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 چکیده 

پی بردن به حقیقت نفس و درک ناشناخته های آن ، همواره از دغدغه های فیلسوفان مسلمان بوده است 

مترتب مسایل  ، از این میان صفات و ویژگی های آن نظیر تجرد نفس اهم آنها ست بگونه ای که بسیاری 

هم نتیجه قابل و مسائل مرتبت با آن بر آن است ، چنانکه اگر قایل به تجرد نفس نباشیم بحث بقاء نفس 

قبولی نخواهد داشت. بر این مبنا بسیاری از متقدمین فالسفه کوشیدند بر اثبات تجرد نفس دالیلی متقن 

ز هر یک ، براهین ابتکاری بر تبیین تجرد اقامه کرده و آن را مبرهن سازند. بوعلی سینا و مالصدرا نی

نفس اقامه نمودند. به این نحو که این اختالف در بیان چگونگی نفس منجر به اختالف در حدوث و بقا آن 

پرداخته و تفاوت ادله ی ایشان  این مقاله به بررسی آراء آنان در این خصوص و تطبیقنیز گردیده است .

 ن می نماید .آنها را در این مساله بیانگاه 

 

 صدرا ،ابن سینا  ،تجرد ، نفس واژگان کلیدی: 
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Abstract  

 

Realize the true self and understanding of the unknown has always been a 
major concern of Muslim philosophers Among them are the most important 
characteristics such as the  Abstraction of self -esteem\r\n. The most important 
problem that arises in discussions of self - esteem problem is celibacy. For many 
issues , including the question of the survival of the soul , is accrued on the issue so 
that if we are not in favor of a single self -esteem survival discuss the outcome will be 
ready to recognize. So, on this basis, many strong reasons adduced Azmtqdmyn 
philosophers tried to prove virginity of the soul and make it clear. Muslim 
philosophers in the context of other philosophers have outpaced the heuristic 
arguments have been adduced abstraction of the soul. Bu Ali and Mulla Sadra also 
among the philosophers mentioned that these arguments. This paper examines the 
two great Muslim philosopher ( Avicenna and Mulla Sadra ) and matching these two 
wise decisions in this regard deals. 

  

                   Keywords: soul, abstraction, Ibn Sina, Mulla Sadra 

 

 

 
 

 
 مقدمه  

نفوس و  ،گویند که روحانی محض بوده و مخلوط با ماده نباشد. به طور مثالبه طور کلی حکما به امری مجرد می

)سجادی، اند متعلق به ماده ،اند ولی نفوس ذاتاً و وجوداً مجردند و لکن در فعلعقول مجردند که البته عقول مجرد محض

به صرفاً و  انده، تعریف واضح و مشخصی برای تجرد یا موجود مجرد ذکر نکردههیچ کدام از فالسفه مذکور مقال(.ولی 1631

اند ،که البته تعریف جامع و مانعی نیست . تعریف باید و تجرد را همان مادی نبودن دانسته نمودهتعریف سلبی آن بسنده 
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ا می توان چنین گفت: وصف مجرد، جوهر االمکان همه اقسام مجردات را در بر گیرد و شمول الزم را نیز داشته باشد.لذحتی

دار در فلسفه است. این مسأله فیلسوفان بسیطی است که علم به ذات دارد.  از آنجا که تجرد یا مادیت نفس از مباحث سابقه

ن را ای دیگر آاند که الزمه آن مادیت نفس است و عدهرا در دو گروه متقابل قرار داده، گروهی صفاتی را به نفس نسبت داده

اشراق و مالصدرا به طور مسلم سینا، شیخاند.از میان فالسفه ابننموده هاییاند و هر کدام بر نظر خود استداللمجرد دانسته

تواند گوید آنچه میدر مقام اثبات نفس و تجرد آن می« االشراقحکمة»در دانند.چنانکه شیخ اشراق نفس را مجرد می

به شمار آید گاهی جسم است و گاهی مثال معلق. آن جا که جسم، مظهر نفس به موجب بروز نفس گشته و مظهر آن 

شود در های آدمیان را باید نام برد ولی آن جا که مثال معلق مظهر نفس واقع میآید نفوس متعلق و وابسته به تنشمار می

نفس اجسام باشند یا مثل معلق، آنچه  کند. اعم از اینکه مظهرشود مصداق پیدا میمورد نفوسی که در عالم خواب ظاهر می

کند. اکنون باید با توجه به اینکه نفس در هر دو حالت مسلم است اینکه نفس در هر دو حالت هرگز خود را فراموش نمی

توان ادعا یابد ولی جسم بودن یا مثال معلق شدن را گاهی ممکن است به دست فراموشی سپرد میهمواره خود را در می

دهد چیزی است که با هر دو قیقت نفس نه جسم است و نه مثال معلق. بلکه آنچه حقیقت نفس را تشکیل میکرد که ح

( اما ارسطو در این باره سخنان متعارض و مبهم بر جای گذاشته است .وی نفس را صورت 1611.)سهروردی ،باشدمغایر می

نفس به  ،باشد. بنابراینمراه با ماده موجود میبدن دانست و صورت در تفکر ارسطویی جوهری غیر مستقل است که ه

در صورت اتحاد نفس با بدن مادی، تجرد آن چگونه قابل اینکه ( اما 1611عنوان صورت بدن با آن متحد است.)ارسطو، ،

 ای که افرادیتوجیه است در بیانات ارسطو پاسخ روشنی ندارد و همین امر سبب اختالف نظر مفسران گشته است، به گونه

اند. مالصدرا نیز سینا تجرد نفس را به وی نسبت دادهچون اسکندر افرودیسی و ابن رشد، مادیت نفس و ثامسطیوس و ابن

امروز روشن شده که ( و 1611)صدرالدین شیرازی، است « اثولوجیا»نسبت داده ولی مستند او کتاب  ویقول به تجرد را به 

فراز تازه ای است در عرصة عظیم فلسفه و حکمت « صدرا و بوعلی سیناتجرد نفس مال»این کتاب از او نیست. مسالة 

اسالمی که در طی پژوهش و تحقیق در این باب ، نگارنده تالش نموده تا آنرا را از منظر دیگر مورد بررسی قرار دهد.در 

بار تعریف خستینخصوص مساله نفس و بویژه تجرد آن مباحث بسیار است. به نظر میرسد اولین فیلسوفی که برای ن

برای جسم طبیعی  لکمال او»نفس را به « درباره نفس»ارائه نمود، ارسطو است. وی در کتاب « نفس»مشخص و روشنی از 

لیکن بحث پیرامون تجرد نفس در  (1611)ارسطو، ده است. رکتعریف « که دارای حیات بالقوه است، یعنی برای جسم آلی

مطرح  یونان فیلسوفانیک از نزد هیچ افالطونتا زمان  نفس ناطقهدد.در واقع بحث تجرد حقیقت به زمان افالطون باز می گر

ای از دانست و این عقیده را که نفس عنصر یا آمیزه غیرجسمانینبود؛ افالطون نخستین کسی بود که نفس را از هر جهت 

ساختن  عناصر است، با اقامه براهینی مردود شناخت. بعد ها نیزدیگر فالسفه گرچه به آن همت گماردند اما در روشن

زوایای پنهان آن چندان توفیقی نیافتند. مدتی بعد در نهایت با توجه به براهین بوعلی و صدرا زوایای مهم این مساله روشن 

لذا از آنجا که بر مبنای سخنان معصومین و آیات قرآن ، شناخت نفس در خود شناسی و شناخت حق از اوجب  . شد

 ز دغدغه های این مقاله بوده است . واجبات است لذا پرداختن به این مساله ا

 
 روش تحقیق 

روش تحقیق به صورت مطالعه میدانی و بررسی کتابخانه ای صورت گرفته که البته در مقاالت پژوهشی فلسفه متداول 

 میباشد.و در آن به بررسی کتب صدرا و بوعلی بنابر عنوان مقاله پرداخته شده است .

 

  یافته ها

 سینا:نفس از دیدگاه بوعلی  -1

http://www.wikifeqh.ir/نفس_ناطقه
http://www.wikifeqh.ir/نفس_ناطقه
http://www.wikifeqh.ir/افلاطون
http://www.wikifeqh.ir/افلاطون
http://www.wikifeqh.ir/فیلسوف
http://www.wikifeqh.ir/فیلسوف
http://www.wikifeqh.ir/یونان
http://www.wikifeqh.ir/یونان
http://www.wikifeqh.ir/غیرجسمانی
http://www.wikifeqh.ir/غیرجسمانی
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

ترین مباحث اصلی مسلم در دیدگاه بوعلی و مبنای مهم ،اعتقاد به تجرد نفس ناطقه و بقای آن پس از مرگ

اعتقادی نظیر معاد از منظر اوست .او نفس را در مرتبه نباتی و حیوانی مجرد نمی داند و تنها تجرد نفس را در مرتبه نفس 

از دیدگاه او مراتب موجودات در نظام عالم از اجسام نوعیه بسیطه آغاز میشود و ناطقه انسانی با براهینی به اثبات میرساند . 

بعد از اجسام مرکب معدنی ، اجسام نباتی )نفس نباتی(، نفس حیوانی به نفس انسانی یا همان نفس ناطقه میرسد . نفس 

ان قوه عاقله یاد میشود .او عقل را به در این مرحله نیز خود دارای مراتبی خواهد بود که از آن به مرتبه عقل نظری یا هم

سه مرتبه منقسم نموده است :عقل بالقوه)هیوالنی(،عقل بالملکه و عقل بالمستفاد.و چنانکه ذکر شد وی قوه عاقله یا نفس 

ناطقه را مجرد دانسته و پس از مرگ جسم باقی میداند و درکتب خویش بر تجرد قوه عاقله براهینی و بر بقاء نفس 

 تی اقامه نموده و در نهایت تجرد نفس را به اثبات میرساند. استدالال

 :عاقله قوه تجرد – 1-2

برهان اول (تحت عنوان تبصره و تنبیه جنبه اقناعی داشته و چندان علمی محسوب نمیشود . بر این مبنا تنها  

ه یاد میکند زیرا صور محسوس و خیالی و صور معقول همراه نفس بوده و مجرد از ماده اند ؛ بنابراین از آن به تجرد قوه عاقل

وهمی قائم به بدن و قوای آن هستند که با قطع تعلق نفس از بدن همه آنها از دست میروند لذا در این استدالل تنها اتصال 

آن نفس به عقل فعال ذکر شده که اتصال معقول به معقول است .اگر قوه عاقله که با ابزار جسم وابسته بود با زوال جسم ،

 و حال آنکه چنین نیست.« لو عقلت بالتها لعرض لها کالل بکالل االله و لکن لیس یعرض هذا الکالل» نیز زوال می یافت . 

سرعت و  -6قوت  -2تکرار  -1برهان دوم (افزون بر تنبیه است و سه عامل را در ضعف قوای بدنی موثر میداند .

قسم حرکتی و جسمی قابل انقسام است و در حرکتی به آن سه عامل که  چون قوای بدنی به جهت تعلق به ماده خود به دو

گذشت دچار مالل و ضعف گردیده و در حسی به جهت مواجهه با امور قوی حسی از ادراک امور ضعیف باز میماند . نظیر 

عاقله چنین  شنیدن صدای بسیار بلند که در نهایت انسان را از استماع اصوات ضعیف ناتوان میگرداند. و چون قوه

 لذا امری مجرد از ماده و جسم است .« و افعال القوه العاقله قدیکون کثیرا بخالف ما وصف.»خصوصیاتی را ندارد 

برهان سوم(در خصوص صور معقوله که قائم به جسم نیستند و تفاوت آن با صور حسی است .از دیدگاه بوعلی 

اند و تاثیر آن بواسطه ماده است و بدون مشارکت وضع تاثیر ندارند قسم اند جسمی و نوعی که قائم به جسم  2صورتها بر 

لذا آتش آنچه را به او میرسد میسوزاند . و یا نفوس اند که قائم به ذات خویشند .که در ذات مجرد و در افعال مادی اند و 

مجرد تام بودند.اما در تاثیر ،  چون تعلق تدبیری به جسم ندارند افعال خود را بوسیله آن انجام میدهند اگرنه مانند عقل

نفوس دو اثر دارند یک تاثیر بر بدن خود که نیاز به وضع ندارد . دیگری تاثیر از طریق بدن بر جسم دیگر که نیازمند وضع 

است .لذا علل مادی تنها در معلولهای مادی اثر میگذاردو نیازمند وضع خاصی است ؛ بنابراین قوای حسی و عاقله با یکدیگر 

 تفاوتند.م

در عدم اتحاد  -مقدمه برای بهتر روشن شدن مطلب میپردازد.مقدمه اول 4برهان چهارم(در این برهان ابتدا به 

عاقل و معقول ، علم را به دو دسته حضوری که خود معلوم نزد عالم حضور دارد و حصولی که صورتی از معلوم نزد عالم 

ذات و شی خارجی معلوم بالعرض است . علم حضوری بدون حضور صورت حاضر است ، تقسیم مینماید که صورت معلوم بال

–مقدمه دوم « . النها انما تتعقل بحصول صوره المتعلق لها»شی خارجی در نزد نفس و بدون تقارن آن دو حاصل نمیشود

حفوف بودن حضور در ماده ، م ویژگی سه با است حس قوه نزد در محسوس شی از صورتی که احساس دسته 4 به را ادراک

به عوارض و جزئی بودن.تخیل که ادراک صورتی از شی متخیل در نزد قوه خیال است که تنها ویژگی حضور در ماده را 

ندارد . توهم که ادراک جزئی نامحسوس است که چون جزئی است ماده و عوارض مادی در معانی جزئی نقش ندارند. و در 

است که هیچ یک از خصوصیات سه گانه را ندارد .سه قسم اول چون به واسطه  نهایت تعقل که ادراک مفاهیم مجرد از ماده

فیلزم ان یکون ما یحصل لها من صوره المتعلق »ابزار است صورت آن نیز نزد آن ابزار خواهد بود که از دید بوعلی مادی اند 
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و واسطه مادی در کار نیست. مقدمه اما در قسم اخر صورت معقول نزد قوه عاقله است « من مادته موجودا فی مادیه ایضا

قوای جسمانی فقط بوسیله جسمی که موضوع آن است میتواند فاعل و موثر باشد و چون خود مادی است اثرش نیز  -سوم

مادی خواهد بود آنهم در صورتی که اثر و متاثر نسبت به هم دارای وضع خاصی باشند چنانکه قوه باصره بدون ابزار مادی 

چیزهایی که دارای ماهیت واحدند تمایز و تغایرشان به  -مقدمه چهارم«. و النها مادیه»یدن چیزی نیستچشم قادر به د

ماده و عوارض آن است مانند افراد انسانی یا به جهت تجرید و عدم تجرید است نظیر اختالف انسان عقلی و انسان شخصی 

ن قد حصل من ماده واحده مکنونه باعراض باعیانها فیکو»که یکی ماهیت به شرط ال و دیگری ماهیت به شرط شی است 

لو کانت القوه العقله منطبه فی جسم من قلب او دماغ لکانت دائمه التعقل :»و اما تقریر استدالل «. صورتان لشی واحد معا

یا هرگز آنرا تعقل اگر قوه عاقله در جسم )قلب یا مغز( بود )مقدم(یا همواره آنرا تعقل میکرد «لها او کانت ال تتعقله البته

نمیکرد)تالی(.در صورت ابطال تالی مقدم نیز باطل میشود و برای ابطال باید گفت: اگر قوه عاقله تعقلی را که وجود نداشته 

باشد بوجود آورد صورت معقولی که برایش موجود نبوده است برایش موجود میشود که در این صورت تجدد تعقل مقدم و 

ست و چون این تعقل جدید است لذا دو صورت برای عاقل در محل خود ایجاد میشود )صورتی حصول صورت معقول تالی ا

که پیش از تعقل موجود بود و حال در ماده ای چون قلب و مغز است و دیگری پس از تعقل جدید حال در ماده میشود( 

ت که همیشه مقارن و همراه پس چون حصول صورت معقول باطل شد تجدد تعقل نیز باطل میگردد. حال اگر صورت نخس

با ماده است برای او کافی باشد به خود علم حضوری دارد و اگر ناکافی باشد عالم نبوده و نیازمند علم حصولی است . در 

صورت اول مستلزم علم حضوری دائمی و در صورت دوم عدم علم حضوری دائمی است اگر قوه عاقله حال در محل باشد به 

محال است علم حصولی به محل خود پیدا کند و در علم حضوری نیز دو شق آن باطل است و  جهت اجتماع دو صورت

چون تالی فاسد شد مقدم باطل میشود و مشکلی نخواهد بود اگر شق سومی باشد یعنی قوه عاقله گاهی ماده خود را تعقل 

قوه عاقله حال در محل نیست اشکالی  و ادراک کند و گاهی نکند و این ادراک از نوع علم حصولی است نه حضوری و چون

 پدید    نمی آید.

 بقاء نفس پس از مرگ:-1-3

نفس بدون کمک ابزار مادی و جسمی موضوع برای صور معقوله است و  -1استدالل اول (بر دو نکته استوار است 

اینکه تعلق  -2ند یا نباشند.در حقیقت قوه عاقله نفس مجرد از ماده است اعم از اینکه قوه حسی ، خیالی ، وهمی مجرد باش

نفس به بدن تعلق تدبیری است نه حلولی و انطباعی یعنی وجود مدبر وابسته به وجود متدبر نیست و با فنای متدبر آنچه 

منتفی میگردد تنها وصف مدبر بودن است .بنابر این اگر بدن به مرحله ای برسد که نتواند ابزار نفس و ادامه دهنده ارتباط 

بلکه باقی و جاودان است « بل یکون باقیا بما هو مستفید الوجود من الجواهر الباقیه»فس باشد نفس فانی نمیگردد.خود با ن

به جهت استفاده از جواهر برتر و باقی در سلسله صعودی وجود زیرا نفس ناطقه به امور پست تر و اخس از خویش وابسته 

بقا و جاودانگی خواهد داشت و گویی همین بقا نفس پس از فنای جسم  نیست لذا به جواهر باقی و مبادی عالیه خویش نیز

 خود دلیلی بر تجرد آن از جسم و جسمانیت نیز هست.

استدالل دوم (تحت عنوان تکمله لهذه االشارات بیان نموده است و در آن به اصل بودن نفس میپردازد یعنی نفس 

ست قابل فساد نیست زیرا چیزی قابل فساد است که حادث بسیطی است که حال در چیزی نیست و موجودی که اصل ا

باشد و هر حادثی نیازمند ماده است پس حدوث و زوال از ویژگی های اموری است که مرکب از ماده و صورت اند . مجردات 

نفس ناطقه  ، عقول و انوار قاهره همه اصل اند و از وصف ازلیت و ابدیت برخوردارندوواجب الوجود نیز اصل االصول است ،

نیز در مرتبه نازلتر از آنها اصل است و در ذات خود مجرد و پس از واجب الوجود و عقول قرارگرفته و تعلق تدبیری دارد در 

حدوث نفس آنهم در حدوث نفسانیت نفس نه در حدوث ذات عقالنی نفس . ولی در بقاء نفس نقشی ندارد . پس نفس اعم 

یا نفوسی که به تدبیر اجرام فلکی مشغولند همه اصلند و نه خود حامل قوه فسادند و نه  از نفوس انسانی ، فلکی ، مالئکه

ماده یا موضوعی دارند که به اعتبار آن دچار فساد گردند . زیرا آنچه فاسد شدنی است در زمان بقاء خود نیز یک فعلیت بقاء 
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د بود حال انکه اصل بسیط و غیر حال است پس در صورت و یک قوه فساد در ماده خود دارد که نتیجه آن ترکیب خواه

 «.و النه اصل فلن یکون مرکبا من قوه قابله للفساد مقارنه لقوه الثبات»فساد و بقا در او در یکجا جمع نمیشود

 براهین تجرد نفس:-1-4

بودن  شاید بتوان کلیت براهین تجرد نفس را در دو دسته قرار داد یک دسته مربوط براهینی است که از محال

 انطباع معقول در ماده به تجرد آن میرسد.نظیر

:برهان اول( انطباع صور معقول در جسم ممکن نیست اعم از اینکه در جزء بخش ناپذیر یا جزء بخش پذیر آن 

باشد . جزء بخش ناپذیر جسم نقطه ای است و از خود استقاللی ندارد زیرا نقطه پایان و نهایت خط است حال اگر آن را 

صورت عقلی تلقی کنیم دارای دو جهت می شود و از این رو بخش پذیر و خالف فرض خواهد بود زیرا از یک جهت محل 

نهایت خط و از جهت دیگر محل صورت قلمداد می شود . اما اگر جزء بخش پذیر جسم محل صور معقول پنداشته شود باز 

رت عقلی منطبع در آن نیز بالعرض به دو بخش تقسیم هم محال خواهد بود زیرا با فرض انقسام آن جزء به دو بخش صو

خواهد شد حال این دو بخش صورت متشابه یا غیر متشابه خواهند بود . اگر متشابه باشد این پرسش پیش می آید که 

چگونه از دو امر متشابه امری مغایر آنها حاصل گردیده است چون روشن است که جزء با کل متفاوت است پس این فرض 

ممکن خواهد بود ممکن است کسی در این فرض تفاوت کل را با اجزاء در مقدار یا عدد بداند نه از جهت صورت در غیر 

چنین حالتی نیز پاسخ درست به دست نمی آید زیرا اختالف در مقدار و عدد به صور خیالی مربوط است نه صور عقلی . در 

د دید که چگونه چنین چیزی امکان دارد ممکن نیست که صورتی که دو بخش این صورت عقلی غیر متشابه باشد بای

صورت عقلی غیر از اجزاء حدی )یعنی جنس و فصل( اجزاء غیر متشابه داشته باشد و سخن از اجزاء حدی برای هر بخش 

از جسم محاالتی را در پی دارد . از جمله این که در چنین صورتی الزم می آید که هر جزء جسم دارای اجزاء حدی 

متناهی باشد زیرا هر قسم از جسم بالقوه بی نهایت جزء دارد و این غیر ممکن است که جسم دارای بی نهایت جنس و نا

 فصل باشد . پس به هر تقدیر جسم نمی تواند محل معقوالت باشد و از این رو محل معقوالت جوهری مجرد خواهد بود . 

اشارات و تنبیهات دالیلی را بر وجود نفس بیان نموده  برهان دوم( بوعلی در سه تنبیه نخستین نمط سوم کتاب

که تجرد آن را نیز اثبات می کند . و دالیل او با شرح مقدمات چنین است. مقدمه اول : هر انسانی ذات خود را درک می 

است . مقدمه کند . مقدمه دوم : مدرک در ادراک انسان نسبت به خود امری غیر از بدن و امور بدنی )حواس ظاهر و باطن( 

سوم : مدرَک در ادراک انسان نسبت به خود ، امری غیر از بدن و امور بدنی است . نتیجه : مدرَک و مدرِک اموری غیر 

مادی و مجرد هستند . مقدمه اول درست و امری بدیهی است ، زیرا هر یک از انسان ها هنگامی که به خود رجوع می کنند 

نیستند . در مورد مقدمه دوم که مدِرک امری غیر از بدن است باید گفت مثال بوعلی برای خود را می یابند و از خود غافل 

صحت آن فرد خواب و انسان مست و یا انسان معلق در فضا است . او می گوید اگر انسان خواب را صدا کنید بیدار می شود 

ظاهر و باطن خود را ادراک می کند و  پس او می دانند که خطاب به اوست انسان مست هم در عین بی توجهی به حواس

انسان معلق که در ابتدای خلقش با عقل سالم در هوا معلق است و اعضای بدنش با هم تماس ندارند و حواس او چیزی را از 

محیط دریافت نمی کنند باز هم در چنین حالتی خود را درک می کند . پس نتیجه آنکه مدرک در ادراک انسان نسبت به 

ضای بدن یا حواس ظاهر و باطن نیست بلکه امری غیر جسمانی است . لذا بوعلی این بحث را که نفس جسم خود ، اع

نیست به لحاظ جسم بودن و نبودن در طبیعیات و نمط سوم اشارات آورده و به لحاظ عدم تعلق به جسم و بقاء آن در 

 ات نفس و تجرید قوه عاقله ، ذکر نموده است .بخش نمط هفتم )تجرید( الهیات و مابعد الطبیعه تحت عنوان تجرید ذ

برهان سوم( بوعلی در المباحثات نیز به آن اشاره نموده و این برهان بر تعقل حضور ذات انسان در نفس بدون 

وساطت مفهوم متکی است زیرا هر آنچه ذاتش نزدش حاضر باشد قائم به ذات و غیر جسمانی است . این برهان بر انطباع 
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در محل مبتنی نیست و فقط با نظر به ذات نفس صورت گرفته می گیرد. و چون معتقد است علم نفس به ذات  صور معقول

 علم حضوری است لذا بایستی نفس مجرد باشد و در محلی نباشد وگرنه حضور برای محل نخواهد بود . 

جرد از وضع  آیا نسبت به برهان چهارم(قوه عاقله معقوالت را از کمیت مشخص تجرید میکند . در این صورت م

خارج مجرد است یا در وجود متصور در جوهر عاقل . صورت اول که محال است . پس وقتی در عقل یافت شد دارای وضع 

 نیست و نمیتوان اشاره وضعی به آن کرد و قابل تجرید و انقسام و مسائلی نظیر آن نیست لذا نمیتواند جسم باشد.

نزد مدرک است پس صورت معقوله هیچگونه اجزای ذهنی و خارجی ندارد. و برهان پنجم(ادراک حضور مدرک 

همانند باریتعالی بوده و از بسایط عقلیه است .حال اگر در محل جسمانی قابل انقسام و اجزاء فرضی باشد یا اجزا فرضی 

با صورت معقول دارند که  هیچگونه نسبتی با این صورت معقول ندارند که در این صورت ادراکی صورت نگرفته و یا نسبتی

در این صورت یا همه اجزا  با آن نسبت دارند یا برخی از اجزا . در صورت دوم ممکن نیست زیرا صورت معقوله مدرک آن 

بعضی نیست و مدرک این اجزا دیگر است .در صورت نخست یا تمام اجزا نسبتی با تمام ذات دارند یا با بعضی از ذات در 

تک تک آنها موجود است یعنی هر جز صورت معقول را مستقال درک میکند پس یک صورت معقول صورت اول معقول در 

نشده بلکه به تعداد اجزا صور معقوله موجود است . که در این صورت چون هر جزئی را به گونه ای دیگر ادراک میکند الزمه 

کی بیش نیست و چگونه در نزد دو جزء از آن انقسام صورت معقوله است که این خالف فرض است  زیرا معنای معقول ی

محل به دو نحو حضور دارد . حال آنکه صور معقوله از صور غیر معقوله و بسیط بوده است . و اگر هر جزء به جهتی از ذات 

نسبت دارد که جزء دیگر به آن جهت نسبتی ندارد در این فرض هم صور معقوله منقسم شده زیرا معقول یک ذات و یک 

 تر ندارد لذا تالی فاسد است پس مقدم ابطال میگردد.جهت بیش

برهان ششم(یک شی که در اجزا خود متکثر است به جهت تمامیت خود  دارای وحدت است که از این جهت 

قابل انقسام نیست پس مرکب از دو جهت است جهت ترکیب که با نظر به اجزا و ارتباط آنهاست و جهت وحدت از این نظر 

اشته و یک چیز است پس از جهت بساطت محلی غیر منقسم میخواهد وگرنه محل منقسم موجب از که یک شخصیت د

 بین رفتن بساطت و وحدت او میشود ودر این صورت اشکاالت قبلی پیش می آید و در نفس چنین نیست .

اند و هرچیزی  برهان هفتم(ثابت کردیم که معقوالت مفروضی که قوه ناطقه بالفعل تعقل میکند بالقوه نامتناهی

که بر امور غیر متناهی قدرت دارد جسم نیست ؛پس قوه ناطقه جسم و قائم به جسم نیست و به امور جسمانی تعلق ندارد.و 

متخیالت چنین نیستند زیرا قوه حیوانی قدرت بر تخیل هر متخیلی به طور غیر متناهی در اوقات مختلف ندارد و اگر 

ت آن شود باید گفت که قوه عاقله متناهی است و شکی در وجود قوه قابله غیر متناهی اشکال در قابل بودن و نفی فاعلی

 همچون هیوال نیست پس نفس ناطقه بسیاری اشیا پس از تصرف فعلی قبول میکند. 

را دسته دیگر از براهین با بررسی عملکرد نفس و تغایر آن با فعالیت همراه با ضعف و کسالت جسم ، تجرد نفس 

 نتیجه میگیرد.نظیر:

برهان اول( در این برهان بوعلی با استفاده از ضعیف نشدن نفس در دریافت مکرر معقوالت، حکم به تجرد نفس 

می کند و می گوید ، قوای جسمانی در اثر تکرار فعل ، ضعیف و خسته می شوند حال آن که قوه عاقله ضعیف نشده بلکه 

 اقله مادی نیست.قوی تر می شود نتیجه آن که قوه ع

برهان دوم( در خصوص باز می ماند نفس از انجام امور خود هنگام پیری و کسالت بدن باید گفت اگر برای نفس  

مانعی پیش نیاید فعل خود را انجام می دهد و گاهی به واسطه حالتی که عارض بدن گردیده نفس فعل خاص خود را رها 

ه است بعضی در قیاس با بدن )که بدن را تدبیر می کند( و بعضی دیگر در قیاس می کند به عبارت دیگر افعال نفس دو گون
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با ذات )که خودش را ادراک و تعقل می کند( این دو کار با هم جمع نمی شوند به گونه ای که اشتغال به یکی مانع توجه 

 ند لذا امری مجرد خواهد بود. نفس به دیگری می شود . بنابراین نفس صرفنظر از بدن هرگز ذات خود را فراموش نمی ک

برهان سوم(قوایی که به کمک آالت درک میکنند به مرور از ادامه کار خسته میشوند و و چنانکه قبال گفته شد با 

پرداختن و ادراک امور قوی گاهی فاسد شده  و یا از ادراک امور ضعیف در می مانند همچون دیدن نور قوی نظیر خورشید 

ان لحظه نور ضعیف را به درستی نمیتواند درک کند.حال آنکه این در قوه عقلیه عکس است و تداوم که بعد از آن در هم

ادراک قوی موجب تقویت ادراک در آن میگردد و اگر گاها خستگی عارض آن گردید این به دلیل کمک گرفتن عقل در 

ند با مالل و خستگی آالت ، آن هم دچار برخی ادراکات از خیال است که جون خیال از آالت در درک امور استفاده میک

 خستگی میگردد.و اگر غیر این بود قوه عقلیه باید همیشه خسته بود لذا این خالف امر است. 

 :رانفس از دیدگاه مالصد -2

صدرالمتألهین در علم النفس اسفار اهم براهین گذشتگان مبنی بر تجرد نفس را نقل کرده و سپس نظر خود را 

« اشتداد وجود»و « حرکت جوهری»، «تشکیک وجود»، «اصالت وجود»دارد. او با تکیه بر چهار اصل ان میراجع به آنها بی

آنچه در خارج اصیل است وجود است )اصالت وجود( و بدین ترتیب که  پردازد.به تبیین چگونگی حصول تجرد در نفس می

 ،وجود(. میان مراتب وجود گسیختگی و انقطاع نیستاین وجودات حقایق متباین نیستند بلکه حقایق ذو مراتبند )تشکیک 

تواند مراحل نازله وجود را طی کرده به مراتب عالیه برسد )حرکت جوهری(. بلکه پیوندی وجودی برقرار است و نفس می

و مانند سایر نفس انسان مقام معینی ندارد  ،نام دارد. بنابراین« تجرد تام عقلی»و مرتبه عالیه آن « ماده»مرتبه نازله وجود 

موجودات که در هستی درجات معینی دارند، نیست. یعنی وجود ضعیف در بستر حرکت جوهری به وجود شدید تبدیل 

کنیم و از ای از آن نامی انتزاع میشود )اشتداد وجود(.حاصل آنکه نفس یک حقیقت ذو مراتب است که ما از هر مرتبهمی

به مرتبه دیگر متصل است و نفس یک وجود واحد  طاع وجود ندارد لذا هر مرتبه آن جا که میان این مراتب گسیختگی و انق

بلکه مراتب گسترده تجرد را یکی پس از دیگری  ،دهد. پس این گونه نیست که نفس دفعتاً مجرد شودمتصل را تشکیل می

تب تشکیکی وجود را طی کرده و رسد. به عبارت دیگر، نفس با حرکت جوهری مراپیماید تا به مرتبه تجرد تام عقلی میمی

. قابل ذکر است که هدف مالصدرا در براهین (1611)صدرالدین شیرازی، گردد اش به شدت وجود مبدل میضعف وجودی

تجرد »تجرد نفس ناطقه اثبات این مطلب است که نفوس انسانی تجردی فوق مرتبه تجرد مثالی و برزخی دارند که همان 

 نام دارد.« تام عقلی

 براهین تجرد نفس: -2-1 

برهان اول ( بدن حیوان و همچنین بدن انسان در طول زندگی دچار تغییرات کمی می گردد گاه اجزاء جدیدی 

بر بدن افزوده می شود و حجم آن افزایش می یابد و چاق می گردد و گاه نیز از حجم قبلی آن کاسته شده و به اصطالح 

ل و الغری بر اساس طبیعیات قدیم محلول حرارت داخلی و خارجی است حرارت تحلیل می رود و الغر می شود این تحلی

داخلی همان است که در خود بدن و در اثر وجود اجزاء ناریه پدید می آید حرارت خارجی نیز در اثر حرکات بدنی و 

باال رفتن خورشید  اصطکاک هوای اطراف بدن با آن بوجود می آید حرارت مذبور علی الخصوص در فصل تابستان و هنگام

در آسمان شدت می یابد به هر تقدیر شکی نیست که بدن حیوان و انسان تحت تاثیر برخی عوامل داخلی و خارجی متحول 

می گردد حال اگر نفس صورتی مادی و منطبع در بدن باشد می باید به تبع تغییرات بدن متحول گردد و هویت شخصی 

ر خالف این است و حیوان یا انسان با وجود انحاء تغییرات جسمانی و بدنی هویت آن تغییر یابد در حالی که واقعیت ب

واحدث فعلی خود را در طول زندگانی خود حفظ می کنند البته اثبات این ثبات در مورد حیوانات تا حدودی مشکل است 

با علم حضوری خود که از هرگونه اما مطلب در مورد انسان بسیار روشن و غیر قابل انکارمی باشد هر یک از ما انسان ها 

خطایی مصون است می یابیم که همانیم که از ابتدای عمر خویش بودیم و تحوالت جسمانی و گذراندن مراحل کودکی و 
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جوانی و تاثیری در دگرگونی هویت شخصی ما نداشته است بنابراین بدست می آید که نفس جوهری است مجرد که به تبع 

 گردد .تحوالت بدن متحول نمی 

برهان دوم ( حیوان در جستجوی لذت و کامیابی است و از سوی دیگر از درد و رنج گریزان است این واقعیت بدن 

و علم حیوان به رنج و لذت قابل توجیه نیست ممکن است گفته شود که آن چه معلوم حیوانات است لذت و رنج کلی و 

ن این سخن گواهی می دهد اول آن که لذت مطلق یا درد مطلق مطلق است نه لذا و رنج خودش . اما دو مطلب بر بطال

مفهومی کلی است و این از اصول معروف فلسفه است که ادراک کلیات به انسان اختصاص دارد و حیوانات از آن بی بهره اند 

درک کلیات  بنابراین قول به ادراک حیوان نسبت به لذت و درد کلی مخالف قول مشهور فالسفه مبنی به عجز حیوان از

است همچنین اگر بپذیریم که حیوان توانایی ادراک امور کلی نظیر مفاهیم درد و لذت را دارد تجرد نفس حیوانی به صورت 

قوی تری به اثبات خواهد رسید زیرا تردیدی در این مطلب نیست که ادراک کلیات بدن و تجرد مدرک )ادراک کننده( 

قوه حس و خیال اختالف نظر وجود دارد اما در لزوم تجرد قوه عاقله که مدرک کلیات امکان ندارد . زیرا هر چند در تجرد 

 است اختالفی نیست .

    ثانیاً ادراک لذت و درد کلی مقتضی آثار دیگری است غیر از آن چه که فی الواقع در مورد حیوانات مشاهده 

تمامی حیوانات باشد و در جستجوی فراهم آوردن  می شود فی المثل الزم می آید که یک حیوان خواهان لذت و کامیابی

عوامل آن تالش کند در حالی که آنچه حیوان حقیقتاً به دنبال آن است تنها لذت و کامجویی خودش می باشد و آن چه که 

 حقیقتاً از آن می گریزد صرفا درد و رنج خودش است بنابراین تردیدی نیست که حیوان از لذت و رنج خودش آگاه است و

این آگاهی و علم مقتضی علم حیوان به نفس و ذات خود می باشد چرا که علم به مضاف یعنی لذت خود یا درد خود ، از 

آن جهت که مضاف است بدون علم به مضاف الیه یعنی خود و نفس ممکن نیست با توجه به علم حیوان به نفس خود می 

تا اینجا صغرای برهان یعنی عالم بودن حیوان به نفس خود به توان تجرد نفس حیوانی را به دو طریق ثابت کرد . پس 

 اثبات رسید حال نوبت می رسد به اثبات کبری یعنی این قضیه که هر موجودی که عالم به نفس خود باشد مجرد است . 

چون نفس حیوانی نسبت به ذات خویش عالم است و همچنین حقیقت علم چیزی جز حضور معلوم برای عالم 

ابراین چیزی که عالم و مدرک )ادراک کننده( خویش است از آن جهت که عالم به خویش است وجودی نفسه دارد نیست بن

پس نفس حیوان که عالم به خویش است دارای وجود لنفسه خواهد بود از سوی دیگر صور جسمانی که حال در ماده اندو 

چه که وجود لنفسه داشته باشد از ماده و محل مجرد است  جودی للماده و به عبارت دیگر وجودی للغیر دارند بنابراین هر

در نتیجه باید گفت که نفس حیوانی به لحاظ ادراک خود و دارا بودن وجود لنفسه دارای تجرد است . در طریق دوم برای 

د از بیان تجرد نفس حیوانی براساس آگاهی حیوان از نفس خویش به شرح ذیل قابل تقریر است علم حیوان به نفس خو

طریق احساس یا تفکر و استدالل حاصل نمی شود و لذا عملی مستمر و دائمی است زیرا که اگر علم مذکور از طریق حس 

یا استدالل پدید می آمد در فرض عدم ادراک حسی یا استدالل فکری می باید علم به نفس منتفی گردد از سوی دیگر 

داخلی بدن از طریق احساس و تجربه به دست می آید بنابراین از  مالحظه می شود که آگاهی حیوان از اعضای خارجی و

آن جا که ماهیت علم به نفس با ماهیت علم به بدن متفاوت است نتیجه می شود که معلوم این دو علم یعنی نفس و بدن 

ی خواهد بود اگر نیز دو امر مغایر با یکدیگر می باشند چرا که اگر نفس همان بدن باشد طریق علم به هر دو طریق واحد

 چه مقدمات این بیان کامال روشن و تا حدود زیادی بی نیاز از برهان مستقل اند . 

مقدمه اول آن بود که علم حیوان به نفس خود از طریق حس یا فکر بدست   نمی آید دلیل حسی نبودن این علم 

چه را که خود آلت و ابزار آنند یعنی  آن است که اوال حواس حیوان از درک خود عاجزند پس چگونه ممکن است که آن

نفس درک کنند ؟ مثال هیچ گاه نمی توان حس شنوایی را با گوش خود شنید یا با چشم حس بینایی را نظاره کرد بنابراین 

ممکن نیست که با حواس مزبور بر نفس علمی حسی باشد الزم می آید که در صورت تحلیل حواس باقی باشد فی المثل 
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وش خود را ببندیم و از فعالیت سایر حواس خود برای مدتی جلوگیری کنیم باز آگاهی از ذات و نفس خود را اگر چشم و گ

از دست نخواهیم داد بدین ترتیب آشکار می شود که علم حیوان و انسان به خود علمی نیست که از طریق حواس بدست 

ترتیب دادن قیاس برهانی حاصل می گردد بدیهی است آید ممکن است گمان شود علم به نفس با بهره گیری از اندیشه و 

که برهان مزبور یا با استفاده از علت نفس ترتیب می یابد و یا آن که از طریق معلول نفس به نتیجه می رسد صورت نخست 

آشکار با باطل است چرا که علت وجودی نفس حیوانی به سبب تجردش از حیطه علم و آگاهی حیوان خارج است بسیاری 

از انسان ها نیز به وجود علم به نف خود از علت خود غافلند و توجهی به موجد و خالق نفس خویش ندارند . صورت دوم 

یعنی علم به نفس از طریق افعال و آثار آن نیز قابل قبول نیست این صورت شبیه مطلبی است که از ظواهر سخنان دکارت 

ندیشم پس هستم یعنی وجود نفس خود را براساس فعل آن اندیشه بدست می آید دکارت استدالل می کرد که من می ا

اثبات نمود . در اینجا اشکال    می شود که اگر حدوسط شما فعل مطلق فی المثل اندیشه یا شک مطلق است که در این 

یشنده یا شک صورت برهان شما تنها فاعل مطلق یا فاعل ما ای را اثبات خواهد کرد مثال ثابت می شود که موجوداند اند

کننده ای است اما این مطلب که موجود مزبور همان نفس ومعلول خاص باشد یعنی فعل مصاف به نفس خود و گفته شود 

من می اندیشم پس هستم الزم می آید که قبل از اثبات نفس خود علم به آن داشته باشیم چون تصور فعل مضاف بدون 

صور مفاهیمی نظیر علم من یا شک من متوقف برداشتن تصوری از مضاف تصور مضاف الیه ممکن نیست به عبارت دیگر ت

الیه یعنی من خواهد بود . حال اگر علم به من نفس متوقف بر علم به فعل مضاف باشد یا محزور دور مواجه خواهیم شد و 

نیست بلکه علمی به عبارت دیگر علم به نفس متوقف بر علم به نفس می گردد پس علم به نفس علمی حسی یا استاللی 

 است حضوری که بی نیاز از احساس و استدالل می باشد. 

مقدمه دوم آن بود که علم حیوان و انسان به اعضاء و جوارح خود علمی است اکتسابی که از طریق حس یا تجربه 

طریق مشاهده یا به دست می آید این مقدمه نیز چندان بر برهان نیاز ندارد چون ما انسان ها اعضای ظاهری خود را از 

لمس مس شناسیم و لذا شخص نابینا فی المثل هیچ گونه ادراکی نسبت به رنگ پوست خود ندارد در مورد اعضای داخلی 

بدن که از این هم مشکل تر است چرا که اعضای مزبور قابل مشاهده یا لمس نیستند و تنها طریق شناسایی آنها تشریح 

ودی کامل تر از سایر حیوانات است برای شناسایی اعضای خود راهی جز حس و اجساد مردگان است حال که انسان موج

 تجربه ندارد باید پذیرفت که در مورد حیوان نیز راه دیگری در میان نخواهد بود .

برهان سوم( این برهان بسیار مورد توجه شیخ بوده و آن را در کتبی همچون شفاء و اشارات نیز تحت عنوان 

ده البته شیخ این برهان را در خصوص انسان اقامه کرده اما مالصدرا آن را به تمامی حیوانات سرایت داده آور« انسان معلق»

است . این برهان براساس حالت مفروضی شکل می گیرد فرض کنیم که هم اکنون به صورت انسانی کامل که دارای بدن 

ال نیست چشم ما شیئی را مشاهده نمی کند و گوش ما واعضاء و جوارح است آفریده شده ایم اما هیچ یک از حواس ما فعّ

چیزی را نمی شنود اطراف ما را خالء و هوای آزادی فراگرفته است به گونه ای که قادر بر احساس هیچ کیفیتی نیستیم . 

رد که فی المثل محیط پیرامون ما به گونه ای است که سردی یا گرمی را درک نمی کنیم و یا مثال ارتعاشاتی وجود ندا

موجب تحریک حس شنوایی ما گردد عالوه بر این چنین نیست که برخی از اعضای بدن ما با اعضای دیگری تماس داشته 

باشد تا از این طریق حس المسه ما بکار افتد بلکه فرض می کنیم که اعضای ما هیچ گونه تماس خارجی با یکدیگر ندارند 

ا تعطیل است و خالی از هر گونه ادراکی نسبت به جهان پیرامون خود در چنین شرایطی که بر حسب فرض تمام حواس م

می باشیم نفس خود را درک می کنیم و به خود عالمیم حال آن که هیچ گونه التفاتی به بدن خویش و اعضاء و جوارح آن 

انند دست و همچون طول و عرض و حجم و مقدار و سمت و سو درک می شود حتی اگر در این حالت اعضای مادی خود م

پا و یا چشم و . . .  را تخیل کنیم و یا موقعیتی و مکان خاص و یا جهت ویژه ای را برای خود در نظر آوریم خواهیم دید که 

هیچ یک امور مذکور به عنوان جزئی از خود تصور نمی شود بلکه دریافت ما این است که تمامی امور مادی حقیقی با نفس 

که دریافت ما این است که تمامی امور مادی حقیقی با نفس و ذات ما مغایرت دارند به هر تقدیر و ذات ما مغایرت دارند بل
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در شرایط مفروض خود را می یابیم حال آن که از بدن و اعضاء و اجزاء ان غافلیم و این واقعیت بی هیچ تردیدی حکایت از 

 اده و مادیات است . مغایرت نفس با اعضای مادی بدن دارد و دالیلی بر تجرد نفس از م

شاید گمان شود که برهان مذکور به دلیل اتکاء بر تجربه حالتی با شرایط یاد شده برهانی تجربی است و لذا 

مادامی که چنین تجربه ای در عمل حاصل شود صحت نتیجه آن مورد شک و تردید خواهد بود اما چنین گمانی صحیح 

جهت درون نگری بیشتر و تامل و تجربه عمیق تر در نفس خود به دیگر نیست زیرا حقیقت این برهان تالشی است در 

سخن صحت این برهان منوط به ایجاد شرایط مذکور و رسیدن به تجربه عملی در چنین شرایطی نیست بلکه غرض در این 

درون خود چنین  جا این است که با تقویت تامالت درون نگرانه و تمرین در جهت تمرکز توجه نسبت به نفس می توانیم در

تجربه ای داشته باشیم به عبارت دیگر خویش را نسبت به جمیع ادراکات حسی و غیر حسی خود در حالت تخافل قرار 

دهیم و در این حالت در می یابیم که کماکان ذات خود را درک می کنیم البته چه بسا ایجاد چنین حالتی برای افراد عادی 

عطف کامل به نفس امکان وصول به چنین حالتی درونی وجود دارد فی الواقع تمام مشکل باشد اما در صورت تمرین و 

است مقدمات برای این است که بتوانیم علم حضوری به ذات خود را از علم حصولی خویش تفکیک کنیم و تمایز و تفاوت 

طول زندگی همواره در معرض (. پس می توان چنین گفت که اجزای بدن ما در ،محمد تقی مصباح یزدی این دورا دریابیم)

تغییر و تبدّل است ، سلولهای بدن هر چندگاه یک بار عوض می شوند حتی سلولهای مغز هم چنین هستند . اما در طول 

را با علم حضوری درک می کنیم و آنچه امروز به « نفس»این تغییرات که علم امروزه آنرا ثابت کرده ، ما وحدت شخصی 

می شناختیم . بنابراین حفظ این وحدت شخصی با توجه « من»همان است که سالها پیش از این می شناسیم « من»عنوان 

 به تحول دائمی ماده یکی از دالیل قوی مغایرت نفس و بدن و تجرد آن از امور مادی است .

 تعمیم برهان به نفوس حیوانی : -2-2 

ه تمامی حواس آن تعطیل شده باشد نداریم هیچ ابزاری برای کشف ادراک حیوان نسبت به ذات خود در حالی ک

عالمه طباطبائی نیز در تعلیقه خود که تطبیق محتوای این برهان بر حیوانات کار مشکلی است به هر حال این برهان متکی 

برالتفات به علم حضوری به ذات است و این عمل حضوری امری است وجدانی که هر کس باید آن را در درون خود تجربه 

ا راهی برای احراز آن در حیوانات نداریم مگر آن که در مسیر معکوسی ابتدا تجرد نفس حیوانی را ثابت کنیم و کند لذ

سپس براساس اصل علم مجرد به ذات خود علم حضوری حیوان به نفس خویش را اثبات کنیم . اما بهترین برهان این است 

ک مجرد جز برای موجود مجرد حاصل نمی شود بنابراین نفس که هر ادراکی اعم از حس خیالی و عقلی مجرد است و ادرا

حیوانی به دلیلی برخورداری از قوه خیال و حس مجرد خواهد بود از آنجا که اعتقاد به تجرد ادراک حسی و خیالی اعتقادی 

احساس و  شایع ومورد قبول همه حکماء نیست لذا فقط به براهین حکمای قبل اکتفاء و از طرح برهان مبتنی بر تجرد

 خیال خودداری شده است . 

این براهین برای اثبات نفس ناطقه صرف نظر از اینکه به حد عقل بالفعل رسیده یا »گوید مالصدرا در خاتمه می

براهین تجرد نفس بسیار است و آثار حکما را بحث از حاالت نفس فرا گرفته ولی با این ».در واقع 6]«یقین آور است ،نه

جز اولیاء الهی  ؛وجود، حقیقت نفس پشت پرده ابهام قرار دارد و کسی نتوانسته آن گونه که سزاوار است حقیقت آن را بیابد

کسی که خواهان آگاهی از حاالت نفس است باید از  (.پس1411لدین شیرازی، )صدرا« اندکه به عالم مجردات راه یافته

اغراض دون و مادی پرهیز نماید تا ذات خویش را مجرد از قیود مادی مشاهده نماید . و این همان روشی است که مالصدرا 

 خواند. می« کشف»آن را 
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  گیریبحث و نتیجه
مالصدرا با سه برهان که یکی از آنها تنبیه هواء طلق است که است که آنچه در نهایت باید بدان اشاره نمود این 

بوعلی سینا برای نفس انسانی تحت عنوان برهان انسان معلق در فضا اقامه کرده تجرد نفس حیوانی را نیز اثبات می کند و 

ا است زیرا بوعلی سینا از همین جا برای آن شعور ذات و حشر ومعاد قائل می شود که این بر خالف مدعای بوعلی سین

معتقد است اگر چه حیوان نیز نفس خود را درک می کند اما بین ادراک حیوان و ادراک انسان نسبت به خود تفاوت وجود 

دارد . زیرا حیوان ذات خود را بوسیله قوه واهمه و صورتی از نفس که در قوه واهمه حاصل می شود درک می کند یعنی 

ا حواس خود و معانی جزئی متعلق به محسوسات را با قوه واهمه خود درک می کند از نفس همانطوریکه محسوسات را ب

خود نیز به واسطه قوه واهمه آگاه می شود . البته شاید بتوان بر این سه برهان اشکال وارد کرد زیرا نسبت به نفس حیوانی 

می یابد یا نفس حیوانی از بدو تا ختم به صورت مفروضاتی دارند که قابل اثبات نیست نظیر اینکه نفس حیوانی خودش را 

یک دسته براهینی که بر محال با توجه به آنچه بیان شد براهین موجود را می توان سه دسته نمود:  نفسی واحد باقی است .

غایر گذاری شده است.دسته دوم آنهایی هستند که سنخ کار و عملکرد جوهر نفس را مبودن انطباع صور عقلی در جسم پایه

شناسانند .و دسته سوم که باید آنها را با عملکرد عوامل جسمانی دانسته و بر این اساس نفس را غیر جسمانی می

ترین دالیل دانست، آنهایی هستند که با تکیه بر علم حضوری نفس به ذات خود سامان یافته است.جز براهین دسته محکم

ری مجرد چون نفس، ممکن است محل معقوالت واقع شود.؟( با توجه به اول که این ایراد به آنها وارد است )چگونه ام

همچنین توان بر تجرد نفس ناطقه حکم کرد و آن را غیر مادی دانست.های دسته دوم و مخصوصاً دسته سوم میبرهان

.اما از شودمی نظر وی نفس کمال اول برای جسم طبیعی است و مجرداً حادث ازده زیرا ورطبیعیات آرا در بحث نفس بوعلی

تعریف نفس به کمال اول برای جسم طبیعی ناظر به ذات نفس است، نه حیثیت تعلقی آن و نفس حقیقتی جز دید صدرا

 «البقا نیةروحا»و  «الحدوث نیةجسما»از نفس در الهیات بحث کرده و معتقد است نفس  لذاسرپرستی و تدبیر بدن ندارد. 

پیماید تا اینکه به مقام تجرد خیزد و مراتب تجرد را یکی پس از دیگری میاده بر مینفس از بستر م ،است. به عبارت دیگر

ل ئدر بدو حدوث، مادی است ولی در این مرتبه باقی نمانده و به مرحله تجرد نا بدین معنا کهشود.ل میئتام عقلی نا

 .است که قائلند نفس از همان ابتدا مجرداست حکمای مشاء مدعای خالف و این شود می

پیشنهاد میگردد در حوزه مورد مطالعه مقاله در ابتدا به کتب طراز اول و تالیفات دو فیلسوف نظر شود و 

عالقمندان این عنوان تنها به بررسی آثار دسته دوم و یا ترجمه های نگاشته شده از کتب اصلی اکتفا نکنند زیرا اصل مطلب 

 د بود.و دریافت و تحلیل خواننده از آن متفاوت خواه
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