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 نایسمالصدرا بر علم النفس ابن ینقدها

 وند ینیز نبیز
، واحد تهران یگروه فلسفه و کالم اسالم، یدکتر یدانشجو
 .رانیا ،تهران ،یدانشگاه آزاد اسالم ،جنوب

 
 ییکوپا ییعبا محمود

دانشگاه  ،، واحد تهران جنوبیگروه فلسفه و کالم اسالم، اریاستاد
 .)مسئول سندهینو( رانیا ،تهران ،یآزاد اسالم

 
 یفلسف نیحس

 هنشگا،داآبادواحد خرم ،سالمیا حكمتو  فلسفه وهگر، ریادستاا
 .انیرآباد،  اخرم ،سالمیآزاد ا

 
 چکیده

مالصدرا بر علم النفس  ینقدها لیو تحل نییمقاله درباره تب نیا
  هیصدرا بر نظر ینقدها لیو تحل نییاست و باهدف تب نایسابن
درباره احوال نفس پس از مرگ و رابطه نفس و بدن  نایسابن

ازنظر  یول یازنظر هدف نظر قیتحق نیشده است. روش اانجام
نخست    قیتحق نیاست  . در ا یاها کتابخانهداده ینحوه گردآور

احوال نفس  تیدر مورد رابطه نفس و بدن و درنها نایسابن  هینظر
 ینقدها انیاست و در پا دهشلیو تحل نییبعد از مفارقت از بدن تب

 ینقدها شتریشده است که باست و نشان داده شدهیابیمالصدرا ارز
 دگاهیرسد و دیبه نظر نم یمنطق نایسمالصدرا بر اهم مسائل ابن

 حالنیبرخوردار است و باا یشتریدر برابر صدرا از اعتبار ب نایسابن
صدرا درباره مسائل علم النفس افزون بر  یهادگاهیاز د یبرخ

 گریمسائل گوناگون در علم النفس و د یراهگشا یاعتبار علم
 .باشندیفلسفه م یهاشاخه

 
 علم النفس، مالصدرا، نفس، نقد. نا،یس: ابنیدیکل واژگان

 
 92/50/7321تاریخ دریافت: 
 53/50/7321 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولmabaai@yahoo.com 

 مقدمه
 سینا و مالصدرا به سیر نزولی و صعودی هستی باور دارند.ابن

 اول عقل ازآن،و پس شودیعنی خداوند آغاز می اول مبدأ هستی از
قاعده  جهت دارد بر پایه سه چون اول صادر و از شودمی صادر

 جرم و نفس دوم، عقل: شودمی چیز صادر سه از او،« الواحد»
عقل  که چیز سه عقلی هر از یابد وادامه میروند  این. اول فلک

رسد می فعال به عقل تا صادر ترپایین فلک جرم و نفس و دیگری
آید و در زیر فلک می پدید القمر یا همان فلک نهم که از او فلک

 (  2( و)1دارد.) قرار و کائنات عناصر نهم عالم
 

 بدن و نفس رابطه سینا ازنظریه  ابن بر صدرا ینقدها
درست نیست زیرا  ماده صورت وبه نفس تعریف سیناابن دید از

 تواندکند نفس که صورت است نمیصدق نمی انسانی درباره نفس
صورت منطبع در  حیوانی و نباتی باشد برعكس نفس ماده در منطبع

 ( 1ماده هستند .)

 فعلی، حیث و ذاتی دارد: حیث حیث نفس ناطقه دو سینااز دید ابن
است و تنها برای انجام کارهایش  ماده از مجرد انسانی نفس ذات

دیگر سخن نفس خواندن نفس به خاطر  به است بدن نیازمند
آن است وگرنه خود نفس از زمره  حیثیت دوم یعنی جنبه فعلی

 بنّا تعریف است که در آورد بِناسینا میی که ابنمثال عقول است.
ا نیازمند است ولی ازنظر آورد زیرا بنا ازنظر کارش به بنآورده می

 (1است )ذاتش همان انسان 
 هایی. پدیده1گونه هستند: دو هاسینا پدیدهطورکلی از دید ابنبه

 حدوث استعداد ای است و این مادهتحققشان نیازمند ماده که
 طبیعی، هایصورتتمام را دارد مانند ماده در جوهری صورت

ماده و صورت رابطه ذاتی حیوانی. در این موارد رابطه  و نباتی
 است.

در حدوث نیازمند به ماده هستند اما آن  که هاییپدیده .2
نفس ناطقه  نیست مانند صورت و نیازمندی مانند نیازمندی ماده

نیاز از ماده است و شود ولی ذات نفس بیکه بدون بدن حادث نمی
 استعداد نه است بودن مرجح استعداد باره بدن به معنایدراین

 است مجرد عقلی نفس، موجده زیرا علت؛ ماده در صورت دوثح
ها برابر است و برای ایجاد نفس زید نسبت او با تمام بدن که

 نیازمند مرجح است که همان حدوث نفس زید است پس حدوث
  (4(و)3).است نفس حدوث مرجح بدن،

بدن چیست و چرا نفس  حدوث ولی پرسش این است که مرجح
سینا عامل مرجح حدوث بدن مزاج دید ابن از شود؟حادث می

خاص  مزاج که شودمی حادث هنگامیبدن  است؛ به دیگر سخن،
بیاید و این مزاج خاص حاصل ترکیب  وجود نفس زید در آن به

یک از این عناصر دارای  هر هوا است. و خاک آب، آتش، عناصر
ویژگی از  نیا تری خاصی هستند. و خشكی و سردی و گرمی
جوهری گوناگون مانند وجود نفس در ماده  و عرضی هایفعلیت

 عناصر نیماده اکنند و با از بین رفتن آن ویژگی ها جلوگیری میآن
آید که مزاج خاص آن شود و این وقتی پدید میپذیرای نفس می

شود که آن فعلیت حاصل شود و بر این پایه بدن وقتی حادث می
 (   5( و)3مزاج حاصل شود. )
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  و همکاران                  وند ینیز نبیز  945

 

 1331 پاییز، 4، شماره 3دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

و  است طبیعی ترکیبی انسان بدن و نفس رو باآنكه ترکیبازاین
شود ولی محقق می انسان طبیعی شود و نوعنفس با بدن ترکیب می

ها انضمامی این ترکیب از هر حیث و نظر نیست بلكه ترکیب آن
جوهرند که نیاز متقابل به هم دارند و آثار انسانی  ها، دوآن است.

 دیگر سخن ترکیب میان به( 6) شود.ها حاصل میاز ترکیب آن
 اضافی و او ذاتی نیست بلكه ترکیبی عرضی بدن و انسان نفس
 تواند بدون بدن بقا پیدا کند.(و بر این اساس می3. )است

سینا برای تأثیر این دو جوهر ذاتاً مستقل در هم دیگر از ابن
وازدید خودش گره مشكل را  بردیممقومات ترکیب انضمامی سود 

 که چیزی یا صورت یعنی مرکب از نگاه وی جزئی از .دیگشایم
 در حكم که را چیزی یا ماده بخشقوام است، صورت در حكم

کند که این قوام بخشی حدی بر مرکب صدق می براثر است. ماده
 کند و این به این معناست کهاجزای آن صدق نمی تکتکبر 

ن باهم ترکیب بنابراین نفس و بد؛ گرندیكدی بخشقواماجزا 
آید که از اجزا ها آثاری جدید پدید میشوند و از ترکیب آنمی

بدن  و نفس متقابل تأثر و گونه ترکیب سبب تأثیرنیا ..دیآیبرنم
  ( 6شود.)می گریكددر ی

 
 سینابر ابن مالصدرا نقد

تواند مرجح نخستین نقد صدرا بر سینا این است که بدن نمی
 جوهری نفس است و ماده عالم از بدنحدوث نفس باشد زیرا 

دهد. گاه تجرد خودش را از دست نمیکه هیچ است مفارق مجرد و
 نفس و عقل نه باشد، مادی حاالت سازنهیزم تواندمی تنها ماده

 نی؛ بنابرامعناستیبی چیزی برای چیزی متباین سازنهیزم مجرد.
سینا سخنی که بدن مرجح حدوث نفس باشد و سخن ابن معناستیب

 شرطا أو استعدادا مادی أمر لكون معنى ال أیضا و»پایه است. بی
 هو کما أحوالها و المواد عن الوجود غنیالذات مفارق جوهر لوجود
 من حاال یكون لما إال یكون ال المادة استعداد بالجملة و عندهم
 .«عنه...  الذات مباین ألمر مستعدا ءالشی لكون معنى ال و أحوالها

(1) 
 در سینا این است که محال است نفسدومین نقد صدرا بر ابن

باشد و با ماده ترکیب شود و از این ترکیب  مجرد بقا و حدوث
 نسبت قریب، صورتبه ماده نسبت پدید آید زیرا انسان طبیعی نوع
 به اخیر فصل نسبت ماده، به صورت نسبت و است فعلیت به قوه

 به بعید قوه نسبت نفس، به بدن نسبت ولی است قریب جنس
 به است اخیر فصل نسبت بدن به چنین نفسی نسبت و است فعلیت
 باشد. بدن نفس مقوم بعید بنابراین محال است جنس

 مجرد بقا و حدوث در نفس سومین نقد صدرا این است که اگر
 ماده پذیرای عوارض جدید باشد باید نفس داراى حالنیدرعباشد و 

 .(8) است. فرض خلف چنین چیزی و باشد
رود و راهی دیگر می زدیریمازاین نقدها خود طرحی نو صدرا پس

 که مختصراً شرح آن خواهد آمد.
 دانست،روحانیه الحدوث می را نفس که سیناصدرا برخالف ابن

بودن آن را هنگام حدوث رد داند و مجرا جسمانیه الحدوث می آن
بدن  آفرینش از داند زیرا از دید وی محال است نفس ناطقه پیشمحال می

باشد  تواند مرجح نفس مجرد از دیگر سوی بدن نمی ( و1آفریده شود )
 شود و باید جسمانی باشد.نفس با حدوث بدن حادث می پس (3و)( 1)

 گرداند که تعلقمیکند و سپس روشن تعلق را بیان می انواع صدرا
 تعلقِ  .1از کدام نوع است. انواع تعلق به شرح زیر است: بدن و نفس

در وجود  . اگروجود دریا  .2 است ماهیت در یا دیگرى به چیزى
 .3 ندارد. استقالل یا دارد استقالل متعلق به به نسبت متعلق یا باشد
 جوهر یک نیازمندی مانند دیگرى به تعلقش یا دارد استقاللاگر 

. اگر 4است. جوهر به عرض نیازمندی مانند یا دیگر جوهر به
 هم حدوث در هم یا دیگر باشد جوهر به جوهر یک نیازمندی مانند

فقط  یا .6 است نیازمند آن به حدوث در تنها یا .5 دارد نیاز آن به بقا در
 (11( و)2) دارد. نیاز آن به استكمال از حیث

 آن بر و شماردبرمی ششم نوع از ر بدن به انسانى نفس تعلق سیناابن
 و دارد نیاز بدن به کمال به رسیدن برای تنها نفس که است
 .شودمی آن از نیازبی رسید کمال به کههمین
 و داندمی تعلق نوع ترینضعیف را ششم نوع تعلق برابر در صدرا
 را مصداق دو رابطه این و. داندنمی آن مصداق را و بدن نفس رابطه

 که مبهمی ماده به پیدایش در نفس او دید از زیرا داندمی پنجم نوع
 (1. )است نیازمند باشد بدن همان

دانست ولی صدرا در سینا نفس را روحانیه الحدوث میدیدم که ابن
مطلب آن است که  شرح داندیمبرابر نفس را جسمانیه الحدوث 

 ازنظر چه همه فالسفه باور دارند که نفس نباتی ،مادی است؛
سینا مانند نفس نباتی را ابن حیوانى نفس چه  ازنظر  بقا. حدوث

 داند ولی صدرا بر آن است که آن حسمانیه الحدوث است سپسمی
از دید  نیز انسانى نفس. شودمی محض مثالىِ سرانجام و مثالى مادى
 محض مثالى ترسپس و مثالى مادى است سپس مادى نخست صدرا

 . بگفتهرسدمى عقلى مثالى ی از افراد به مرتبهشود و در برخمى
 أخریان نشأتان الطبیعیة النشأة هذه بعد للنفوس آن»صدرا 

 األخرى و الطبیعة و العقل بین المتوسطة الحیوانیة النشأة إحداهما
 للكاملین األخیرة و الناقصین و للمتوسطین فاألولى العقلیة النشأة

 محض مادى نباتی؛ دیگر سخن نفس نخست به (3( و)2«).المقربین
ی ( ممثالى مادىباالراده ) متحرک و حساس نامى ازآناست پس

 .دست یابد نیز عقلى مثالى مادى مرتبه و در این تحول شاید به گرد
(3) 

 از متصل، و تدریجى صورتبه نفس بر آن است که وجود صدرا
مجرد خاص انسان حرکت از ماده به نیا رسد.می مجردبهمادی 

 برترین وجود به درجات ترینپایین است و این انسان است که از
 معلوم مقام لها لیس اإلنسانیة النفس آن» توان برسد.درجه آن می

 الموجودات کسائر الوجود فی معینة درجة لها ال و الهویة فی
 النفس بل معلوم مقام له کل التی العقلیة و النفسیة و الطبیعیة
 و سابقة نشآة لها و متفاوتة درجات و مقامات ذات اإلنسانیة

 (1) «أخرى صورة عالم و مقام کل فی لها و -الحقة
دهد که نفس گونه شرح میصدرا تأثیر و تأثر نفس و بدن را این

یک واقعیت دارای مراتب گوناگون است و بدن مرتبه نازله نفس 
وانفعال فعل هرگونه و بر این اساساست و نفس مرتبه عالی بدن 

در هر یک از مراتب آن با مرتبه دیگر آن در ارتباط است و هر 
 (11پذیرد )گذارد و اثر هم میمرتبه بر دیگر اثر می
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 داند: مادى،صدرا همه موجودات را دارای سه مرتبه طولی می
عوالم وجود همگی در اصل وجود مشترک  نیا عقلى. و مثالى

 گرددختالف آن نیز به اصل وجودشان برمیهستند و ا
و شامل  است وجود مرتبه ترینپایین که ماده یا طبیعت عالم

 صور یا خیال عالم یا مثال شود. عالممی نباتات و جمادات عناصر،
 و عقل ماده مجرد است. عالم استعدادهاى و ماده از خیالى که

از  مرتبه باالترین که الهى مثل و عقلى صور یا عالم محض تجرد
 فی منحصرة...  النشئات و العوالم اجناس آن» است. هستى مراتب
 االدراکیة الصور عالم اوسطها... الطبیعیة الصور عالم ادناها...  ثالثة

 المثل و العقلیة الصور عالم اعالها و... المادة عن المجرد الحسبیة
 بان الموجودات بین من مختصة االنسانیة النفس آن فاعلم االلهیة،

 مبدأ من الواحد فلالنسان بشخصها، بقائها مع الثالثة إالکون هذه لها
 هذا فی یتدرج ثم بشری، انسان بحسبه هو و طبیعی کون طفولیته
 له یحصل آن الی تجوهره فی فشیئا شیئا یتلطّف و یتصفی و الوجود

 و للبعث یصلح اخروی نفسانی انسان بحسبه هو و نفسانی آخر کون
 هذا من ینتقل قد ثم الثانی، االنسان هو و نفسانیة اعضاء له و القیام

 انسان بحسبه هو و عقلی کون له فیحصل التدریج علی ایضا الكون
 (12) «.الثالث االنسان هو و عقلیة اعضا له و عقلی

گانه در وجود انسان تجلی صدرا بر آن است که این عوالم سه
حقیقت است دارای مراتبی همانند اند و انسان نیز یک پیداکرده

 عالم.
 

 از مفارقت از بعد نفس احوال سینا ازنظریه  ابن بر صدرا ینقدها
 بدن
و  است از تناسخ بحث شناسیمعرفت مسئله هایلغزشگاه از یكی

کند و باورهای نادرستی درباره معاد را مطرح بسیاری را گمراه می
 سخنان اندیشمندانی مانند در و احادیث و قرآن کند زیرا درمی

سقراط جمالتی هست که در ظاهر بر تناسخ داللت  و افالطون
  ها گویای چیزی دیگر است.کند ولی باطن آنمی

 دیدگاه مالصدرا درباره تناسخ
های مشهور و سینوی درباره تناسخ در صدرا پیش از بیان دلیل

آدمی بشمار بزرگ  هایلغزشگاه ای کوتاه تناسخ را یكی ازمقدمه
آورد که گمراهی وی را در پی داشته است و به انكار معاد می

کند که یكی از عوامل گمراهی در ی گوش زد میو انجامیده است.
 مانند بزرگانی کلمات در و احادیث و قرآن این است که در

هستند ولی این  سخنانی هست که گویای تناسخ سقراط و افالطون
 تناسخ همان انیبها نی که باطن آنسخنان ظاهری دارند و باط

 (12) است. ملكوتی
آورد بنام دلیلی می خود صدرا پیش از بیان دالیل پیشینیان خود،

وجه عرشی که گویای آن است که این دلیل حاصل تابش نوری 
است در جان او نه نتیجه کوشش عقلی وی.دلیلی که صدرا بر 

 د:آورد چهار مقدمه دارابطال تناسخ ملكی می
 و طبیعی و ذاتی ارتباط یک بدن و نفس ارتباط صدرا یكم از دید

 رویاست و ازاین بستههم به وجود نفس و بدن زیرا است وجودی
سینا که نیست برخالف ابن عرضی اضافه یک بدن و نفس اضافه

 را صورت و ماده ترکیب صدرا دوم داند.ارتباط آن را عرضی می

 برای ماده بدن و بر این اساس انضمامی نه داندمی ترکیبی اتحادی
نفس را جسمانیه  صدراسوم  بدن. برای صورت نفس و است نفس

 جوهری حرکت با داند زیرا نفسالحدوث و روحانیه البقا می
گردد. چهارم می مجرد بدن و سرانجام از کندمی پیدا استكمال

 برگشت به عقب امكان ندارد زیرا فعل بطبع، جوهری درحرکت
 گردد.به قوه برنمی اتفاق با وبااراده  ،بالقسر

 گاهشده است هیچ شده نفسی که مجردبر بنیاد چهار مقدمه گفته
با بدنی  است بالفعل و بر این اساس چنین نفسی چون گرددبرنمی

مجرد شده  نفس بالقوه است ترکیب از نوع اتحادی نخواهد شد. که
انسانی دیگر  کالبد به تا گرددبرنمی دنیا به بدن از پس از مفارقت

روی دیگری وارد شود و ازاین جماد و نبات یا حیوانی دیگر یا
 (12تناسخ باطل است. )

 مزاج که اند این استسینا گرفتهاشكاالتی که بر دلیل ابن یكی از
تر است و نفس کامل آن است که خواهان نفس کامل انسانی اشرف

ذشته باشد و از بدن نبات و حیوان به از مرتبه نباتی و حیوانی گ
 است. بدن انسان منتقل شود این همان تناسخ

 به است؛ بدن حدوث به حادث انسان نفس گوید کهمی صدرا
شد در همان مرحله منی بودن و  حادث بدن کهدیگر سخن همین

نفس آنگاه  که انییمشابه خالف  شودمی حادث هم نفس جنینی
نفس در مرتبه  شود که بدن کامل شود و مزاج پیدا کند.حادث می
 مرحله به و یابدمی و پیوسته استكمال ذاتی استكمال با منی بودن

 مرتبه ازاین بهو پس رسدمی حیوانی مرتبه و سپس به رسدمی نباتی
پیوسته است نه گسسته که  استكمال این رسد.می انسانیت و تجرد

 دهد.می رخ موجود نفس در هم بدن در هم
دهد و صورت صورتی را از دست می بدن سینا ماده؛از دید ابن

 صورت نشیند.ای که مباین با صورت پیشین است بجای آن میتازه
 آید و سپسپدید می جنینی رود و صورتمنی بودن از میام می

شود و حیوانی پدیدار می رود و صورتمیمیان  از جنینی صورت
 با ها همگی مباینصورت این آید.می پدید انسانی صورت ازآنپس

آن بجای هم  هایصورت و است ثابت یكدیگرند در این تحوالت ماده
 (13)نشینند. می

و نفس  بدن صورت؛ وای درباره ماده چنین نظریه صدرا از دید
استكمال  نفس و بدن در نادرست است و تبیین درست آن است که

که ماند و ایندهد و در این میان ماده نیز ثابت نمیمیذاتی رخ 
است سخنی نادرست  ماده جوهری شود موضوع حرکتگفته می

 آنچه به موضوع ثابت نیازی ندارد. جوهری حرکت است زیرا
کند همان اتصال و سیالن تحوالت آن وحدت متحرک را حفظ می

ه هم ها بها جدایی نیست بلكه صورتچیز است. میان صورت
آید همان زیرا هر صورتی که در پی صورتی می متصل هستند

که نسب تر شده است و خالصه آنصورت است که کامل
 الخلع. بعد لُبس نه اللبس بعد لُبس هاصورت

 طبیعی الخلع این است که هیچ فاعل بعد دلیل نادرستی ُلبس
هم واگذار کند زیرا  دیگری فاعل به را خود طبیعی فعل تواندنمی

 از طبیعی فاعل رود هم انتقالبا از میان رفتن فاعل فعل از میان می
منی  صورت مثالً  است؛ محال دیگر طبیعی فعل به طبیعی فعل یک
تواند این فعل را به نمی دارد منی ماده در طبیعی فعل که بودن
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 1331 پاییز، 4، شماره 3دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 به خود را طبیعی فاعل فعل سینادیگری بدهد ولی در اندیشه ابن
الخلع در تحوالت عرضی هست نه  بعد کند. لُبسمی واگذار دیگری

 آب بودنصورت  بخار شدن، در در تحوالت جوهری مثالً
 بحدوث الحادثة اإلنسانیة فالنفس»شود. می تبدیل بخاری صورتبه

 مرتب إلى تبلغ آن إلى جنینا و منیا کونه لدن من اإلنسان مزاج
 سبیل على الحیوانیة و النباتیة الدرجات صادفت قد اإلنسانیة
 و البدن و الصورة و المادة طرفی کال فی حاصل طبیعی استكمال

 فی تحوالتها و اإلنسانیة النطفة استكماالت آن سبق قد و النفس
 إنسانا ثم حیوانا ثم نباتا ثم جمادا کانت حیث -الخلقة أطوار
 کونا هاهناآن من -الجمهور زعمه الذی ال الوجه هذا على یكون

 متباینة أخرى صورة إلى صورة من کون بعد فسادا و فساد بعد
 فاعل تفویض بطالن من مر کما صحیح غیر ذلک فإن -الوجود
 توارد قیاس على آخر طبیعی فاعل إلى ماده فی تدبیره طبیعی

 استحال کما و صنائعهم فی واحد موضع على المختارین الفواعل
 کذلک اآلخر إلى طبیعیین فاعلین أحد عن الطبیعی الفعل انتقال

 مباین طبیعی فعل إلى طبیعی فعل من الواحد الفاعل انتقال یستحیل
 فیكون بالتناسخ المعنى هو و بینهما اتحاد جهة غیر من لألول
 (12)«محاال

ی دیگر که صدرا در امسئلهی عالم مثال و افتادن در دام تناسخ نف
دید  از مثال عالم نفی کند مسئلهذیل عنوان تناسخ مطرح می

 ای تناسخ است.سیناست که خود بیانگر گونهابن
 ها درآن حشر بدن، از شدن جدا سینا این نفوس پس ازاز دید ابن 

کنند می است و با جسم فلک جزییات را ادراکات فلک جسم
کنند و می ادراکات را جزییات بدن با که دنیا این در زندگی مانند

بینند و اگر های خود را میاز راه این ادراکات پاداش جزئی کار
بدفرجام باشند  اگربینند و ها را میفرجام باشند حورالعیننیک

 درک انسان مانند مار و عقرب و آتش را. از دید ابن سینا  افالک
گوید باره در کتاب مبدأ و معاد می(وی دراین6) و شعور دارند.

 من اعلی بماهو لهـم تعلق ولیس بدنیون هم و البدن فارقوا ..اذا.»
 یعلقهم آن امكن البدنیه االشیاء عن بها التعلق فیشغلهم االبدان
 ... النفس بها تتعلق آن شانها التی من االبدان ببعض البدن الی تشوقهم
 لتلک أنفسا النفس هذه تصیر آن ال سماویا اجراما یكونآن فیجوز

 األجرام تلک یستعمل بل الیمكن، هذا لهـا، فإن مدبره او االجرام
 (6)« التخیل المكان

 
 نقد صدرا بر ابن سینا

گوید چنین پاسخی و داند و میصدرا پاسخ ایشان را نادرست می
هایی که تناسخ همه برهان و است تناسخ چنین انتقالی درست همان

 (12)کنند. کند این نوع انتقال را نیز رد میرا رد می
هستند ولی  حقیقی علوم بهره ازکه بی از دید صدرا متوسطانی

 انجامکینکارهای اند و بر این پایه خود را تهذیب کرده اخالق
با  را انددادهپس از مرگ ثواب اعمالی که در دنیا انجام  اندداده

اعمال در  كوکارندین اگر بینند؛آن کارها می با متناسب ییهاصورت
صورت مار و به اندبدکارهو اگر  ابندییمصورت خوب رویان تمثل 

بیند که گاهی مانند آنچه کسی در خواب می ابندییمعقرب و... تمثل 
 خوابی دلنواز است و گاهی دهشت ناک.

 رخ متوسطاندر عالم مثال برای  هادهیپدتمام این  از دید صدرا
گوید اگر چنین عالمی نبود این نفوس ی میو دهد نه در افالک.می

 انددهیبالفعل نرس عقل مرتبهبه  .1ها آنشدند زیرا باید نابود می
ها در جسم فلک مصداق . بودن آن2 رسندپس به عالم عقل نمی

ها نیز در زمین آن جسم .3تناسخ است و تناسخ باطل است و 
میان عالم عقل و  است برزخ عالمی یا عالم مثال است. شدهیمتالش

 (12) عالم ماده.
 
 ی مرگ ستیچ
( وقتی 6) است. بدن از جدایی نفس همان مرگ سیناابن دید از

خود را  شدهلیتحلنتواند ماده  شود که بدننفس از بدن جدا می
 میان ارتباط کند. در این حالت جایگزین فراهم کند و ماده جدید

رود زیرا مزاج که کانون اعتدال عناصر از میان می بدن و نفس
 (1(و)3دهد. )است اعتدال خودش را از دست می

که این لیدل .رسدیفرامکه وقتی بدن تباه شود مرگ خالصه آن 
علت مرگ تباهی بدن است این است که هر چیزی در این جهان 

و تا  صورت است و نفس وبدن نیز مرکب هستند ومرکب از ماده 
برای برآورده کردن  باشد روح دهیندبیآسزمانی که ترکیب 

به آن نفس گویند و  کند کهی خود از بدن استفاده میهاخواست
 با که تا زمانی شود و بدن نیزاگر از بدن جدا شود روح نامیده می

پیوند دارد بدن است وقتی پیوند گسسته شد به آن جسد  نفس
 (3) گویند.

و  روندیم باال به عالم کامل نفوس مرگ از پس سینااز دید ابن
 عذاب لذت و درد و آنجا در رسند ومی افالک به ناقص، نفوس

 (1) کنند.را درک می قبر
 

 تقریر و نقد مطلب فوق از سوی صدرا
است که از  نفس تكاملی حرکت امتداد از دید صدرا مرگ

 (12) شود.ی دیگر میانشئهی وارد انشئه
مستقل  بدن از نفس: . طبیعی1سه گونه است:  مرگ از دید وی

مرگی است : . اخترامی2رود. می دیگر نشئة ی بهانشئهشود و از می
 .کندمی ترک را بدن بیماری یا ی مانند قتلاحادثه بر اثرنفس که
برای  نفسانی یهاخواهشمرگی است که براثر کشتن : ارادی .3

 (12آید. )نفس به دست می
 سبب داند که در آن بهسینا میرا مانند ابن اخترامی صدرا مرگ

 آن از نفس بدن با تباه شدن رود واز میان می طبیعی حرکت قواطع
 شود.می جدا

و خود  پذیردسینا را نمیدیدگاه ابن طبیعی مرگ صدرا در
 بدن از نفس استقالل طبیعی مرگعلت  افكند.دیدگاهی نو پی می

به خاطر رسیدن نفس به کمال است و  بدن از نفس ییجدا است؛
 تجرد است. نفس کمال نفس همان رسیدن به هدف ویژه آن یعنی

شود. بر اساس نیاز میاست و وقتی مجرد شد از آن بی نیازمند بدن
هستند و  جوهری حرکت به دیدگاه صدرا همه مادیات متحرک

 جوهری حرکت با نفس نیز از این قاعده برکنار نیست. نفس
شود و به دارد و از ماده جدا میمجرد گام برمیتدریجاً از ماده به

تر ه آن به بدن کمرسد هر چه تجردش بیشتر باشد عالقتجرد می
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شود. وقتی نفس به تجرد رسید به بدن نیازی ندارد و بدن تباه می
 شود.می

روست که بازگشت نفس را نادیده سینا ازآنناکارآمدی دلیل ابن
که کند نه اینبه تجرد رسیده بدن را رها می نفس گرفته است.

 لم مال القوم أکثر بالجملة و» شود:چون بدن تباه شد نفس رها می
 الذی اهلل إلى السفر هی و الرجوعیة الحرکة بهذه النفس فی یتفطنوا
 حكمة فی سدیدة غیر وجوها ذکروا الموجودات أکثر فی أثبتناه
 هذا على الطبیعی لفظ إطالق فی المناسبة یظهر بیناه ما فی و الموت
 (12) .«و...  ذکروه ما دون الموت

 
 روحانی یا جسمانی معاد

سینا را در هفده مورد ناتوان در حل مسئله ابن صدرا در اسفار
 سینا درکند و یكی از آن موارد معاد جسمانی است. ابنقلمداد می

 جسمانی عقلی نمی توان معاد برهان کند که باشفا بیان می االلهیات
مورد  این را اثبات کرد و تنها راه آن درست دانستن تعالیم دین در

 (12است. )
ی به معاد جسمانی معتقدند گروه هست: هینظرین درباره معاد چند

کنند و در برابر مشاییان تنها و هرگونه معاد روحانی را انكار می
که در اینجا صدرا آن را شرح و نقد  باور دارندبه معاد روحانی 

 کند.می
داند و معتقد است که پس از مرگ اعاده می مجرد را نفس سیناابن

 از و نفس پس است داشته است محال که مشخصاتی همانا بجسم 
 یابد.می معادو یابد انتقال می مفارقات و مجردات عالم به مرگ

 تقریر و نقد صدرا
اندازه داند بهمی روحانی منحصراً را معاد که از دید صدرا کسی

بین است زیرا انسان داند کوتهکسی که آن را منحصراً جسمانی می
نه فرشته که فقط روحانی  است و و بدن نفس چیزی مرکب از

انسان مرکب از این دو با این دو  نیا ی.جماداست و نه حیوانی و 
دهد و سزاست هر یک می بدانجامدر این جهان کارهای خوب و 

 اندازه سهم خود پاداش و عقاب ببینند.به
جزئی آن و  قوای و بدن مادی؛ دارد: بعد دو به دیگر سخن انسان

آن. باور به معاد دریكی از این ابعاد برابر  عقلی قوای و نفس مجرد؛
 خواص. در تعطیل است با

 مردم بیشتر دارد به تعطیلی باور روحانی معاد به تنها که سیناابن
رسند و عقلی کامل نمی تجرد به مردم از بسیاری کند زیراحكم می

 بر این اساس نباید پاداش و عقابی برای آنان در کار باشد.

جسمانی را اثبات کرد و  معاد توان بهباعقل نمی گویدمیسینا ابن
 بهشتی یهانعمت تمام و بهشت تنها باید به سخن شرع گوش داد.

 و براین پایه لذت را همان ادراک کاهدیمفرو  عقول ادراک به را
 من منقول ماهو منه المعاد آن یعلم آن وجب» داند.می معقوالت

 تصدیق و الشریعه االمـن طریق هاثباتـ الـی السـبیل و الشـرع
 (1ا« )خبرالنبوه

این است که کسانی که  داردسینا نقدی که صدرا بر این نظریه  ابن 
پست و باورهای نادرست دارند و وارد مرتبه عقلی  اخالق

 (12) بینند.شوند چگونه عذاب مینمی

ها درباره معاد های گوناگون و نقد آنپس از بیان دیدگاه صدرا
ی تبیین درست دیدگاه خود از برا کند.دیدگاه ویژه خود را بیان می

 سودمند یا و ضروری جسمانی معاد برای که یا بردیماصولی نام 
اصالت  .1کند به شرح زیر است. هستند. اصولی که وی بیان می

است نه اعراض  . وجود مالک تشخص2 باوجود است نه ماهیت
 هر چیزی شیئیت .5ی جوهر حرکت .4است  مشكک وجود .3
 .8است  نفس به بدن . تشخص1نفس  وحدت .6است  آن صورتبه

. 11بودن ادراکات خیالی  مجرد .3بودن قوه خیال  مجرد
جرمی گاهی با مشارک ماده  هیئت و شكلی و های مقداریصورت

 . عالم سه مرتبه دارد:11شوند و گاهی بی مشارکت ماده ایجاد می
 و مثال و عقل. ماده

سوی جهانی دیگر دارد و دنیوی بودن وی از دید صدرا انسان رو به
اخروی بودن او را در آستین دارد. این نحوه وجودی یعنی تحول از 

 برای همه مردم است چه مثالی اخروی نشئه به مادی نشئه دنیوی
نهایی انسان  کمال .خدایبو چه و مشرک  موحد چهو کافر  مؤمن

 از ب الی اهلل است نه تجرد مثالی. برخیرسیدن به جهان عقل و قر
که میان دنیا و  برزخ از یامرتبههنگام خروج از دنیا در  نفوس

توانند شود و برای مدتی کم یا زیاد نمیآخرت است زندانی می
 .روندیمباالتر بروند ولی با اسبابی باال  مراتببه

نباشد و بیماری روحی نداشته  کژ فهمگوید اگر کسی صدرا می
 که است نفس و که همین بدن ابدییدرمباشد و تعصب نورزد 

 آن بدن و نفس یافته مثالی تجرد که البته بدنی شودمی محشور
است نه  کرده ملكات انشاء و اخالق و هائتیهبر اساس  را مثالی

 (12) بدن عنصری مادی.
 

 گیرینتیجه
 و ذاتی دارد: حیث حیث نفس ناطقه دو سیناگفتیم که از دید ابن

است و تنها برای انجام  ماده از مجرد انسانی نفس ذات فعلی، حیث
دیگر سخن نفس خواندن نفس به  به است. بدن کارهایش نیازمند

آن است وگرنه خود نفس از  خاطر حیثیت دوم یعنی جنبه فعلی
 زمره عقول است.

تواند مرجح نمی نخستین نقد صدرا بر سینا این است که بدن
 جوهری نفس است و ماده عالم از حدوث نفس باشد زیرا بدن

دهد. گاه تجرد خودش را از دست نمیکه هیچ است مفارق مجرد و
چیزی  سازیزمینه باشد. مادی حاالت ساززمینه تواندمی تنها ماده

معناست که بدن مرجح بی نی؛ بنابرامعناستبرای چیزی متباین بی
 پایه است.سینا سخنی بیاشد و سخن ابنحدوث نفس ب

 نسبت قریب، صورتبه ماده نسبت پدید آید زیرا انسان طبیعی نوع
 به اخیر فصل نسبت ماده، به صورت نسبت و است فعلیت به قوه

 به بعید قوه نسبت نفس، به بدن نسبت ولی است قریب جنس
 به است اخیر فصل نسبت بدن به چنین نفسی نسبت و است فعلیت
 باشد. بدن نفس مقوم بعید بنابراین محال است جنس

گفته سینا همانند پاسخ نقد پیشپاسخ این نقد نیز از دیدگاه ابن
 است.
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  و همکاران                  وند ینیز نبیز  944

 

 1331 پاییز، 4، شماره 3دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 مجرد بقا و حدوث در نفس سومین نقد صدرا این است که اگر
 ماده حال پذیرای عوارض جدید باشد باید نفس داراىباشد و درعین

 است. فرض خلف چنین چیزی و باشد
پاسخ نقد آن است که نفس درست است ذاتاً مجرد است ولی فعاًل 

 آید.مادی است و خالف فرض پیش نمی
رود ریزد و راهی دیگر میازاین نقدها خود طرحی نو میصدرا پس

 که مختصراً شرح آن خواهد آمد.
 باره در مورد نوع تعلق نفس به ماده است.چهارمین نقد دراین

 و شماردبرمی استكمال حیث از را بدن به انسانى سنف تعلق سیناابن
 و دارد نیاز بدن به کمال به رسیدن برای تنها نفس که است آن بر

 .شودمی آن از نیازبی رسید کمال به کههمین
 دو رابطه این و داندمی تعلق نوع ترینضعیف را این نوع تعلق صدرا

 ماده به پیدایش در نفس داند زیرانیازمندی در حدوث می را از نوع
 .است نیازمند باشد بدن همان که مبهمی

سینا همان است که نفس ذاتاً مجرد و پاسخ نقد صدرا از نگاه ابن
فعالً مادی است و از حیث مادی بودن نیازمند استكمال است و نه 
از جهت ذات و افزون بر این چیزی مادی است که توان استكمال 

 تعلقش به ماده توان استكمال دارد.داشته باشد و نفس از جهت 
 با نفس خواند؛می تأثر و تأثیر رابطه را بدن و نفس رابطه سیناابن

 میان معلولی و علی رابطه گونههیچ ولی شودمی حادث بدن حدوث
 حلول آن در ولی است نفس ابزار و ملک بدن و نیست هاآن

 دارد. اشتغال آن به بلكه کندنمی
 است؛ لزومی عالقه و طبیعی اتحاد صدرا دید از بدن و نفس رابطه
 است. دیگری به نیازمند دو آن از یک هر که صورت و مادّه مانند

یک از داند که هیچسینا چهار نقد وارد میصدرا بر دیدگاه ابن
 رسند.نمی به نظرها درست آن
 و روحانی: است بخش دو مرگ از پس زندگی سیناابن دید از

 از نه و شریعت و پیامبر گفتار بر پایه را جسمانی معاد. جسمانی
 آورد.می برهان روحانی معاد بر و داندمی برهان و دلیل روی

 برای نقلی و عقلی دالیل از و دارد باور نفس به جاودانگی مالصدرا
 و الحدوث جسمانیة» قاعده بر پایه و است برده سود آن اثبات

 به جوهری حرکت با کندمی آغاز طبیعی مرتبه از «البقاء روحانیة
 احوال و بدن به مرتبه این در و شودمی نائل عقالنی و تجرد عالم

 .ندارد نیازی مادی
 بر سیناابن مُلكی. تناسخ و ملكوتی تناسخ: است گونه دو تناسخ
 نقد را آن از برخی صدرا و آوردمی دالیلی تناسخ بودن محال

 رسد.ناتمام به نظر میکه برخی از نقدهای وی  کندمی
 هاآنحشر  بدن، از شدن جدا از پس متوسط نفوس سیناابن دید از
 کنندمی ادراکات را جزییات فلک جسم با و است فلک جسم در

 و کنندمی ادراکات را جزییات بدن با که دنیا این در زندگی مانند
 تن را پاسخی چنین صدرا که دیدیم نیز؛ و بینندمی کیفر و پاداش
 مثال عالم در نفوس این وازدید وی کردیم قلمداد تناسخ به دادن

اند داده انجام که کاری نوع اساس بر و بینندمی کیفر و پاداش
 این دو ارزیابیبا  شود.می متمثل برایشان آن با متناسب هایصورت
سینا از استواری منطقی بیشتری دیدیم که دیدگاه ابن رقیب دیدگاه

 است. برخوردار

 بدون جایگزین و تباهی شدهلیتحلمرگ یعنی ماده  سینااز دید ابن
. 2 طبیعی،. 1: است گونه سه مرگ صدرا دیداز  است. بدن

 داندمی سیناابن مانند را اخترامی مرگ. صدرا ارادی. 3 و اخترامی
 تباه با و رودمی میان از طبیعی حرکت قواطع سبب به آن در که

 این در که هم ارادی مرگ و شودمی جدا آن از نفس بدن شدن
 از نفس را استقالل طبیعی مرگ علت. صدرا نداشت جایی رساله

 که داندمی این از سیناابن دلیل ناکارآمدی است. صدرا بدن
 تن رسیده تجرد به نفس زیرا است گرفته نادیده را نفس بازگشت

 سخن. شودمی رها نفس شد تباه بدن چون کهاین نه کندمی رها را
 رسد.سینا ناتمام به نظر مینو صدرا در نقد سخن ابن

 باقی نفس مرگ از پس و داندیم روحانی مطلقاً را معاد مشاییان
 تواندنمی نفس دیگر رویازاین و شودمی نابود بدن و ماندمی

 و شادی دچار کلیات درک اساس برنفس. کند درک را جزییات
 .شودمی غم

 و کندادراک  را جزییات مثالی بدن با تواندمی نفس از دید صدرا
نظریه صدرا با داشتن  نیا شود. غم و یدچار شاد نیز مرگ از پس
 .رینقدپذو  هست ضعف نكته چندین دارای مثبت نكته چند

توان نتیجه گرفت که نقدهای صدرا بر مسائل ازآنچه گفتیم می
 رندینقدپذها سینا چندان استوار نبودند و بیشتر آنعلم النفس ابن

 تواند دالیلی چند داشته باشد.ی نقدهای صدرا مینااستوارکه این 
سینا طبیب است و همین تواند این باشد که ابنی از آن دالیل میكی

سبب دقت نظر وی در علم النفس شده است و در پرداختن به طب 
دلیل  نیدوم توان دید.های وی نیز این طبیب بودن را میاستدالل

سینا برآمده از علم تواند این باشد که چارچوب علم النفس ابنمی
ی و تشریح در شناسستیز ٔ  نهیدرزمالنفس ارسطوست و ارسطو 

النفس وی نیز از  روی علمبوده است و ازاین سرآمدروزگار خود 
دلیل شاید این باشد  نیسوم استواری منطقی الزم برخوردار است.

ی که به اقالنی هم روزگار است مانند اشعری و باکسانسینا که ابن
ک  عنوانبهسینا معتقد به جوهر فرد و منكر نفس هستند و ابن

مسلمان و فیلسوف مقابله با آنان را در کمال وسواس وظیفه خود 
نسته است و در کار علم النفس چنان ژرف شده است. دامی

سینا با علم النفس ی ابنشناسیهستچهارمین دلیل شاید این باشد که 
وی همخوان است و درباره صدرا چنین همخوانی کمتر دیده 

 شود.می
توان نتیجه گرفت همیشه نقد افكار به معنی پیشرفت در و نیز می

توان به آن علم توجه داد و ارزش آن علم نیست بلكه تنها می
 توجه دادن از نقد کردن کمتر نیست. 
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