواب و عقاب 

، از )190.ف(دن و روح شبيه نظر هشام بن حكمديدگاه شيخ مفيد در باب ثنويت ب
 بدن بي جان .متكلمان شيعه، است كه معتقد بود انسان از بدن و روح تركيب شده است
   .است و روح فاعل حس كننده و ادراك كننده است و آن نوري از انوار است

 به "يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي"فخر الدين رازي در تفسير خود بر آيه 
 مختلف درباره آن پرداخته است و هفده دليل بر مغايرت ي نفس و آراببحث مبسوط در با

 ضمن بحث  از قرابت انديشه معمر با انديشه شيخ مفيد سخن  وي.نفس و بدن آورده است
 يكي ديدگاه كساني كه نفس . نفس انسان وجود داردة از نظر او سه ديدگاه  دربار.گويد مي

دانند مانند وجود آتش در  ميچون قلب يا مغز  ها هم ر بدن يا يكي از اندامحال د  ميرا جس
  .زغال و روغن در دانه كنجد و آب در گل

توان قائل به اين  مياما ن .دانند مي دوم ديدگاه كساني كه نفس را عرض حال در بدن 
 و جوهر  جوهر است، تدبر و تصرف، قدرت، زيرا انسان به دليل اتصاف به علمبودديدگاه 

 .شود مي اين است كه انسان به اعراض خاصي متصف گفت توان ميچه   اما آن.عرض نيست
 منكران جاودانگي نفس و ، يكي نظر جمهور پزشكان.اين ديدگاه خود بر سه قسم است

ابوالحسين بصري از معتزله كه معتقدند انسان نتيجه تركيب خاصي از عناصر اربعه است 
مركب دانستند كه متصف   مي انسان را جس، كه با انكار روح و نفسدوم نظر بيشتر معتزله

 نظر سوم بر آن است كه انسان جسم .شود مي علم و قدرت ،به اعراض خاصي چون زندگي
 علم و قدرت است و تفاوت انسان با ديگر حيوانات در شكل بدن و ،موصوف به زندگي

  .هايش است اندام
 ، مجرد است،معتقد است اين است كه نفس انسانديدگاه سوم كه خود رازي هم بدان 

 وي اين ديدگاه را .رسد ميماند و به رستاخيز و ثواب و عقاب روحاني  ميپس از مرگ باقي 
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 شيخ ، معمر، غزالي،مورد اعتقاد گروه بزرگي از دانشمندان مسلمان از قبيل راغب اصفهاني

 .كند مي ديدگاه را به دو دسته تقسيم  رازي قائالن به اين.داند ميمفيد و گروهي از كراميه 
دانند  مي بلكه مدبر بدن ،ي با او نفس را نه در جهان و نه خارج از آنأر كه هم يكي آنان

كه معتقدند نفس در زندگي چنان با  گونه كه خدا مدبر جهان است و ديگري آنان همان
 : ج،14(شود  ميشود كه به صورت بدن در آمده و پس از مرگ از آن جدا  ميبدن متحد 

داند در دسته اول قرار  ميجا كه شيخ مفيد روح را قابل اتصال و انتقال ن  از آن.)44-46 ،11
معتقدند روح و نفس ) 381-305( به هر حال شيخ مفيد و استادش شيخ صدوق.گيرد مي

 را غير پيوسته نيازمند خداست كه او را لحظه به لحظه موجود نگاه دارد و هر دو، روح
  .)52: ص، 23(دانند  ميجسماني 

   محمد بن عبدالكريم شهرستاني .6. 4
اي  كه نفس نه جسم و نه قوه  الهي را بر اينفيلسوفانبرهان   االقدامةينها شهرستاني در
يابد زيرا هر  مي در جسم حلول ن،مفهوم كلي مجرد: كند ميگونه تقرير  در جسم است اين

 در مركب حلول ،ت است و مفهوم كلي كه ذاتاً واحد استمركب از ماده و صور  ميجس
داراي وضع و مقدار و شكل و مكان است در حالي كه   ميكه هر جس  ديگر آن.يابد مين

 پس تجرد آن يا به اعتبار محل آن است يا به ؛ فاقد اين اوصاف است،معقول مجرد در نفس
ي ي زيرا انسان كلي از انسان جز؛ت شق دوم باطل اس.چه از آن به دست آمده است اعتبار آن
 در حس .شود مي به اين صورت كه ميزان تجرد آن از حس تا عقل بيشتر .آيد ميبه دست 
 تجريد ، بدون حضور ماده خارجي، و در خيال از ماده، با حضور ماده خارجي،از ماده

 مركب از ماده  نفس ناطقه، بنابراين.شود مي تجريد ،شود و در عقل از ماده و اوصاف ماده مي
   .و صورت نيست و فاقد اوصاف مادي است

آورد و از قول منتقدان  ميشهرستاني سپس انتقاد وارد شده بر استدالل فالسفه را 
 انقسام ، به تبع آن محل، منقسمي بنا به رأي شما هر عرض حال در محل،گويد اوالً مي
اگر انقسام محل مستلزم انقسام  به عالوه .پذيرد اما اين قضيه از نظر ما ضروري نيست مي

كه ذاتاً واحد است بايد   مي اتحاد عرض هم مستلزم اتحاد محل است پس مفهو،عرض است
 و اين وضع در مورد نقطه صادق است كه هم عرض . حلول يابد كه ذاتاً واحد استيدر محل

   . پس بايد محل آن در جسم هم غير منقسم باشد،است و هم غير منقسم
پرسيم كه آيا عقل  ميكند  مير مورد مفهوم كلي واحدي كه عقل آن را ادراك  د،ثانياً

 شق اول باطل ؟كه گاهي از آن غافل است دارد يا اين ميآن را هميشه به صورت بالفعل نگه 
يابد پس آن معقوالت را در حافظه  مي زيرا هر انساني در خود غفلت از معقوالت را ؛است
اني است و اگر روا باشد كه حافظه آن را به صورت كلي نگه اي جسم دارد كه قوه مينگه 
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 زيرا نگهداري تصور ؛اي جسماني آن را به صورت كلي ادراك كند دارد چرا روا نباشد كه قوه

 يعني ،شود يا در غير حافظه مي يا در حافظه نگه داشته ،در حافظه مانند خود تصور كردن
  .آورد ميكند آن را به ياد  مير را دوباره افاضه در عقل مفارق فياض و وقتي آن عقل آن تصو

ي يكه صورت جز  يكي اين.شود ميگويد بر اين سخن دو ايراد وارد  ميشهرستاني 
شود به طوري كه زيد و عمرو و هر  ميي مرتسم يچگونه در ذات واهب الصور به نحو جز

ب الصور واحد  در حالي كه ذات واه.ي در ذات او داشته باشنديشخص ديگري صورتي جز
ها عقل فعال است و نفس انسان  بگوييد مدرك كليات و نگهدارنده آناگر كه   دوم اين.است

ل افع در آن صورت عقل ،پردازد ميها   گردآوري مقدمات و رفع ابهام،تنها به تركيب قضايا
 ادراك و نگهداري معقوالت را از طريقكارِ  و نفس خواهد بودمدرك و نگهدارنده ادراكات 

محل صدور  و عقل فعلي محل حصول ادراك پس عقل انفعالي .دهد ميعقل فعال انجام 
ي با آن عقل فعال، مانند نسبت حواس باطني باعقل ي و نسبت عقول جزادراك خواهد بود

   .انساني خواهد بود و اين محل اشكال و ترديد بسيار است
 ديدگاه فالسفه و شهرستاني در جاي ديگري از اين كتاب گويي در مقام تلخيص

 جوهري روحاني و ،كه نفس اين گويد انديشه فالسفه مبني بر ميمتكلمان اشعري و معتزله 
 ديدگاهي است كه در خور جواب ،گيرد ميغير جسم است و ثواب و عقاب به آن تعلق 

 علماي طبيعي مانندمعتزلي و اند و اشعري   فالسفه جوهريت نفس را اثبات كرده.نيست
 قابل دانند مي ميجسآن را كه دگرگوني نپذيرد بلكه دانند  نميهري روحاني جورا نفس 

     .)340-328:  صص،15(  تابع مزاجدانند ي ميكون و فساد و عرض
  خواجه نصير و عالمه حلي . 7. 4

-597(از خواجه نصيرالدين طوسي تجريد االعتقاد  كتاب ،شيعه  ميترين كتاب كال مهم
 كشف المراد ها، ترين آن معروف هاي بسياري نوشته شده است و است كه بر آن شرح) 672

) 726-648(نوشته عالمه جمال الدين حسن بن مطهر حلي في شرح تجريد االعتقاد 
 خواجه در .اند قائل به تجرد نفس شدهمؤلف و شارح هر دو . مشهورترين شاگرد خواجه است

 .لي آن را شرح كرده استكتاب خود هفت دليل بر تجرد نفس آورده است و عالمه ح
 تجرد محل آن و در ، چندان تفاوتي با هم ندارند در اولي از تجرد علماستدالل اول و دوم

 بر ،استدالل سوم خواجه در . تجرد محل آن استنتاج شده است،از انقسام ناپذيري علم ميدو
كند و عالمه  مي تجرد نفس را ثابت ،اساس توانايي نفس بر انجام كارهايي خارج از توان بدن

حلي در شرح آن به عنوان مثال به توانايي نفس بر تعقل اعداد نامتناهي و عدم توانايي بدن 
 زيرا تعقل پذيرش است نه انجام ؛داند مي وي اين دليل را مخدوش .كند ميبر اين كار اشاره 

  . و پذيرش امر نامتناهي براي امور جسماني نيز ممكن است،فعل
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 زيرا ادراك سلسله نامتناهي اعداد تنها به صورت ؛ اشكال نيستاين دليل خالي از

مفهوم  .مفهوم عقلي ممكن است و ما هيچ ادراك حسي يا خيالي از اين سلسله نداريم
 از اين رو . بلكه از حيث مضمون نامتناهي است، نه از حيث وجود،سلسله نامتناهي اعداد

 مفهوم نامتناهي به حمل .هي نيستحلول آن در نفس مستلزم حلول نامتناهي در متنا
 مفهوم سلسله نامتناهي اعداد نيز .متناهي است ، نامتناهي است اما به حمل شايع،اولي
 تنها در ادراكات حسي و بخشي ، نقد عالمه نيز قابل خدشه است زيرا پذيرش.گونه است اين

 ذهن نه ،قلياز ادراكات خيالي جاري است و در ديگر ادراكات خيالي و همه ادراكات ع
 مفهوم سلسله نامتناهي اعداد به اين دليل كه خارج از قلمرو حس .پذيرنده بلكه فعال است

 پذيرش امر نامتناهي چگونه براي ، گذشته از اين.و خيال است حاصل فعاليت ذهن است
 نامتناهي در امور مجردي چون نفس صرفاً به صورت مفهوم و نه .جسمانيات ممكن است

   .شود چه رسد به جسم كه مقيد به ابعاد مكاني است ميناهي حاصل واقعيت نامت
) نه پيوسته( به ترتيب ادراك منقطع ادله چهارم و پنجم و ششمخواجه و عالمه در 

هاي خود بدون نياز به محل و تفاوت اوصاف نفس و   ادراك ذات و اندام،ها توسط نفس اندام
  .دهند ميبدن را مبناي اثبات تجرد نفس قرار 

داند و عالمه در شرح آن  مي نفس را به دليل حصول اضداد مجرد هفتمدليل خواجه در 
شود لذا اگر كسي به خورشيد مدتي بنگرد  ميگويد قوه جسماني بر اثر فعل زياد ضعيف  مي

تواند امور ديگر را ادراك كند در حالي كه قواي نفساني ضد اين وضع را  ميپس از آن ن
 .)187-184:صص،11(يابند  ميشوند و زيادت  مي شدن تعقالت تقويت دارند يعني با بيشتر

ايم اما   در يافته"لحصول الضد"گويد كه اين آن چيزي است كه از سخن خواجه  ميعالمه 
رسد استنباط ايشان درست نباشد و منظور خواجه ادراك اضداد باشد يعني مثالً  ميبه نظر 

اشد در حالي كه نفس سياهي و سفيدي را با هم تواند هم سفيد و هم سياه ب مييك جسم ن
آورد و ما  ميكه خواجه در اخالق ناصري بر تجرد نفس   مي مالحظه دليل سو.كند ميادراك 

 خواجه و عالمه در جاي ديگري از .يد اين معناستؤپس از اين به آن اشاره خواهيم كرد م
ها  كنند و دو دليل بر آن ميكتب خود دو قاعده كل عاقل مجرد و كل مجرد عاقل را بيان 

 ، يعني تعقل، انقسام  ناپذيري حال، با يعني نفس، انقسام ناپذيري محلتالزمآورند يكي  مي
چه مانع تعقل  اين است كه آندليل دوم . ليل دوم تجريد بر تجرد نفس استكه همان د

  .)247-246: صص ،همان(است ماده است و امور مجرد چون ماده ندارند پس عاقلند
اي را بر تجرد نفس آورده است كه به طور خالصه  نيز ادلهاخالق ناصري خواجه در 

  : عبارتند از
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كند پس بسيط است در حالي كه هر  مي مفهوم واحد را كه بسيط است ادراك ، نفس.1
  ) تجريددليل دوم  (.مركب است  ميجس

ه در نفس  در حالي ك، در اجسام حصول هر صورتي مالزم زوال صورت قبل است.2
  .زمان حفظ كند تواند صور بسياري را هم مينفس  .گونه نيست اين

دليل هفتم (تواند  ميتواند در يك حال اضداد را بپذيرد در حالي كه نفس  مي جسم ن.3
   .)تجريد
 در حالي كه .پذيرد ميگيرد و از ضد خود ضعف  مي هر چيزي از جنس خويش قوت .4

شود و بر اثر اجتناب  ميي از قبيل شهوت و غضب ضعيف نفس بر اثر استيالي امور جسمان
  .)تجريدنزديك به دليل ششم (يابد  ميها قوت  از آن
هاي خود آگاه است و   اندام و نفس بدون وساطت ابزاري چون حواس به ذات خود.5
دليل پنجم (گونه نيستند  ها را دارد در حالي كه امور جسماني اين داند كه اين آگاهي مي

  .)54-50: صص،19) (تجريد
كه مالحظه شد در ميان ادله ياد شده تنها دليل دوم و تا حدودي دليل چهارم  چنان هم

   .است و ساير ادله بازگويي ادله تجريد استتجريد االعتقاد متفاوت با ادله بيان شده در 
  عضدالدين ايجي و مير سيد شريف جرجاني. 8. 4

 ميرسيد .نوشته عضدالدين ايجي استواقف م كتاب ،ترين آثار كالمي يكي از مهم 
بسيار   مياين كتاب شرحي نوشته است كه دركالم اسال  بر،)816-740(شريف جرجاني
باب   ذيل عنوان مباحث النفس، مقصد دوم را به بحث در، مؤلف و شارح.مورد توجه است

 را نقل و نقد  قائالن به تجرد نفس انسانيهاي برهانن  اند و در آ تجرد نفس اختصاص داده
   .اند كرده

 از تعقل امر بسيط تجرد نفس استنتاج شده است و در  فالسفهاول و دومهاي  برهاندر 
 حصول ،تعقل نفس محل معقول فرض شده و كه در اين برهان نقد آن ادله آمده است

 زيرا علم از نظر ما ؛ در حالي كه اين نظر باطل است،صورت در قوه عاقله دانسته شده است
وسيله آن معلوم براي عالم مشخص ه  ميان عالم و معلوم كه باضافهعبارت است از صرف 

و نه امري وجودي (شود و اين تعقل امري اعتباري است كه عالم بدان متصف شده است  مي
 نظر كنيم و بپذيريم كه علم عبارت از حال اگر از اين اشكال صرف) كه حال در عالم باشد
 نفس محل آن صورت بسيط خواهد بود ،ر آن صورتد ،استالم در عحصول صورت معلوم 

 مگر . از هر حيث مطابقت داشته باشندتصورصاحب نيست كه صورت و   ميو هيچ استلزا
تواند دو يا بيشتر از دو صورت عقلي  مي بسيط خارجي ئاند كه ش نگفته) فالسفه (ايشان

پذيريم كه  مي بايد بسيط باشد اما نداشته باشد حتي اگر بپذيريم كه صورت امر بسيط لزوماً
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 مبتني بر نفي جزء اليتجزي است كه البته باطل ، زيرا اين قول؛هر ذي وضعي منقسم است

 و حتي اگر پذيرفته شود ، پس درست اين است كه گفته شود نفس جوهر فرد است.است
امر چه در  توان نتيجه گرفت كه هر آن مي اما ن، داراي وضعي منقسم استئكه هر ش

 حال در جسم است و ، زيرا از نظر فيلسوفان سطح.منقسم حلول يافته نيز بايد منقسم باشد
 ،پذيرد ميپذير است اما سطح از حيث عمق انقسام ن  انقسام،كه جسم از تمام جهات با اين

 ، نقطه كه حال در خط است،پذيرد ميخط كه حال در سطح است از حيث عرض انقسام ن
 محل وقتي يافتن حال به واسطة انقسامطور كلي انقسام ه پذيرد و ب مين  مينيز هيچ انقسا

باب موضوع مورد بحث ما مسلم  است كه حلول سرياني و ذاتي باشد و صدق اين سخن در
  .نيست

نه (حلول يافته بالقوه منقسم است منقسمي مانند جسم چه در امر  اما اگر گفته شود آن
تواند غير  ميا بساطت منافات ندارد چون حيثيت انقسام او  ب، گوييم كه اين انقسام،)بالفعل

  . يعني بالفعل بسيط و بالقوه منقسم باشد؛از حيثيت بساطت او باشد
كه اتصاف   نخست اين.اند با چند اشكال مواجه است  نقدي كه بر دليل بساطت آورده

كه   اين دوم.اساس يك فعل وجودي در اوست كه همانا تعقل است انسان به تعقل بر
 از حيث بساطت و تركب ضروري است زيرا در غير اين صاحب صورتمطابقت صورت و 

كه فالسفه جزء   سوم اين.آيد كه امري محال است ميصورت انطباق مركب بر بسيط الزم 
حالي كه در اين نقد وجود جز اليتجزا مفروض   دركنند هاي محكم رد مي را با دليلاليتجزا 

كه ابزار  تواند بالفعل منقسم نباشد گو اين ميچه بالقوه منقسم باشد ن آنكه  چهارم اين .است
انقسام آن موجود نباشد به اين معنا كه از نظر فالسفه جسم تا بي نهايت قابل انقسام است 

  .شود ميو تفاوت قوه و فعل در انقسام به محدوديت ابزار مربوط 
 ، اوالً؛نفس است زيرا بات تجرد مبناي اث،ادراك مفهوم كلي فالسفه در برهان سوم
 اگر ، ثانياً؛ها ممكن نيست  جز از طريق تعقل آن،ي و سلبي در باب كلياتبصدور احكام ايجا

 وضع و مكاني داشته باشد در آن صورت مفهوم كلي حال در آن داراي وضع و مقدار  ،نفس
 .معين خواهد بود و صادق بر كثيرين نخواهد بود

 محل آن كلي است چون كلي ،پذيريم كه مدرِك كلي ميگويند ن ميدر نقد اين برهان 
 داراي وضع و شكل و مقدار معين قرار ئچه در ش چنين آن  هم،قائم به وجود ذهني است

تواند  مي زيرا اين قرار گرفتن و حلول .گيرد الزم نيست متصف به آن اوصاف باشد مي
كه   چنان،شود ميبا مصاديق كثيره نسرياني نباشد و اين امر مستلزم عدم مطابقت آن كلي 

هاي كشيده شده روي ديوار و تصوير آسمان در حس مشترك، در عين  في المثل نقاشي
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مطابقت داراي اوصاف مصداق واقعي خود نيستند و اگر از آن محل تجريد شوند كلي 

  .شوند مي
ست چگونه  اين انتقاد نيز خالي از اشكال نيست زيرا اوالً مدرك كلي اگر محل آن ني

 ثانياً قرار ،قادر به ادراك آن است و قيام كلي به وجود ذهني جز قيام آن به نفس است
 به تمام اوصاف نفس از جمله جزئيت  كه آن كليآورد ميگرفتن تصور كلي در نفس الزم ن

كند و دليل آن محال  مي از آن تبعيت ،متصف شود بلكه تنها در اتصاف به بساطت و تجرد
   .ق بسيط بر مركب استبودن انطبا

در حالي كه جمع ضدين  .كند ميدر برهان چهارم آمده است كه نفس اضداد را ادراك 
   .در جسم محال است

ها با  هاي دو ضد تضادي نيست زيرا آن در نقد اين برهان آمده است كه ميان صورت
توان  مي ن خارجي خود تفاوت دارند پس از راه اثبات وجود تضاد ميان دو حقيقت،مصاديق

چه مادي باشد (ها را نتيجه گرفت چرا كه دو ضد در محل واحد  هاي آن تضاد ميان صورت
هاي دو ضد را   اگر ما تضاد ميان صورتحال حتي. شوند ميبا هم جمع ن) و چه مجرد

ها را ادراك  باشند كه آن  ميي از آن جسيپذيريم چه اشكالي دارد كه هر يك قائم بر جزب
سخ به اين نقد بايد گفت كه نفس در حكم به امتناع جمع ضدين ناگزير است  در پا.كند مي

 مدرِك آنهاشوند پس  ميآن دو را با هم ادراك كند و چون ضدين در جسم با هم جمع ن
   .تواند جسم باشد مين

 در آن صورت ،اي از آن بود اگر نفس، جسماني و حال در تمام بدن يا پاره :برهان پنجم
 ،چون تالي باطل است. كرد ميكرد يا  هرگز ادراك ن مي را يا دائماً ادراك بايد محل خود

 ، دليل اين استلزام اين است كه اگر نفس براي ادراك محل خود.شود ميمقدم نيز باطل 
كه  يعني اين. حضور ذاتش كافي باشد در آن صورت هميشه بايد محل خود را ادراك كند

 ، اما اگر ادراك آن صورت خارجي.ك حاضر باشدصورت خارجي آن محل دائماً نزد مدرِ
وابسته به ادراك صورت ديگري باشد كه منتزع از صورت خارجي است در آن صورت 

 زيرا آن دو صورت از حيث ماهيت مثل يكديگر ؛آيدكه محال است مياجتماع مثلين الزم 
   .هستند پس آن ادراك بايد دائماً ناممكن باشد

 گاهي ادراك ،هاي بدن از جمله قلب و مغز ن است كه اندامو اما بطالن تالي به اي
  .شوند ميشوند و گاهي مغفول واقع  مي

 زيرا ادراك آن چيز به ؛اند استلزام ياد شده برقرار نيست در نقد اين استدالل گفته
ادراك صورت آن و يا حصول صورت ديگري از آن وابسته نيست بلكه متوقف بر شرط 

 البته .پذيريم مي چرا كه ما تعريف ادراك به حصول صورت را نديگري غير از آن است
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پذيريم كه حصول صورت ديگري براي نفس،  ميپذيريم كه دو صورت در ميان است اما ن مي

آيد كه صورت خارجي و صورت ذهني  مياين امر وقتي پيش . مستلزم اجتماع مثلين است
فرض كه مشابهت صورت خارجي و  هطور نيست و ب مشابه يكديگر باشند در حالي كه اين
آيد زيرا يكي  مي اجتماع مثلين در محل واحد الزم ن،صورت ذهني را بپذيريم، از اين امر

   .)250-247: ، صص7:  ج،7(محل قوه عاقله و ديگري حال در آن است 
توان بدون  ميتوان به اين انتقاد داد اين است كه در علم حصولي چگونه  ميپاسخي كه 

كه قول به عدم مشابهت ميان صورت ذهني   ديگر آن. آن را ادراك كرد،ئت شحصول صور
كه استفاده از تعبير حال و   سوم اين.كند ميو صورت خارجي كاشفيت علم را مخدوش 

 از طريق ادراك صورت ،كند به هر حال اگر ادراك اندام مي اجتماع مثلين را منتفي ن،محل
 صورت ادراكي و صورت آن اندام پذيرفته شود چون مادي آن در آن اندام باشد و مشابهت

 اگر گفته شود .آيد مي الزم ، يعني آن اندام،اند اجتماع مثلين در محل واحد هر دو مادي
كه اين طور  ميان اين دو اتحاد برقرار است بايد هميشه آن اندام ادراك شود و حال آن

  .نيست

  فياض الهيجي. 9. 4
كه گوهر مراد  در كتاب ، شاگرد و داماد مالصدرا،)1072. ف(مال عبدالرزاق الهيجي 

 در باب دوم از مقاله اول كه به بحث در باب نفس ،شيعه است  ميترين آثار كال يكي از مهم
 .كند مي مغايرت نفس ناطقه با بدن و تجرد آن را مطرح مسأله ،ناطقه اختصاص يافته است

  : دآور مي دليل بر مغايرت نفس با بدن 4وي ابتدا 
كند در حالي  مي استفاده "او"هاي بدن خود از تعبير   انسان در مقام اشاره به اندام.1

   .خواند مي "من"كه نفس را با تعبير 
شود اما از خود، حتي در خواب و بيهوشي، غافل  مي انسان از بدن خود غافل .2

   .شود مين
ين طريق ادراك  ادراك اعضاي بدن از طريق حواس است در حالي كه نفس از ا.3

  .شود مين
يابد كه در كودكي بوده است در حالي كه بدن  مي انسان در پيري خود را همان .4

   .متغير است
 نقدي كه بر دليل دوم وارد .در ميان ادله ياد شده دليل دوم و چهارم قابل خدشه است

بيهوشي بيند و يا در حالت  مياست اين است كه انسان زماني كه خواب است اما خواب ن
بنابراين غفلت و عدم غفلت را بايد مربوط به وقت بيداري  . نسبت به خود آگاه نيست،است

 هرگز از خود ،دانست و در اين صورت جاي اين پرسش هست كه آيا انسان در حال بيداري
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 آيا شخص به هنگام حيراني در يك چيز باز غافل از خود نيست ؟ آيا انسان .شود ميغافل ن

كه به  چنان طور نيست و غفلت هم  به قواي نفس خود آگاه است؟ ظاهراً اينهميشه نسبت
و اما نقدي كه بر . گيرد ميگيرد، نفس و قواي نفس را نيز در بر  ميهاي بدن تعلق  اندام

شود اين است كه بر اساس حركت جوهري هماهنگ با تغييراتي كه در  ميدليل چهارم وارد 
به طوري كه ) البته نه تغيير مادي(تخوش تغيير است پذيرد نفس نيز دس ميبدن صورت 

 زيرا دست كم يكي از .توان گفت نفس انسان در پيري همان نفس دوران كودكي اوست مين
   .هاي وجود او، يعني علم او، تغيير يافته است لفهؤم

كه براهين عقلي و  پردازد و با اشاره به اين مي تجرد نفس مسألهالهيجي سپس به 
كند  مي تنها يك دليل را بيان ،قلي و قرآني بسياري بر تجرد نفس آورده شده استشواهد ن

 آن دليل عبارت است از ادراك مفاهيم كلي .خواند ميترين ادله  ترين و واضح و آن را محكم
 اين .)146-144:  صص،21(اند كه به دليل تجردشان مقتضي تجرد محل خود يعني نفس

   . بيان كرديم،اند اي كه ديگران بر تجرد نفس آورده ادلهدليل را پيش از اين در ضمن 
  

  نتيجه. 5
اند در باب تجرد   مختلفي را ابراز كرده آراي،كه در مورد ماهيت نفس چنان متكلمان هم
 بيشتر ايشان نفس را جسم لطيفي .اند هاي متفاوتي برگرفته  ديدگاه نيز،يا عدم تجرد آن

 امام ، باقالني، است اما مجرد نيست كساني چون نظامدانستند كه اگر چه متمايز از بدن
هيچ يك از اين بزرگان دليلي بر  .الحرمين جويني و ابن حزم قائل به چنين نظري بودند

 البته در .اند اند و بيشتر ديدگاه خود را در باب ماهيت نفس بيان كرده مدعاي خود نياورده
 تجرد نفس مورد نقد قرار گرفته است اما آثار برخي از منكران تجرد نفس ادله قائالن به

كه در متن مقاله آمد انتقادات ايشان از قوت چنداني برخوردار نيست و با اشكاالتي  چنان
اساس مباني مقبول متكلمان وارد شده است كه   در واقع بسياري از انتقادات بر.مواجه است

حتاج نزاعي ديگر با  م،چون مقبول فيلسوفان نيست ايشان را در اثبات مدعاي خود
 در برابر اين گروه برخي از متكلمان كه بيشتر .كند ميهاي اضافي  فيلسوفان و آوردن دليل

 فياض الهيجي ، خواجه نصير، رازي،چون غزالي اند هم ايشان تضلعي هم در فلسفه داشته
ند ا و براي اثبات مدعاي خود داليلي آورده و در جاي خود كوشيدهه نفس را مجرد دانست

هم قابل اشاره است و   مي نگرش سو، عالوه بر اين دو نگرش.انتقادات فرضي را پاسخ بگويند
 كساني چون جعفر .كه نفس جوهري بين جسم و روح است آن عبارت است از اعتقاد به اين

   .بن مبشر قائل به چنين ديدگاهي هستند
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 . دليل تجرد ادراك استترين اند مهم اي كه قائالن به تجرد نفس آورده در ميان ادله

 از بساطت اين مفاهيم  واند نفس قادر به ادراك مفاهيم معقول است بدين قرار كه گفته
مركب است پس نفس غير   ميآيد و چون هر جس ميها يعني نفس الزم  بساطت محل آن

تفاوت  تجرد نفس اقامه شده است بيشتر حول محور ادله ديگري كه بر .جسماني است
 شود قواي جسماني بر ميل گفته امثبراي كه   چنان،اوصاف جسم است  نفس وميان اوصاف

شود يا  ميحالي كه نفس در پيري ضعيف ن شوند در مياثر ضعف و ناتواني جسم ضعيف 
 .كند ميحالي كه نفس اضداد را با هم تعقل  جسم جمع اضداد ممكن نيست در كه در اين

 ي در ميان آرا، به هر حال.ستحكام كمتري دارنداين ادله بالنسبه به دليل بساطت قوت و ا
ثير پذيري از انديشه أ ديدگاه قائالن به تجرد نفس به دليل ت،باب ماهيت نفس متكلمان در

 ديدگاه خود صرفاًخالف جمهور متكلمان كه   زيرا بر؛عميق فيلسوفان در اين باب برتر است
  .بپردازندبا نگاه استداللي به موضوع اند  اند فيلسوفان كوشيده باب نفس بيان كرده را در

  
  ها يادداشت

ادله غزالي و رازي در رد و "باب تجرد نفس، در مقاله ديگري با عنوان   اين دو متكلم دريآرا -1
، سال )2 (76، دفتر )فلسفه و كالم اسالمي(مقاالت و بررسي ها در دو فصلنامه  "اثبات تجرد نفس

  .چاپ شده است 1383سي و هفتم، پاييز و زمستان 
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