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 مقدمه
است که در علوم  یمعارف بشر نیتراز مهم یکیمعرفت النفس 
ار در کن یفلسف قاتیتحق یهااز شاخه یکی. شودیم یگوناگون بررس

و معرفت النفس است که  یشناسانسان ،یشناسو جهان یخداشناس
 زین ینوع علم النفس و لسوفیف گاهیو جا یبسته به مکتب فلسف

فالسفه در جهان  نیترو صدرا دو تن از بزرگ نایسمتفاوت است. ابن
در جهان اسالم است و صدرا  ییپدر فلسفه مشا نایساسالم هستند. ابن

اثر بزرگ درباره  نیچند نایسابن[ 1]. هیحکمت متعال گذارانیبن
 انیآثار عالوه بر ب نیدرآورده است. در ا ریعلم النفس به رشته تحر

ه کرد انیب دیجد یدگاهیژه ارسطو، خود دیوبه انینیشیپ دگاهید
 است.

ها درباره علم النفس نوشته است و در آن یآثار ژرف زین مالصدرا
 هاگاهدیآن د لیوتعدنقد و جرحبه ان،ینیشیپ دگاهید انیافزون بر ب

ه ک ناستیسخاص ابن دگاهید ها،دگاهیاز آن د یکیپرداخته است. 
یمها نقد آنبه یو گاه کندینقل م ناًیها را عجاها آن شتریدر ب

 .کندیآن م نیگزیجا دیجد ینظر ودو خ پردازد
 تجرد نفسدالیل بر است که نخست  نیا  گانکه نگارند یامسئله

تبیین شوند و نقدهای صدرا تحلیل و در آخر نقدهای صدرا نقادی 
  شوند. 

 نفس و حقیقت آن 
یداللت م میدر اصل لغت بر خروج نس« ن ف س: »یواژگان یمعنا
ت، لغ یهامعنا هست. واژه نفس در کتاب نیبه هم زیو تنفس ن کند

 یعنی «قتل فالن نفسه»آمده است،  یش قتیذات و حق یبه معن شتریب
 [2]خودش را هالک کرد.  قتیذات و حق

که  یفیتعر شود؛یم افتی فی: از نفس دو گونه تعریاصطالح یمعنا
 ثیاز ح گرید فیو تعر نگردیاش به جسم مبه نفس از منظر عالقه

ذات است؛ در صورت اول نفس بهمستقل و قائم یجوهر نکهیا
دو جوهر )نفس و  نیاست و بالتبع ا یجسم آل یبرا یصورت جوهر

هستند که همان موجود  یرکبجوهر م یبرا والیجسم( صورت و ه
 یزنده است و در حالت دوم هرکدام از نفس و جسم جوهر مستقل

 هستند. 
به  یاما گاه ست،ین شتریب زیچکیگفت که نفس  توانیدرواقع م

به جنبه وجود  یو گاه شودیآن به بدن، نظر م بودنجنبه متعلق 
روشن  یاز وجود تعلق آن به بدن است. برا ریغ یکه امرآن یجوهر
 فیرا تعر« بنا» می: اگر ما بخواهمیآوریم یدو جنبه مثال نیشدن ا

ثالً م م،یآن استفاده کن فیدر تعر« بنا»از مفهوم  دیبایلزوماً م م،یکن
است  نیو علت آن ا سازدیساختمان را م کهاست  ی: بنا کسمییبگو

تن آن در نظر گرف ییشناسا یاست و لذا برا یمفهوم اضاف کیکه بنا 
ا شخص بن نیاست. حال، هم ینسبت آن با متعلق اضافه )بنا( ضرور

شناخت با  ایآ یهست. ول زیجنبه بنا بودن، انسان ن نیعالوه بر ا
 [3] م؟یبشناس میتوانیز میبنا، ما مفهوم انسان را ن فیتعر

)عالم تحت قمر( و  یبر نفوس ارض یصورت اشتراک لفظنفس به
 یو سماو ینفس ارض فی. تعررودی)عالم فوق قمر( بکار م یسماو
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  و همکاران                 وند زینی زینب  92

 

 

 1399زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

یذ یآل» دیو اگر ق یعیجسم طب یکمال اول است برااست که  نیا
یخارج م فیاز تعر ینفس سماو مییافزا ین بآرا به  «القوهب اتیح

 ادراک یدارا یعیجسم طب یکمال اوّل برا» دیآن ق یجاو اگر به شود
 ینفس ارض توانیپس م ینفس سماو شودیم مییافزا یرا ب« و حرکت

 یدارا یآل یعیجسم طب یراکمال اول ب»کرد:  فیتعر گونهنیرا ا
فس ن»است و  یو انسان یوانیح ،یکه شامل نفوس نبات«بالقوه اتیح

و  و نمو دمثلیاز جهت تول یآل یعیجسم طب یکمال اول برا «ینبات
از  یآل یعیجسم طب یکمال اول برا «یوانینفس ح»است و  یتغذ

 مالک «ینفس انسان»است و  یو حرکت اراد اتیجهت ادراک جزئ
یبه فعل م اریجهت که با اختاست، ازآن یآل یعیجسم طب یاول برا
 [4] است اتیو مدرک کل یاستنباط رأ یو دارا پردازد

 اتیدارد: نخست ح مرتبهسه  اتیمالصدرا ح دیاز دبه دیگر سخن 
 ینوایح اتیرشد، نمو است دوم ح ه،یآن تغذ یژگیاست که و ینبات

 یانسان اتیآن احساس و حرکت است و سوم ح یژگیاست که و
من آثار  فأول ما قبلت»است.  یآن علم و آگاه یژگیاست که و

حیاة الحس و  مالحیاة حیاة التغذیة و النشوء و النماء و التولید ث
 -الحرکة ثم حیاة العلم و التمییز و لکل من هذه األنواع من الحیاة

صورة کمالیة یفیض بها على المادة آثار تلک الحیاة بقواها الخادمة 
لنفس اإیاها تسمى تلک الصورة نفسا أدناها النفس النباتیة و أوسطها 

ذاتی  مشترک ىو لهذه الثالثة معن -الحیوانیة و أشرفها النفس الناطقة
 [5]«و حد جامع

مجرد  یعنوان جوهربه یکیاعتبار کرد:  توانیرا دو گونه م نفس
 یعنوان جوهرو دوم به ستیبردار ن فیاست تعر طیکه چون بس

بردار است. به  فیصورت تعر نیبه بدن دارد که در ا یکه تعلق
ای که به بدن دارد، دارای نوعی سخن، نفس به جهت اضافه گرید

 یبرا هیپا نیبر ا کندیم ریپذفیماهیت عرضی است که آن را تعر
سود برد که ذواضافه باشد. این مفاهیم  یمیتعریف نفس باید از مفاه

البته نوع تعلق و اضافه میان نفس اند از: قوه، صورت و کمال. عبارت
صدرا بسیار مهم است .صدرا رابطه نفس و بدن را و بدن در اندیشه 

شته زداینفس ما دو چ فیدر تعرنمی داند که  یاضافه مقولاز نوع 
 جسم )بدن( و نفس.  باشیم :

دارای یک وجود مادی است و  شیدایصدرا نفس در آغاز پ دیاز د 
یابد. تعلق نفس به بدن جسمانی، براثر حرکت جوهری تکامل می

و از مقوله اضافه نیست بلکه نفس ذاتاً به بدن یک حیثیت عرضی 
گردد و نه جسمانی تعلق دارد و این تعلق از نحو وجود آن انتزاع می

 گری. به دردیگین در مقوله اضافه قرار نمیبنابرا اشیاز حد وجود
داشته  یو نسبت یدارم که با بدن تعلق یکه من نفس ستین نیسخن، چن

 یباشد تا مندرج در مقوله اضافه بشود بلکه خود وجود نفس، وجود
علق به نام ت یکه صفت ستین یزیاست. به سخن آخر نفس چ یتعلق

 است. یداشتن داشته باشد بلکه خود نفس وجودش تعلق
ر به اگ یتا زمانی که نفس است، یک نوع تعلق به بدن دارد ول نفس

نفس بودن نفس  یول رودیم انیمتعلق از  نیمرتبه عقل برسد ا

 ستی( نی)جوهر یزیچ فسصدرا ن دیهمچنان پابرجاست پس از د
به نام بدن( داشته باشد بلکه  ی)جوهر یزی( به چی)عرض یکه تعلق

حقیقة الجوهر النفسانی بحسب »نفس همان تعلق داشتن است و بس. 
معناه المشترک أو المختص بل من حیث إضافة التدبیر و التصرف 

ء و وجود المضاف بماهو مضاف وجود تعلقی مقیس إلى شی -لألبدان
فاإلضافة النفسیة مقیسة إلى البدن فلذلک یؤخذ البدن فی حد  رآخ

النفس لکونه داخال فی تقوم وجودها التعلقی اإلضافی کما یدخل 
وجود البناء فی قوام البناء و یؤخذ فی حده و ال یؤخذ فی حد 

 [6]«اإلنسان
 تجرد نفس

 لیبودن آن است. دل یماد ایمباحث نفس، مجرد  نیتراز مهم  یکی
 پس ینبودن معاد وزندگ ایاست که نخست، بودن  نیآن در ا تیاهم

 یگپس از مر یاز مرگ بسته به آن است؛ اگر نفس مجرد باشد زندگ
موجودات در مجرد  گریبر د یهست وگرنه نه و دوم شرافت آدم

: به نفس و عقل و است زیچ وبه د یشرف آدم»بودن نفس اوست 
 و متصرّف اندیاند، بلکه از عالم علوهر دو نه از عالم اجسام نیا

د و مکان نتوان زیّرا ح طیمجرّدِ بس یهااند نه ساکن بدن که قوّتبدن
 [7] «داردینظام مبدن را به شانیا اثر ، لکنبودن

 یزیهر چ یبودن است و ماد یماده بودن و در برابر ماد یب تجرد؛
 داشته باشد. ماده دو گونه است: یوندیبا آن پ ایاست که ماده دارد 

صورت  یرندگیکه همان صرف قوه و پذ والیه ای یاول ی. ماده1
 ی. ماده ثان2ها و صورت رشیمگر قوه پذ ستین چیاست و خود ه

 یبرا شودیم یدوم یاکه همان جسم است که و خود ماده
. یسهرورد دیاعراض از د ای انییبگفته مشا ینوع یاهصورت

باشد و منظور  یاست که جسم و جسمان یزیهر چ یماد یرونیازا
است که در جسم هستند مانند اعراض.  ییهاصفت یاز جسمان

نباشد.  ریو اشاره پذ یمجرد است که جسم و جسمان یزیچ جهیدرنت
 و ییمبنا ینظرهااختالفو صدرا  نایسابن انیدرباره تجرد نفس م

حکما به امری مجرد  یطورکلبه. »...دیآیهست که در ادامه م ییبنا
طور روحانی محض بوده و مخلوط با ماده نباشد. به کهگویند می

اند ولی مثال، نفوس و عقول مجردند که البته عقول مجرد محض
 [.8]« داننفوس ذاتاً و وجوداً مجردند و لکن در فعل، متعلق به ماده

 ،یبه سه نوع نفس معتقد است: نفس نبات مالصدراگفته شد که 
و نفس  داندیالحدوث م هیهمه نفوس را جسمان ی. ویو انسان یوانیح
 یماد ی. نفس نباتکندیدر بقا قلم داد م یروحان یو انسان یوانیح

است و با  یاول ماد یوانی. نفس حشودیمجرد نم گاهچیهست و ه
یمحض م یمثال انیو در پا شودیم یمثال یماد یحرکت جوهر

 -یماد یاست و براثر حرکت جوهر ی. نفس ناطقه اول مادگردد
یم یعقل-یراه مثال انیمحض در پا یمثال یو گام بعد شودیم یمثال

 [9]. گردد
 و ارزیابی آن نقدها اصدر ینقدها بر تجرد نفس و  نایسابن لیدال
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در آثار خود مانند اشارات و شفا و نجات از نفس ناطقه و  نایسابن 
چند بر تجرد آن آورده است که  یلیتجرد آن سخن رانده است و دال

 .شوندیم دهید انیو مالصدرا ع یمانند فخر راز یدر آثار متأخران
 :ینخست اثبات تجرد نفس انسان لی. دل1

 :لیو شرح آن دل نایسنخست ابن لیدل مقدمات
بلکه نفس جوهرى  ستین یانسان جسم و جسمان ة. نفس ناطق1

 یعی(. جسم طبیمی)تعل یمقدار ایاست  یعیطب ای. جسم 2مجرد است.
همان مطلق طول و عرض و ارتفاع است که خود مرکب از ماده و 

همان طول و عرض و ارتفاع مشخص  یمیصورت است. جسم تعل
طول و عرض  است؛ ریپذمیاز سه جهت تقس یمیاست. پس جسم تعل

. دیآیبرش داده شود سطح به دست م یمیو ارتفاع. اگر جسم تعل
جسم است؛ و سطح تنها در دو جهت؛ طول و عرض  انیسطح پا

 دارد و جهتکیسطح خط است که تنها  انیاست و پا ریپذمیتقس
ندارد و  یجهت چیخط نقطه است که ه انیآن طول است و پا

ها و آن یاند و نه جسماننه جسم زین ت. معقوال3. ستین ریپذمیتقس
. ادراک نقش بستن صور 4.یاند نه جزئمجردند. معقوالت کلى زین

 معقول، در مدرک است.
 دیکند. پس نفس ناطقه انسان با... انسان معقوالت را ادراک مى5

 دیپس با ردیمجرد بودن نفس ناطقه را نپذ ی. اگر کس6مجرد باشد. 
 یا جسمانى باشد. که آن باید جسم ردیبپذ
معقول، آن صورت حال  یباشد هنگام ادراک صورت ینفس ماد اگر

 گردد.جسمانى مى یزیو منطبع در جسم یا چ
نقطه  توانی. دو گونه مستین ریپذمی. آن جسم نقطه است که تقس1

صورت نقطه  نیدر ا میخط بدان انی. نقطه را پا1را در نظر گفت.
عرض است و بسته به خط است و صورت حال در نقطه حال در 

مقدار است و روشن  یخط و مقدار است و بالعرض محل خود دارا
از خط در  ی. نقطه را جدا2خواهد که حال در مقدار باطل است.

 یکیصورت نقطه دو طرف خواهد داشت؛  نی. در ارمینظر بگ
فرض خط به  نین دو. در اآ یسوبه یگریجسم و خط و د یسوبه
 نیخواهد داشت و ا گرید یاخط هم نقطه نیو ا رسدینقطه م نیا

یم دیدر کنار هم پد یانیپایب یهاو نقطه افتیسلسله ادامه خواهد 
فلسفه هنگام  اتیعیو در طب آورندیم دیها خط را پدنقطه نیا و ندیآ

 یهانقطهآمدن خط از  دیکه پد شودیم انیبحث از جوهر فرد ب
حال بالعرض محل  زیحالت ن نیدر کنار هم باطل است. در ا اریبس

 است. ریپذمیخود تقس
ل است پس صورت معقو ریپذمیتبع محلش تقسصورت معقول به اگر

صورت معقول  یاست که اجزا نیدارد. حال پرسش ا ییاجزا زین
دو ناهمانندند. اگر اجزا همانند هستند چگونه  ایهمانند هم هستند 

آن  نیتوانند صورت معقول را که عجز همانند با صورت معقول مى
از آن  کدامچیرا فرض آن است که هیآورد ز دیرا پد ستیدو جز ن

 تیهمان صورت معقول نیست. کل و جز در ماه ییتنهادو جز به
باهم تفاوت ندارند پس باید در عوارض مادى مانند کم و کیف و ... 

صورت  گریحالت آن صورت معقول د نیا تفاوت داشته باشند. در

 الفخ نیاست و ا یالیو خ یماد یبلکه صورت ستین یمجرده و عقل
 فرض ماست که صورت معقول مجرد است. نیا

از دو جز صورت معقول  کی. هر1 ایدو جز ناهمانند باشند  اگر
 نیاست چن یگریهر جز ناهمانند با د یعین کل آن صورت است ول

کل آن صورت نباشد  نی. دو جز ع2 ای. انجامدیبه تناقض م یزیچ
نس و ج یکیفصل باشد. اگر  گریجنس و د یکی دیبا ریپس ناگز

است پس آن  ریپذمیتقس انیپایفصل باشد )الف( چون جسم ب گرید
 شود میبه جنس و فصل تقس انیپایتبع آن ببه دیصورت معقول هم با

. آن صورت معقول 1شود  میتقس تینهایو اگر صورت معقول ب
جنس و فصل فرابخواند  تینهایب تواندیعقل نم رایز شودیدرک نم

شود تا هر  میتقس تینهایب دیبا زی)ب( جسم محل صورت معقول ن
 تواندیکه جسم نم میدانیها باشد و مجز صورت معقول حال در آن

س از جن کیبالفعل داشته باشد. )پ( چون محل هر  تینهایب یاجزا
حل تبع مبه زیها نها و فصلجنس ایاست پس  ریپذمیها تقسو فصل

در این صورت یا فرض وهمى و یا  شوندینم میتقس ای شوندیم میتقس
و فصل است یا جنس و فصل تابع اراده ماست.  جنسفرض عقلى تابع 

کرد و  میها را تقسها و فصلجنس توانیم زیپس در صورت دوم ن
 یباشد و جزئ طی. صورت معقول بس3محال است.  یزیچ نیچن

 هممحل آن دیو با ستین ریپذمیصورت تقس نینداشته باشد در ا
هم نفس آن وباید جوهرى مجرد باشد  نیباشد و چن ریناپذمیتقس

 [10]ناطقه انسانى است. 
نفس محل انطباع صورت عقلی است. انطباع صورت  کهنیا خالصه

 محال است. پس نفس مادی نیست و مجرد است. عقلی در امر مادی
 مالصدرا بر برهان فوق نقد

نقد  گونهنیو آن را ا کندیهمین برهان را در اسفار بیان م مالصدرا
تمام  یوجود نفس انسانی را برا توانیکه با این برهان نم کندیم

معقوالت را ادراک  توانندیها نمتمام انسان رایها اثبات کرد زانسان
مفاهیم کلی را ادراک کنند که به عقل  توانندیم یکند و تنها کسان

 ییوالیکه از عقل ه رسدیمرتبه م نیبه ا یرسیده باشند و کس فعلبال
آن هذا البرهان غیر جار فی کل نفس بل إنما یدل »شده است خارج

على تجرد العاقلة للصورة التی هی معقولة بالفعل فی نفس األمر سواء 
ب ذاتها المقتضیة للتجرد أو بحسب تجرید مجرد و نزع کانت بحس

من محسوسها و تلک النفس هی التی خرجت من  امنزع ینزع معقوله
حد العقل بالقوة و العقل االستعدادی إلى حد العقل بالفعل و المعقول 

 [11].« بالفعل و هذا العقل یوجد فی بعض أفراد الناس دون الجمیع... 
افراد  یةتجرد نفوس کل شودیحجت نم نیبا ا»... مالصدرا  دید از

ر در نوع جماعت بش طیعلم به بسا نکهیا یبشر را اثبات کرد، برا
که عارف باهلل هستند  یمخصوص ةبلکه به عدّ افتد،ینم اتفاق

یاثبات م شانیمذکور تنها تجرد نفوس ا اختصاص دارد و با برهان
 یمفهوم کیفقط  ط،یبسا گونهنیا مردم در ةعام یو اما برا شود؛

بلکه دلشان در  ندارند، یذات، خبر قتیها از حقحاصل است، آن
 یزیاز مفهوم اهلل چ شیکه ب یمعرفت به اهلل، به آن مفهوم ذهن

 [12]«خوش است. ست،ین
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 میدیصدرا کارساز نباشد. د ینقد بر اساس مبان نیا رسدینظر م به
 یکه با حرکت جوهر داندیالحدوث م هینفس را جسمان یکه و
 نینخست رسد؛یو سرانجام به عقل بالفعل م کندیم یرا ط یمراحل

. شودیم یو در آخر انسان یوانیاست و سپس ح یمرحله ،مرحله نبات
، بماند درواقع نفس یانسان ای ینبات مرحلهاساس اگر نفس در  نیبر ا

ان است که به چن یانسان یسخن نفس گریو به د ستینفس ناطقه ن
رد نقد صدرا وا نیاست و بنابرا یوانیبرسد وگرنه نفس ح یامرتبه

 اصالً معنون انددهیچون آنان که به مرتبه عقل بالفعل نرس ستین
 ها بشود.آن حالبرهان شامل  نیتا ا ستندیعنوان انسان نبه
 :ی. برهان دوم بر اثبات تجرد نفس ناطقه انسان2

اثبات تجرد نفس ناطقه  یبرهان برا نیبرهان را بهتر نیا نایسابن
برهان اشکاالت گوناگون مطرح و به  نیا نییتب ی. براداندیم یانسان

 .شودیها پاسخ داده مآن
 است: ریبرهان به شرح ز نیا یمقدمات
 .میکنیها ذات خود را تعقل ماز ما انسان کینخست: هر  مقدمه
 زیآن چ تیماه کندیرا تعقل م یزیکه ذات چ یدوم: هرکس مقدمه

 حاصل است. شیبرا
 خودمان حاصل است. یاز ما برا کیهر  تی: ماهجهینت

وجود  ای. 1هرکس نزد خودش است: تیکه ماهسوم: اکنون مقدمه
صورت آن )علم  ای( ینزد ماست )ادراک حضور تیماه نیا یخارج
 (.یحصول
اجتماع  راینزد ما باشد ز تواندینم تیچهارم: صورت ماه مقدمه

ی( الزم متیو مثل ماه یکه مساو یو صورت تیمثالن )خود ماه
ما نزد خودمان است به  تیهم محال است پس خود ماهو آن ندیآ

 نه صورت آن. یعلم حضور
که  یزیخودمان حاصل است و هر چ یما برا تیپنجم: ماه مقدمه

نزد خودشان  اتیماد رایخودش نزد خودش باشد، مجرد است ز
 نفس ناطقه مجرد خواهد بود. جهیدرنت ستندین

ها و به آن پرسدیبرهان ده پرسش م نیدرست ا نییتب یبرا نایسابن
 میکنیم انیرا ب ییهاتنها پرسش و پاسخ نجای. ما در ادیگویپاسخ م

 وارد کرده است. یها نقدکه صدرا بر آن
را ادراک کند خود  یزیهر کس ذات چ»شد  انیب کهنیدوم: ا پرسش

ما  رایز ستین یرفتیپذ« نه اثر آن شودیحاصل م شیآن ذات برا
 یآنان برا تیماه دیپس با میکنیخداوند و عقول مفارق را ادراک م

شما نادرست  ی. پس ادعاستین نیچن گمانیب یما حاصل شود ول
 است.
ادراک ذات خود و ادراک ذات  انیاست که م نیا نایسابن پاسخ

 تیفرق است که خودمان را با وصف شخص نیخداوند و عقول ا
و  ةیو ادراک ذات خداوند و عقول بالنوع و الماه میکنیادراک م

است نه  یحصول یادراک نیچن نیاست نه بالشخص که ا یالمعن
 [13]است.  اریدو بس نیو تفاوت ا یحضور

 صدرا بر برهان فوق نقد

. اشکال کندیو آن را نقد م داندیرا ناتمام م نایسپاسخ ابن مالصدرا
است که نوع مجردات منحصر در فرد است تحقق افراد  نیصدرا ا

 نایسسخن ابن نیها هم در خارج هم در ذهن محال است پس اآن یبرا
است نه  یو المعن ةیکه ادراک ذات خداوند و عقول بالنوع و الماه

آن الطبیعة النوعیة التی للعقل  أقول الحق. »استبالشخص نادرست 
الفعال ال یمکن تعدد أشخاصهاال فی الخارج و ال فی الذهن إذ البرهان 

منحصر فی تشخص  -قائم على آن نوع کل واحد من الجواهر المفارقة
 [.14].« العقول من لوازم نوعیاتها و ... 

یپاسخ م نینپرسش چ نیخود به ا نایسپس از نقد سخن ابن صدرا
و تنها  میخداوند و عقول را درک کن قتیحق میتوانیکه ما نم دهد

مانند عقل، جوهر مفارق و مجرد  یکل میآنان را از راه مفاه توانیم
بر  یادراک ذات خداوند و عقول نقض یرونیاز ماده شناخت و ازا

آن است ادراک  انگریبرهان ب نیآنچه ا رایز ستیبرهان ن نیا
فالحق فی الجواب آن . »میاست نه ادراک از راه مفاه یزیچ قتیحق

یقال نحن ال نعرف حقیقة الباری بکنهه بل نعرف بخواص و لوازم 
 [15]«إضافیة أو سلبیة.

ادراک  میتوانیخداوند را نم تیکه خود ماه میسوم: گفت پرسش
ا او ر یذات اوست و با علم حصول یکه مساو یپس با صورت میکن

است چون خداوند را با علم  نی. اکنون پرسش امیکنیادراک م
بر  یکل تیاست و هر ماه یاو کل تیماه میکنیادراک م یحصول

 یافراد دیپس خداوند در خارج با شودیافراد گوناگون حمل م
 داشته باشد. یگوناگون

است و بر  یاست که مفهوم خداوند در ذهن کل نیا نایسابن پاسخ
 نیکه چن شودیبا برهان ثابت م یول شودیافراد گوناگون حمل م

 [16]است و بس.  یکیدر خارج تنها  یموجود
. کندیپاسخ را نقد م نیا یو و کندیصدرا را خرسند نم نایسابن پاسخ

 تیخداوند قائل به ماه یبرا نایسکه ابن ماندیصدرا در شگفت م
بر  یداشته باشد ممکن است نه واجب. و تیهرچه ماه رایاست ز

که هست درک چنانخداوند را آن تیماه میتوانیآن است ما نم
مانند  یاوصاف اضاف میکنیدرک م وندکه از خدا یزیو چ میکن

 و... اوست. یو درماندگ یمانند ناتوان یو... و سلب تیو رازق تیخالق
[17] 

 ییو نقدها ردیپذیم یصورت کلبرهان را به نیصدرا ااز آن جا که 
نمی توان نقدی  ستیدر حوزه نفس ناطقه ن کندمیکه بر آن وارد 

 برآن وارد ساخت.
 . برهان سوم در اثبات تجرد نفس3

آن را  توانیتوسط نفس است و م اتیبر ادراک کل یبرهان مبتن این
 یزی. چکندیکرد که نفس کلیات را درک م یبندصورت گونهنیا

 فس مجرد است.که کلیات را درک کند مجرد است. پس ن
ل عق ات،ییاز جز یدرک کل یرا ادراک کند. برا یکل تواندیم نفس

کند و این مجرد  دیمعقول را از کم محدود، این و وضع، تجر دیبا
کردن یا به سبب خود صورت است یا به سبب وجود آن در عقل 
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است. حالت نخست محال است زیرا صورت محسوس در خارج 
کردن آن صورت  مجردو وضع است پس سبب  کم محدود، این یدارا

که عقل چنانحاالت است و آن نیدر قو ه ای است که مجرّد از ا
آن القوة العقلیة هوذا تجرد المعقوالت عن الکم المحدود »است؛ 

واألین والوضع وسائر ما قیل من قبل، فیجب آن ننظر فى ذات هذه 
لقیاس إلى الشىء الصورة المجردة عن الوضع کیف هى مجردة عنه أبا

منه أو بالقیاس إلى الشىء اآلخذ، أعنى آن وجود هذه  مأخوذال
الحقیقة المعقولة المتجردة عن الوضع هل هو فى الوجود الخارجى أو 

ها کذلک فى الوجود المتصور فى الجوهر العاقل. ومحال آن نقول: آن
 ها إنما هى مفارقة للوضعفى الوجود الخارجى، فبقى آن نقول: آن

واألین عند وجودها فى العقل. فإذا وجدت فى العقل لم تکن ذات 
وضع وبحیث تقع إلیها إشارة أو تجزّو انقسام أو شىء مما أشبه هذا 

 [18]«المعنى، فال یمکن آن تکون فى جسم.
چند وارد کرده است که خالصه  یراداتیبرهان ا نیبر ا یراز فخر
 است: ریها به شرح زآن

معدوم؟ اگر معدوم باشد  ایاست  انسان، موجود یصورت کل ای: آکمی
 یماد ایشود آن محل مجرد است  دهیندارد تا پرس ازیبه محل ن گرید

تا  یزیهر چ»انسان موجود است بر اساس قاعده  یو اگر صورت کل
وجود  یآن صورت کل دیبا «کندینم داینکند وجود پ دایتشخص پ

رک مشت یآن صورت کل گریشد د گونهنیا رکند و اگ دایپ یشخص
 نخست رایز ستیو نرگس ... ن نیافراد انسان مانند حسن و حس انیم
 یباشد و دوم صورت کل تواندیافراد نم انیمشترک م ،یشخص زیچ

دارد و در عوض افراد انسان جوهرند و  امیو به نفس ق یانسان عرض
 .اشدب یوجه مشترک افراد جوهر یمحال است صورت کل

 بودن یپاسخ داده شود که منظور از کل دیپاسخ اشکال شا: در دوم
 کسانینوع  کیصورت آن است که آن صورت نسبت به افراد 

سخن، مفهوم انسان در نسبت با حسن همان است که  گریاست؛ به د
درخت همان  نیو... و مفهوم درخت در نسبت با ا نیدر نسبت با حس

 است که در نسبت با آن درخت و... .
بودن تجرد مفهوم و محل آن را دربر ندارد  یبرداشت از کل نیا یول
د نوع مانن کیاز افراد  یفرد یگفت که صورت جسمان توانیم رایز

مثالً  یمحل جسمان کیحسن از نوع انسان در  یصورت جسمان
همه افراد نوع انسان مشترک  یو برا ردیگیم یاز مغز جا یبخش

 .کندینم دایپ یرییغت گریاست در نسبت با افراد د
در ذهن وجود  یاست که چون مفهوم کل نیا گری: اشکال دسوم

 یبه نام نفس است پس کل یدارد و عرض قائم به محل خاص یشخص
و محل  یکه هرگونه صورت کلآن جهیهستند. نت یبلکه جزئ ستندین

 [19]. دیبودن آن رس یکلبه توانیآن در نظر گرفته نم
 مالصدرا از برهان فوق ریو تقر نقد

 گونهنیو آن را ا آوردیعنوان برهان سوم مبرهان را به نیا مالصدرا
اشخاص  نیمشترک ب را که ینفوس ما، انسان کل که  کندیم انیب

ندارد  نیشکل معوضع و  یاست ادراک کند و ناچار انسان کل یانسان
افراد  انیم تواندینماوضاع و اشکال گوناگون باشد  یهرچه دارا رایز

شده است و موجود است و ثابت یباشد. صورت انسان کل ترکمش
ذهن است. حال  در خارج وجود ندارد، بلکه وجودش در یکه کل

جسم بودن  .ستیجسم ن ایجسم است و  ایانسان  یمحل صورت کل
اگر آن جسم باشد آن  رایانسان، محال است ز یمحل صورت کل

 صورت نیباشد. در ا نیکم و وضع مع یمحلش دارا مانند دیصورت با
 دیپس محل آن با شودیبودن خارج م یو از کل ستیمجرد ن گرید

 مجرد باشد که همان نفس است. یجوهر
بر آن  ی. ودهدیبرهان پاسخ م نیبه همه اشکاالت وارد بر ا صدرا

ه شد یتعقل سبب گمراه یچگونگ زیو ن تیاست که مالک کل
 .دهدیارائه م یدیاساس خود مالک جد نیاست و بر ا

برابر است و تعقل با مشاهده  یبا تجرد عقالن تیکل یو دید از
مشخص  زیمشخص باشد و هر چ دیبا یکل زیهر چ ؛یموجودات عقل

 است نیباشد و ا یجزئ دیبا گرید یموجود است و از سو سوکیاز 
ال مث یبرا یصدرا انسان کل دیبرهان. از د نیجان اشکاالت وارده بر ا

باآنکه  یانسان کل نیدارد که در عالم عقل است و ا یعقالن یوجود
است که  نیبودن آن ا یهم هست و منظور از کل یمشخص است کل
است  یها مساواحاطه دارد و نسبت به همه آن یبر همه افراد ماد

 ندیراف یسو گری. از دستیبا تشخص ناسازگار ن تیکل یرونیو ازا
 میکن نتزاعاز افراد ا یکه مفهوم ستیگونه نآن زین اتیدرک کل

که نفس به تجرد  شودیمحقق م یزمان اتیبلکه تعقل و درک کل
 [20]موجود در عالم عقل را مشاهده کند.  یبرسد و آن انسان کل

 یبرهان را برا نیاست که صدرا ا اتینوع مشاهده کل نیاساس ا بر
برهان تنها  نیبا ا رایز داندیم یناکاف یاثبات تجرد نفس ناطقه انسان

از نفوس انسانی را اثبات کند نه تمام نفوس را  یتجرد برخ تواندیم
برهان درباره هر  نیو ا رسندینم یهمه نفوس به تجرد عقالن رایز

آن هذا البرهان برهان قاطع لکن على تجرد »ندارد.  اربردک یانسان
 یدل على تجرد نفس ال النفوس العامیة إنما -بعض النفوس اإلنسانیة

تعقل الصور العقلیة و یشاهدها من حیث عقلیتها و نحو وجودها 
العقلی المشترک فیه بین األعداد الذی ال یحصل إال بعد تجرید المعنى 

 [21].« و الخصوصیات و...  الزوائدالواحد عن القیود و 
 ست.ادوم  لیدلآن در نقد پاسخ  سیناابنبر این دلیل در نقد نقد صدرا 

 چهارم بر تجرد نفس: لی. دل4
اجسام ازنظر مدت  رایدهند ز انیپایافعال ب توانندینم یجسمان یقوا

انجام  انیپایافعال ب میتوانیهستند )کبرا( ما م یو شدت وعدت متناه
را ادراک کند پس نفس  انیپایاعداد ب میتوانی)صغرا( چون م میده

الذى یقوى على أمور غیر آن الشىء »... ستین یما جسم و جسمان
ال یجوز آن یکون جسما وال قوه فى جسم، قد برهن  القوةمتناهیة ب

على هذا فى الفنون الماضیة. فال یجوز إذن آن تکون الذات المتصورة 
للمعقوالت قائمة فى جسم ألبتة، وال فعلها کائن فى جسم وال 

 [22]«بجسم
آن را  زیو صدرا ن کندینقد وارد م نیبرهان چند نیبر ا یراز فخر

است که  نیو آن ا[23] کندیوارد م یخود بر آن نقد کندیم دیتائ
انجام  یافعال نامتناه تواندیتام ندارد م یگرچه تجرد عقل الیقوه خ
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 یالیخبا کمک گرفتن از عقول مجرد صور  تواندیدهد. آن م
 توانینم ینامتناه یاز انجام کارهارا ادراک کند پس  ینامتناه

و یؤید هذا البحث آن قوه التخیل مع »گرفت  جهیمجرد بودن را نت
کونها غیر عقلیة أیضا تقوى على تصویرات غیر متناهیة ال تقف عند 

 برهان نیبنابرا [24]« حدود ذلک ألنها مستمدة من عالم العقل
 ناتمام است. نایسابن
ن در و مغالطه بودن آ ستین شیب یانقد صدرا مغالطه نیما ا دید از
اثبات عرض خود همسان  یناهمسان را برا زیاست که دو چ نیا

 انیاست و م یناهمسان جسم و تجرد مثال زیپنداشته است؛ آن دو چ
است و انجام  اریتفاوت بس یهست ول زین ییهاآن دو گرچه شباهت

 هاست.به سبب همان تفاوت الیخاز قوه  ینامتناه یکارها
 یمثال یروشن شدن تفاوت جسم، تجرد مثالی و تجرد عقل برای

: عالم دانندیسه مرتبه م یعالم را دارا یکه برخ میکنیم یادآوری
مانند شکل و رنگ و خصوصیات  یکه هم ماده و هم آثار ماد یماد

که آثار  یظاهری است و محل تزاحم و تضاد است. عالم تجرد مثال
و آنچه  هیمانند سا ستیماده ن یاراد لىماده شکل و رنگ را دارد، و

تنها ماده و حجم در آن که نه یو عالم تجرد عقل مینیبیدر خواب م
 بلکه آثار ماده هم وجود ندارد. ست،ین

انجام  یافعال نامتناه تواندیآنچه ازنظر مدت و شدت وعدت نم حال
هم  یدو بجا نینقد ا نیاست نه آثار آن و در ا تیدهد همان جسم

 نشانده شده است.
 پنجم بر تجرد نفس: لی. دل5
است: مقدمه نخست: اگر  نیچن ییاستثنا اسیبرهان در قالب ق نیا

نفس ناطقه مجرد نباشد و منطبع در جسم و بدن باشد؛ حال در کل 
محل  نیا شهیهم ای دیاز بدن مانند قلب و دماغ، با یدر عضو ایبدن 

 نیرا ادراک نکند. مقدمه دوم: چنمحل  نیا گاهچیه ایرا ادراک کند 
محل  نیا گاهچیه ایمحل را ادراک کند  نیشه ایکه نفس هم ستین

ته و مجرد است. بگف ستیرا ادراک نکند. پس نفس منطبع در بدن ن
کقلب أو دماغ لکانت  لو کانت القوة العاقلة منطبعة فی جسم»صدرا 

مطلقا و التالی باطل إما دائمة التعقل لذلک الجسم أو غیر عاقلة له 
 [25].« طلفالقول بأنها منطبعة فی جسم با

حل م شهیهم ایمقدمه نخست؛ اگر نفس منطبع در جسم باشد  حیتوض
 یمحل داشتن برا ایروست که ازآن گاهچیه ای کندیخود را ادراک م

محل  رایهماره آن را ادراک کند ز دیاست پس با یادراک کاف
 دیو با ستین یادراک کاف یاشتن برامحل د ایموجود است  شهیهم

کند تا نفس محل را تا  دایمحل وجود پ نیصورت محل دوباره در ا
نفس  رایز نیاجتماع مثل کمی: انجامدیادراک کند که به دو محال م

 گریمحل و د یصورت اصل یکیدو صورت از محل خود دارد 
: از بال مرجح حیادراک محل الزم است. دوم ترج یکه برا یصورت

 مینیکدام باشد و کدام نباشد؟ هرکدام را برگز گفتهشیدو صورت پ
محل  دینبا گاهچینفس ه یرونی. ازاانجامدیبال مرجح م حیبه ترج

از بدن را  یعضو ایبدن  یکه نفس گاه میدانیم یرا ادراک کند ول
 [26]پس نفس مجرد است.  کندیو گاه ادراک نم کندیتعقل م

آن  جهیچهار مقدمه نت نیا رشیبرهان چهار مقدمه دارد و با پذ نیا 
 درست است.

صورت مدرَک با مدرِک است؛  ینینشنخست: ادراک هم مقدمه
مدرِک حاصل  یکه صورت مدرک برا دیآیم دیادراک پد یوقت

 شود.
مورد  نیخودش بدون آلت مدرِک است در ا ایدوم: مدرِک  مقدمه

ک در ذات آن مدرِک است مانند ادراک به حصول صورت مدرَ
سخن خودش  گریآلت مدرک است. به د لهیوسبه ایعقل است 

دارد مانند نفس. نفس  یادراک لهیوس کیبلکه  ستیمدرک ن
حصول  یمدرک نیو در چن دهدیرا انجام م شیبدن کارها لهیوسبه

 صورت مدرَک در آلت است.
محل که همان  لهیوسرا به شانیکارها یسوم: فاعل جسمان مقدمه

 هاست.افعال آن لهیو جسم آلت و وس دهندیجسم است انجام م
هستند اختالفشان به ماده  یکیکه در نوع  ییزهایچهارم: چ مقدمه

 [26]. دیآیم شیپ نیاست وگرنه اجتماع مثل یعوارض ماد ای
 صدرا بر برهان فوق نقد

آن از  ینادرست. کندیو آن را رد م داندیبرهان را ناتمام م نیا صدرا
 یکه مدرک گاه میمقدمه گفت نیصدرا به مقدمه دوم است. در ا دید

حصول صورت  یمدرک نیآلت مدرک است و در چن لهیوسبه
با آلت ادراک  یاکه هر قوه ستین نیچن یمدرَک در آلت است ول

 دنینمونه آلت د یبرا شودیم اصلصورت مدرَک در آلت ح کندیم
 دگاهید هیبلکه بر پا شودیدر چشم منطبع نم دنید یچشم است ول

نفس  یدر مرتبه مثال یدنید زیچ یحصول صورت مثال دنیصدرا د
 [27]است. 
است که  هیکلگزاره موجبه نینقض آن است ا یصدرا در پ آنچه

صورت مدرِک در آلت حاصل  کندیکه با آلت ادراک م یاهر قوه»
کار  دنید یچشم است ول که آلتش دنیگزاره را با د نیا.« شودیم

است که ناقض  یتاز مان زینقض نمدی و کارا کندینفس است نقض م
 درست باشد و خود نقض نگردد.

روج خ هیبوده است: نظر بیرق هیمثال نقض؛ ابصار دو نظر نیا درباره
مشکالت خاص خود را داشته است و  کیشعاع و انطباع و هر

است  یاست که از سهرورد ها برآمدهسوم از دل آن هیسرانجام نظر
 دنیکه د دیگویاست و م رفتهیپذ گرید یریآن را با تفس زیو صدرا ن

 [28]است.  دنید یتنها مجرا شمدرواقع کار نفس است و چ
مثال نقض آن است و  ینقد صدرا درگروِ درست یکه درست میگفت

 هیکه نظرشکننده است. نخست آن یسو نیمثال نقض از چند یدرست
دارد  یمبان هیاست و هر نظر هیاز سه نظر یکی دنیدرباره د صدرا

فارغ از  کیچیه یرونیو ازا کندیم دایو در آن چارچوب معنا پ
 یخشب دنی. دوم مسئله دستندین یمحکم یعقل هیخود نظر ژهیو یمبان

علوم بود  نیمنتظر ا دیکه با رسدیاست و به نظر م یاز علوم تجرب
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قد ن نیاساس ا نیچه گفته و چه خواهند گفت بر ا دنیکه درباره د
مثال نقض خود شکننده  یوارد است اگر مثال نقضش درست باشد ول

 است.
 :یششم بر تجرد نفس انسان لی. دل6

از  یدر هر شخص یعنیهماره  دیباشد، با یعاقله، جسمان ةقو اگر
ینم یبه سست یریهماره در پ یول دیگرا یبه سست یریاشخاص در پ

 یسخن کاف نیا یدرست ی. براستین یعاقله، جسمان ةپس قو دیگرا
. دیگراینم یقوه عاقله او به سست یرینفر باشد که در پ کیاست 

البدن کلها تأخذ فى الضعف من قواها بعد  زاءفإن أج» نایسبگفته ابن
منتهى النشوء والوقوف، وذلک دون األربعین أو عند األربعین. وهذه 

ة للمعقوالت إنما تقوى بعد ذلک فى أکثر األمر، ولو القوة المدرک
کانت من القوى البدنیة لکان یجب دائما فى کل حال آن تضعف 

عوائق دون جمیع  فاةحینئذ. لکن لیس ذلک إال فى أحوال وموا
 [29]« األحوال، فلیست هى إذن من القوة البدنیة.

 صدرا بر برهان فوق نقد
 کندیبرهان ثابت م نیکه آنچه ا است نیبرهان ا نیصدرا بر ا نقد
که اگر  کندینم انیب یول ستین یاست که قوه عاقله جسمان نیهم

بر آن است که چون قوه  نایس. البته ابنستیپس چ ستین یجسمان
 دیاز د یباشد ول یتجرد تام عقالن دیپس با ستین یعاقله جسمان

 الیصدرا قوه خ دی. از دکندیرا ثابت نم یزیچ نیبرهان چن نیصدرا ا
ها کاربرد برهان درباره آن نیدارند و ا یتجرد مثال زیو قوه وهم ن

اعلم آن هذا البرهان أیضا غیر دال على آن لکل انسان جوهرا »دارد 
مفارقا عقلیا بل یدل على آن القوة العاقلة غیر بدنیة و هو کما یدل 

میة الیة و الوهیدل على آن القوة الخی دنیةعلى آن القوة العاقلة لیست ب
أیضا لیست بدنیة فإن بعض المشایخ و المرضى قد یکون تخیله و 

 [30...]تصوره للمعانی الجزئیة بحاله و
 زینقد صدرا ن نیا یچهارم برا لیکه پاسخ نقد دل رسدیبه نظر م

 .ستیوارد ن یکارساز است و نقد و
 :یهفتم بر تجرد نفس انسان لی. دل7
 شیدر ادراک معقوالت، سبب فرسا یشیاندو ژرف شهیاند یاریبس

 رایز گرددیمغز انسان خشک م جهیو درنت گرددیبدن م یو سست
رفتن رطوبت  نیگرما سبب از ب یادیو ز شودیم ادیبدن ز یگرما

و از  شودیسبب کمال نفس م یعقالن تیفعال نیهم یول شودیمغز م
 .رسدیقوه به فعل م

 یول شدیم یمانند بدن دچار کاست دیبود با یعاقله، جسمان ةقو اگر
آن القوى الدرّاکة . »ستین یپس قوه عاقله جسمان ستین گونهنیا

باآلالت یعرض لها من إدامة العمل آن تکلّ، ألجل آن اآلالت تکلّها 
إدامة الحرکة وتفسد مزاجها الذى هو جوهرها وطبیعتها ...واألمر 

هى  وتصورها لألمور التى بالعکس، فإن إدامتها للعقل قلیةفى القوة الع
أقوى تکسبها قوه وسهولة قبول لما بعدها مما هو أضعف منها؛ فإن 
عرض لها فى بعض األوقات مالل أو کالل فذلک الستعانة العقل 
بالخیال المستعمل لآللة التى تکلّ فال تخدم العقل، ولو کان لغیر هذا 

 [31]واألمر بالضد.  الکثرلکان یقع دائما وفى ا

 صدرا بر برهان فوق نقد
 رگید زیبر چ زیچکی ریاست که تأث نیبرهان ا نیصدرا بر ا نقد

در زمان واحد، جهت واحد و اعتبار  ریآنگاه درست است آن تأث
 یبه دو اعتبار و در دو زمان و دو جهت برا توانیواحد باشد و م

 یدیسبب سف دینداشته باشد مثالً نور خورش ریتأث کی زیچکی
 شودیم نینده آن است؛ بنابرایپوست شو یاهیو س یپارچه مشک

 شیبه دو اعتبار و در دو زمان و دو جهت موجب فرسا یوز شهیاند
باشد که در بدن حلول کرده است.  یابدن و تکامل نفس ناطقه

 : ممتنع، آن استنکهیکرده است به ا رادیبرهان ا نیآخوند بر ا»[32]
واحد از جهت واحد باشد؛  ینقصان و کمال ش واحد، سبب یکه ش

 ةقو تیتقو ییممکن است غذا ندارد؛ مثالً یبیو اما از دو جهت ع
 [.33]«.دینما فیشامه را تضع ایذائقه  ةقو یباصره کند، ول

اقله و قوه ع تیدر تقو اریبس شهیاند ریتأث یکه درست رسدینظر م به
 یهاشیسپرد و با آزما یآن در بدن و مغز را به علم تجرب یسست

بر نقد صدرا  توانیم همهنیآن را آزمود. باا ینادرست ای یمعتبر درست
ت بدن و مغز اس یسبب سست یورز شهیانتقاد کرد که اگر هماره اند

 و ال هیدائم کونیال  هیعاقله بر اساس قاعده االتفاق هقو تیو تقو
 بودن بدن است. یخود گواه بر مجرد بودن نفس و ماد ایاکثر

 :یهشتم بر تجرد نفس انسان لی. دل8
 یزیاست و هر چ یاز بدن و محل جسمان ازینیانجام کار ب یبرا نفس

باشد، در ذاتش هم از محل  ازینیب یکه در فعل خود از محل جسمان
 است. ازینیو بدن، ب یاست پس نفس از محل جسمان ازینیآن ب

دن نفس به ب یازمندین رایدارد ز ازینفس در فعل به اثبات ن یازینیب
 یاست که ذاتاً مجرد ول ینفس آمده است: نفس جوهر فیدر تعر
نفس در فعل خود به  یازینیبرهان ب نیماده است. در ا ازمندیفعالً ن

در  یازینیکه ب ستیتام و تمام ن یازینیب ،یبدن و محل جسمان
است  ازینیکه نفس از بدن ب یموارد کندیم تیاز افعال کفا یبرخ

 است: ریبه شرح ز
نفس و ذاتش  نیو محال است ب کندینفس، ذاتش را درک م کمی

ذات است.  شیادراک ذات، همان حضور ذات پ یباشد. معنا یآلت
ذات  یبلکه حضور ذات برا ست،ینفس ن یاز کارها یادراک، کار

 است.
ادراکِ علم دارد و در  زین کندیذاتش را ادراک م کهنینفس به ا دوم

 ندارد. یازیذات، به آلت ن ادراک
است  یدرک کار نیو ا کندیخود را ادراک م یهانفس آلت سوم

فعل نفس که ادراک  نیپس ا دیآیم دیکه بدون وساطت آلت پد
 ازینیدر فعل ب که یزیاز محل است؛ و چ ازینیو ب یآلت باشد، ذات

 [34]است.  ازینیاز محل باشد، در وجودش ب
 صدرا بر برهان فوق نقد
ه عاقل ةبرهان تنها تجرد قو نیبرهان آن است که ا نیصدرا بر ا نقد

 ةقو رایز کندیرا هم ثابت م الیخ ةقو بلکه تجرد کندیرا اثبات نم
از  رونیب یزهایو چ کندیم لیذات و آلت خودش را تخ زین الیخ
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تر از برهان عام جهیسخن نت گریبه د.کندیم لیرا تخ عتیعالم طب
 [35]. تادعاس

نقد  نیا ینادرست ییو چرا ستینقد وارد ن نیکه ا رسدینظر م به
 شد. انیچهارم ب لیهمان است که در انتقاد از دل

 :ینهم بر تجرد نفس انسان لی. دل9
و پس از  شوندیفرسوده و سست م اریبا انجام کار بس یبدن یقوا

ا ر فیتوان انجام کار ضع یرومندیو پس از ن رندیگینم روین یسست
یکوتاه را نم یصدا یبلند تا مدت یصدا دنیندارند مثالً پس از شن

 دنیوان دت یتا مدت دییایب رونیب یکیتار یو در برابر اگر از جا شنود
 درومنین زیپس از چ رایز ستین نینفس چن ی. ولدیاررا ند دیخورش

و برعکس را تصور کند. پس نفس مجرد است  فیضع زیچ توانیم
 [36]. ینه ماد

 فوق لیصدرا بر دل نقد
همان است که در نقد برهان  آوردیبرهان م نیکه صدرا بر ا ینقد

 ریغ هیالیکون القوه الخ یعل دلی ضایوهذا البرهان أ» آوردیهشتم م
 [.37] «هیجسمان

همان است که در نقد برهان  آوردیبرهان م نیکه صدرا بر ا ینقد
 شد. انیچهارم ب لیدل لیدر ذ زیو نقد آن نقد ن آوردیهشتم م

 نتیجه گیری
صدرا از  ریتفس یول دانندیو صدرا نفس را مجرد م نایسابنبا آنکه 

جرد نفس چند بر ت یلیدال نایسمتفاوت است. ابن نایستجرد نفس با ابن
ه ک گفته شدرا نقد کرده است؛ و  هاناطقه آورده است که صدرا آن

از استواری ویژه ای برخوردار نیست .یکی صدرا  یاز نقدها کیچیه
که  ین استادر مقایسه با صدرا  سیناابناز دالیل استواری علم النفس 

از یک سوی  طبیب است و بیش از صدرا در نفس تامل و  نایسابن
ارسطوست و تجسس علمی کرده است و از دیگر سوی وی پیرو 

 ارسطو در انجام کارهای علمی در روز گار خود سرامد بوده است.
دست است که دانش در گذر روزگار تکامل می یابد ولی این قاعده 

و در  رسدمیو صدرا به نظر درست ن سیناابنعلم النفس  درباره
ا از در قیاس با صدر سیناابنچارچوب فلسفه سنتی دالیل تجرد نفس 

 ری برخوردار است.اعتبار بیشت
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