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چكيده
ابنسينا معتقد است نفس انساني داراي حيات جاودانه است؛ لكن وي بهرغم باور به ابدي بودن
نفس ،ازلي بودن آن را نميپذيرد و به حدوث تجردي نفس باور دارد .وي در بسياري از آثارش،
ادلهاي براي اثبات جاودانگي نفس اقامه كرده است .ابنسينا با استفاده از اصولي چون تعلق تدبيري
نفس به بدن ،نيازمندي نفس به عقول مجرده ،مجرد بودن نفس انساني ،تعقل ذات توسط نفس،
تعقل امور نامتناهي توسط نفس ،و نابود نشدن نفس توسط علل موجده آن ،ادلهاي براي اثبات
جاودانگي نفس اقامه ميكند .در اين ميان ،آنچه بهگونهاي هسته مشترك تمام ادله ابنسينا را
تشكيل داده است و بهصورت مستقيم يا ضمني ،در ادله وي ديده ميشود ،بساطت و تجرد نفس
انساني است .ابنسينا در آراي خود در اين زمينه ،تحت تأثير افكار ارسطوست .ادله ابنسينا ،اگرچه
تا اندازه زيادي در اثبات جاودانگي نفس موفق بوده است ،رخنههايي نيز دارد كه از آن جمله
عدمتبيين چگونگي استكمال نفس در عين وجود تجردي آن است .اين مسئله در آراي مالصدرا مورد
توجه و اصالح قرار ميگيرد.
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بيان مسئله
سؤال در خصوص چگونگی ماهیت نفس ،و فانی يا میرا بودن آن ،ازجمله مهمترين سؤاالتی است
كه در مواجهه با باور به وجود نفس ،به ذهن میآيد .اينكه نفس انسان مادی است يا مجرد ،فانی
است يا میرا ،حادث است يا قديم ،و سؤاالتی از اين قبیل ،در انديشه فیلسوفان بسیار ديده میشود.
ابنسینا از متفكرانی است كه در خصوص جاودانگی نفس انسان ،ادله قابلتوجهی آورده است .در
اين تحقیق سعی كردهايم مبانیای را كه ابنسینا در اين مسئله از آنها استفاده كرده است ،بیابیم،
نحوه رسیدن از مبانی به نتايج را ترسیم كنیم و آنگاه ادله وی را در اين خصوص ،مورد نقد و
بررسی قرار دهیم .با نگاه به كارهای پژوهشی انجامشده بر روی انديشههای ابنسینا كه در آنها
به موضوع نفس در انديشههای او پرداخته شده است ،میبینیم كه در برخی از اين پژوهشها ،به
كیفیت جاودانگی نفس پس از جدايی از بدن در انديشه ابنسینا و مقايسه آن با آرای ساير فیلسوفان،
مانند مالصدرا ،ارسطو ،فارابی و غیره ،پرداخته شده است .پژوهشهايی نیز در خصوص ماهیت
نفس و كیفیت ارتباط نفس و بدن در انديشه ابنسینا و مقايسه آن با برخی فالسفه غربی و اسالمی
صورت گرفته است .البته ،پژوهشهايی نیز درباره بررسی ادله اثبات تجرد نفس و ماهیت ادراك در
انديشه ابنسینا انجام شده است .لكن آنچه در اين پژوهش انجام خواهد شد ،بررسی ادله جاودانگی
نفس و بقای حیات آن پس از جدايی از بدن مادی ،در انديشه ابنسینا ،و تحلیل و بررسی مبانی
فكری وی در اين خصوص است؛ بنابراين در مورد آنچه در اين تحقیق بدان میپردازيم ،تاكنون
پژوهش مستقلی انجام نشده است .الزم به ذكر است اگرچه همانطور كه گفته شد ،در خصوص
ادله اثبات تجرد نفس در انديشه ابنسینا ،برخی كارهای تحقیقی انجام شده است ،نه جاودانگی
نفس تنها الزمه تجرد نفس و نه تجرد نفس تنها دلیل ابنسینا برای اثبات جاودانگی نفس است؛ از
همینرو ،نیاز به انجام پژوهشی مستقل در اين خصوص الزم بهنظر میآيد .در اين نوشتار ،ابتدا ادله
ابنسینا درباره جاودانگی نفس بررسی میشود و بیان خواهد شد كه از نگاه ابنسینا ،تجرد نفس
مهمترين دلیل جاودانه بودن نفس است؛ بنابراين وی در بسیاری از ادلههای خود بر نفی تعلق نفس
به بدن میپردازد .سپس به مبانی وی در خصوص جاودانگی نفس پرداخته میشود .جاودانگی نفس
مبتنی بر تصور خاص ابن سینا از نفس ،تقسیم عالم به عالم ماده و عالم عقول ،و باور به مجرد بودن
نفس است .در انتها نیز ،به تحلیل ادله وی پرداخته خواهد شد.

ادله جاودانگي نفس در انديشه ابنسينا
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استداللهای ابنسینا را در خصوص جاودانگی نفس ،میتوان در آثاری مانند االشارات و التنبیهات،
شفاء ،نجات ،المبدأ و المعاد ،التعلیقات ،رساله نفس ،و رساله فی النفس و معادها و بقائها يافت.
اگرچه برخی از استداللهای ابنسینا در آثار مختلفش تكرار شده ،ازآنجاكه گاهی يک استدالل در
اثری به يک شیوه و در اثری ديگر ،به شیوهای ديگر تقرير شده است ،در اين بخش مالك ذكر ادله
وی بر جاودانگی نفس را بر مبنای آثار وی میگذاريم و درنهايت ،در بخش تحلیل ادله ،استداللهای
مختلف وی در آثار مختلف را با يكديگر مقايسه میكنیم و مورد تحلیل قرار میدهیم .در ابتدا به
بیان استدالل ابنسینا درباره جاودانگی نفس در كتاب االشارات و التنبیهات میپردازيم.

1ـ استدالل اول ابنسينا در االشارات و التنبيهات
ابنسینا در نمط هفتم االشارات و التنبیهات كه آن را «تجريد» نامیده است ،میگويد اگر نفس
همانند صورت جسمیه و اعراض نفسانی منطبع در بدن باشد ،حدوثاً و بقائاً نیازمند به بدن خواهد بود.
در اين صورت ،هر روز كه بدن از كار بیفتد ،نفس هم معدوم میشود؛ اما اگر نفس با صور و اعراض
جسمانی سنخیت نداشته باشد ،ديگر طفیل بدن نیست .نفس اگر منطبع در بدن نباشد ،در ذات خود،
مجرد و قائم به خويشتن است ،نه به بدن؛ بنابراين در بقای خود نیازی به بدن ندارد .در انديشه
ابنسینا ،تنها تعلقی كه نفس به بدن دارد ،تعلق تدبیری است .تعلق تدبیری غیر از تعلق حلولی و
انطباعی است .در تعلق حلولی و انطباعی ،امری كه حال و منطبع است ،بدون محل قابلبقا نیست.
هرچند ممكن است محل بدون حال و بدون منطبع باقی بماند ،بقای حال بدون محل ناممكن است
(ابنسینا ،۱331 ،ص.)۱25

از سوی ديگر ،نفوس ناطقه به علت عالیه خويش وابستهاند ،نه به بدنهايی كه همراه با آنها
هستند؛ بنابراين همواره جاودانه هستند .در عبارات فوق ،دو نكته مهم را میتوان يافت :يكی اينكه
نفس بدون استمداد از آالت بدنی ،موضوع برای صورتهای معقول كلی است؛ نكته ديگر اينكه
تعلق نفس به بدن ،تعلق تدبیری است .بنابراين ،اگر بدن به مرحلهای برسد كه نتواند آلت و ابزار
نفس و ادامهدهنده ارتباط خود با نفس باشد ،نفس فانی نمیشود و حتی ازآنجاكه نفس وجود خود را
از جواهر باقی و جاودان ــ يعنی عقول مجرد ــ میگیرد ،همواره باقی و جاودان خواهد بود
(همانجا) .اين استدالل را میتوان بهشكل زير صورتبندی كرد:
ــ نفس به بدن تعلق تدبیری دارد؛
ــ در تعلق تدبیری ،حال در قوامش به محل نیازمند نیست؛
درنتیجه ،نفس در قوامش به بدن نیازمند نیست.
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اكنون كه نفس در قوامش به بدن نیازمند نیست ،پس نابود شدن بدن تأثیری بر روی حیات نفس
نمیگذارد .اما استدالل در همینجا تمام نمیشود؛ زيرا میتوان اين اشكال را وارد آورد كه چهبسا علل
موجده نفس ،آن را نابود كنند .در اينجا استدالل بدين شكل ادامه پیدا میكند:
ــ نفس در وجودش به علل ازلیاش نیازمند است؛
ــ علل ازلی نفس ،عقول بسیط مجرده هستند كه هرگز نابود نمیشوند؛
درنتیجه ،تا زمانی كه علل تامه وجود نفس باقی است ،نفس نیز باقی خواهد ماند.

۲ـ استدالل دوم ابنسينا در االشارات و التنبيهات
ابنسینا در نمط هفتم االشارات و التنبیهات ،پس از ذكر چند دلیل برای اثبات تجرد نفس ناطقه،
استدالل دوم خود را برای اثبات جاودانگی نفس بیان میكند .محور اصلی وی در اين استدالل،
«اصل» بودن نفس است .منظور از اصل ،بسیطی است كه حالّ در چیزی نباشد .بنابراين به بسیطی
كه حال در چیزی باشد ،اصل گفته نمیشود .اعراض ،و صور جسمیه و نوعیه بسیط هستند؛ اما در اين
میان ،اعراضْ حال در موضوع و صورْ حال در هیوال هستند و به همین جهت است كه قوه فساد آنها
در محل آنهاست .ابنسینا معتقد است موجودی كه اصل باشد ،قابلفساد نیست؛ چراكه قبول فساد،
امری حادث است و هر حادثی نیازمند ماده است .بنابراين ،حدوث و زوال از ويژگیهای اشیائی است
كه مركب از ماده و صورتاند .اگر چیزی اصل باشد؛ يعنی خود مركب نباشد و در چیزی ديگر ــ اعم
از اينكه آن چیز بسیط باشد يا مركب ــ حلول نكرده باشد ،در اين صورت ،نه خودِ آن اصل حامل قوه
فساد است و نه دارای محلی است كه آن محل دارای قوه فساد باشد .در انديشه ابنسینا ،مجردات
همگی اصل هستند .وی معتقد است كه واجبالوجود يک اصل و بلكه اصلاالصول است؛ بنابراين
ازلی و ابدی است .عقول نیز اصل هستند .سومین قسم از اقسام اصول در انديشه ابنسینا ،نفوس
ناطقه هستند .نفوس ناطقه انسانی در ذات خود مجردند ،هرچند تعلق به اجسام دارند؛ اما همانطور كه
پیشتر گفته شد ،اين تعلقْ تدبیری است .بنابراين ،نفوس ناطقه ــ اعم از نفوس انسانی و فلكی ،يا
مالئكه كه به تدبیر اجرام فلكی مشغولاند ــ اصل هستند .پس نه خودْ حامل قوه فسادند و نه ماده يا
موضوعی دارند كه به اعتبار آنها دستخوش فساد و انحالل شوند (ابنسینا ،۱331 ،ص .)۱28استدالل
فوق را میتوان بهصورت زير بازنويسی كرد:
ــ نفس «اصل» است ،يعنی موجود بسیطی است كه حال در چیز ديگری نیست؛
ــ موجود بسیطی كه حال در چیزی نیست ،نه مادی است و نه نیازمند به ماده است؛
ــ قبول فساد ،امری حادث است و هر امر حادثی ،نیازمند مادهای است كه در آن حدوث بیابد؛
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درنتیجه ،ازآنجاكه نفس مادی نیست و قبول فساد نیازمند به ماده است ،پس نفس هرگز فاسد نمیشود.
۳ـ استدالل ابنسينا بر جاودانگي نفس در كتاب التعليقات
ابنسینا معتقد است نفس انسان بهصورت اولی ذات خود را درك میكند .بنابراين علم نفس به
ذات حاصل كسب نیست؛ يعنی اينگونه نیست كه به ذات خود علم نداشته باشد و سپس بدان علم
پیدا كند؛ يعنی نفس همانطور كه به اولیات علم دارد ،دقیقاً به همین شكل به ذات خودش علم دارد.
اما بايد متوجه بود كه نفس حتی گاهی از اولیات غافل است و نیاز به تنبیه دارد تا علم به آنها را
بازيابد .در اينجا نیز ،چهبسا گاهی علم نفس به ذات خود ،مورد غفلت خود نفس واقع شود؛ اما اين
بدين معنا نیست كه نفس به ذات خود علم ندارد ،بلكه علم دارد ،اما برای خروج از غفلت نیاز به يک
تنبیه دارد .درنتیجه ،ابنسینا معتقد است هیچ راهی جز تعقل ذات برای نفس وجود ندارد كه از آن
طريق به ذات خود علم پیدا كند (ابنسینا۱434 ،هـ الف ،ص.)83
از نظر ابنسینا ،فقط نفس انسانی ذات خود را تعقل میكند؛ چراكه ذاتاً مجرد است .نفوس
حیوانی غیرمجردند؛ بنابراين ذات خود را تعقل نمیكنند؛ چراكه عقلیت شیء ،حاصل مجرد بودنش
از ماده است و هرگاه چیزی مجرد نباشد ،نمیتواند بهصورت عقالنی فهمیده شود ،بلكه بهصورت
خیالی در متخیله درك میشود .اين امر به بقای نفس داللت میكند؛ چراكه نفس مجرد از ماده
است و قوام نفس انسانی به ماده نیست .نفس از طريق آالت ،اشیاء محسوس و متخیل را درك
میكند؛ اما اشیاء مجرد را از طريق آلت درك نمیكند ،بلكه با ذاتش آنها را تعقل میكند؛ چراكه
نفس برای تعقل معقوالت هیچ نوع آلتی ندارد (همانجا).
همانگونه كه پیداست ،در اين سخنان ،ابنسینا برای اثبات جاودانگی نفس ،از ادراك حضوری
نفس نسبت به ذات خود ،كار را آغاز میكند .اما قصد او از ادراك نفس توسط خودش ،صرفاً اين
نیست كه ثابت كند نفس موجودی عقالنی است ،بلكه از طريق تعقل نفس نسبت به ذات خودش،
می خواهد مجرد بودن نفس را ثابت كند؛ چراكه از نظر وی ،فقط يک موجود مجرد میتواند از
طريق تعقل ادراك كند .اما استدالل ابنسینا به همین خالصه میشود .منظور اين است كه ابنسینا
مجرد بودن را بهمعنای فناناپذير بودن درنظر میگیرد و ديگر برای اثبات فناناپذير بودن از مجرد
بودن ،اقامه دلیل نمیكند .ظاهراً گويی از نظر ابنسینا ،مجرد بودن با فناناپذير بودن مساوی است و
اين امر مسئلهای بديهی است .اين استدالل بهشكل زير قابلبیان است:
ــ نفس ذاتش را تعقل میكند؛
ــ تعقل مخصوص موجودات مجرد است؛
ــ موجود مجرد بینیاز از ماده است؛
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درنتیجه ،نفس در قوامش بینیاز از ماده است.
۴ـ استدالل ابنسينا بر جاودانگي نفس در كتاب المبدأ و المعاد
ابنسینا پس از ذكر ويژگیهای قوای محسوسه ،مخیله و معقوله در انسان ،در خصوص قوه
معقوله انسان می گويد اين قوه متعلق به جوهری است كه غیرجسم است و البته ،در جسم نیز
نمی تواند باشد .به عبارت ديگر ،چنین جوهری بايد نه جسم باشد و نه جسمانی .اولین جوهر را
«نفس ناطقه» می نامد .از نظر او ،معقوالت اين قوه بالقوه اموری نامتناهی هستند .وی برای نمونه،
اعداد و اشكال هندسی را مثال میزند كه معقوالت اين قوه و نامتناهی هستند .پس ،از نظر
ابنسینا ،نفس دارای قوهای برای تعقل امور نامتناهی است؛ درحالیكه هیچكدام از قوای جسمانی
غیرمتناهی نیستند .ابنسینا میگويد ازآنجاكه تعقل اين قوه با ذات خودش است و برای تعقل كردن
نیاز به هیچ آلتی ندارد ،قوامش هم بايد به ذات خودش باشد (ابنسینا ،۱353 ،ص۱34ـ.)۱31
ابنسینا از اين سخنان نتیجه میگیرد كه عقل با آالت جسمانی هیچ سنخیتی ندارد ،وگرنه
امكان نداشت در طول عمر ،بر يک حالت باقی بماند و با ضعف قوای جسمانی ،عقل هم ضعیف
میشد؛ درحالیكه اكثراً بعد از چهلسالگی كه بدن ضعیف میشود ،عقل بسیار كامل و قوی است ،و
اگر عقل قوهای جسمانی بود ،نمیتوانست امور ضد همديگر را تعقل كند .البته ،ابنسینا میگويد تمام
اموری كه ذكر شد ،سخنانی اقناعی هستند كه ثابت میكنند عقل جسمانی نیست .اگرچه براهین
حقیقی زيادی وجود دارد كه او نمیخواهد با ذكر آنها در اين كتاب ،سخن را به درازا بكشاند .درنتیجه
اين سخنان ،ابنسینا میگويد واضح است كه نفس انسانی در قوامش بینیاز از بدن است و فساد بدن
نمیتواند سبب فساد و نابودی نفس شود ،همچنین ضد آن نمیتواند باعث نابودیاش شود؛ چراكه
نفس يک جوهر است و جوهرها ضد ندارند و علت موجده آن ،يعنی عقل فعال نیز ،علت فساد و
نابودی آن نیست ،بلكه علت وجودی و علت كمالی آن است .بنابراين چیزی باعث نابودی نفس
نمیشود و درنتیجه ،نفس همیشه باقی و جاودان است (همان ،ص .)۱35استدالل چهارم ابنسینا از ساير
ادله وی مفصلتر است؛ اگرچه درحقیقت ،اين استدالل نیز مبتنی بر هسته مشتركی است كه در ساير
ادله هم ديده میشود .اين استدالل را بهشكل زير میتوان صورتبندی كرد:
ــ نفس امور نامتناهی را تعقل میكند؛
ــ هیچكدام از قوای جسمانی نامتناهی نیستند؛
درنتیجه ،نفس در تعقل از قوای جسمانی كمک نمیگیرد و متكی به ذات خود است.
ازآنجايیكه تعقل ازجمله افعال نفس است،
ــ نفس در افعالش متكی به ذات خود است؛
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ــ آنچه در افعالش متكی به ذات خود است ،در وجودش نیز متكی به ذات خود است؛
درنتیجه ،نفس در بقای وجودش قائم به ذات است .بنابراين نابودی بدن تأثیری در بقای نفس
ندارد .اما ابنسینا در ادامه اين استدالل ،به سؤال مقدری نیز پاسخ میدهد .سؤال اين است :حال
كه علل مادی نمیتوانند موجب نابودی نفس بشوند ،آيا خود علل موجده نفس میتوانند علت
نابودی آن بشوند؟ پاسخ ابنسینا به اين سؤال منفی است .وی معتقد است ازآنجاكه عقل فعال،
علت موجده نفس و موجودی بسیط است ،هرگز فعل نابود كردن نفس را انجام نخواهد داد .البته،
كامالً واضح است كه بخش آخر سخنان ابنسینا مبتنی بر اين اصل است كه از موجود بسیط هرگز
افعال متضاد صادر نمیشود .بنابراين ،ازآنجاكه علل بسیطه نفس ،فعل ايجاد نفس را انجام دادهاند،
هرگز فعل نابود كردن آن را انجام نخواهند داد .به اين موضوع در ضمنِ مبانی ادله ابنسینا بیشتر
خواهیم پرداخت.

۵ـ استدالل ابنسينا بر جاودانگي نفس در كتاب النجاۀ
استدالل ابنسینا در كتاب النجاة ،مفصلترين استدالل وی در اثبات جاودانگی نفس است.
استدالل او در اين كتاب تقريری مختصرتر از استداللی است كه وی در كتاب الشفاء برای اثبات
جاودانگی نفس آورده است (ابنسینا۱434 ،هـ ب ،ص232ـ .)238بنابراين ،برای جلوگیری از تكرار
مطالب ،فقط به بیان تقرير اين استدالل در كتاب النجاة بسنده میشود .ابنسینا اين استدالل را
اينگونه آغاز میكند كه نفس با مرگ بدن نمیمیرد؛ زيرا فساد و نابودی هر چیزی از طريق فساد و
نابودی چیز ديگری روی میدهد كه بهنوعی به يكديگر تعلق دارند .اما حالتهای تعلق میان دو
شیء ،از چند حالت خارج نیست :يا آن دو شیء كه بینشان تعلق وجود دارد ،مكافی يكديگر هستند،
يعنی وجود هردو همزمان و با يكديگر محقق میشوند؛ يا يكی پس از ديگری متحقق میشوند و
به قول ابنسینا ،تعلق بین آنها ،تعلق متأخر در وجود است؛ يا اينكه يكی از آن اشیاء پیش از
ديگری تحقق میيابد و به قول ابنسینا ،تعلق میان آنها ،تعلق متقدم در وجود است .البته ،ابنسینا
تأكید میكند كه منظور از تقدم و تأخر در اين بحثها ،تقدم و تأخر زمانی نیست ،بلكه تقدم و تأخر
ذاتی مدنظر است (همو ،۱333 ،ص.)338
پس از برشمردن اقسام تقدم و تأخر ،ابنسینا در ادامه میگويد اگر تعلق نفس به بدن بهگونهای
باشد كه هردو مكافی هم در وجود باشند و اين همراهی میان آن دو ،برای آنها امری ذاتی باشد ،نه
عرضی ،در اين حالت ،نفس و بدن هركدام ذاتشان مضاف بر ديگری خواهد بود .در اين صورت ،نه
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نفس و نه بدن ،هیچكدام جوهر نخواهند بود؛ چراكه دو جوهر هرگز در ذاتشان نیازمند به يكديگر
نیستند؛ ضمن اينكه در اين صورت ،ذاتشان مستقل نخواهد بود و از معیّت ذاتی بهنوعی میتوان
وابستگی میان آنها را نتیجه گرفت (ابنسینا ،۱333 ،ص.)338
ابنسینا پس از بیان انواع حاالت مفروض برای علیت بدن برای نفس ،میگويد محال است كه
بدن علت فاعلی نفس باشد؛ زيرا از جسم «بما هو جسم» اصوالً هیچ فعلی سرنمیزند ،بلكه بهوسیله
قوايش فعل سرمیزند .درواقع ،اگر از جسم بهوسیله ذات خودش فعل سرمیزد و نه بهوسیله قوايش،
پس میبايست از هر جسمی چنین فعلی سرمیزد .اما قوای جسمانی ،يا اعراض جسم هستند ،يا
صورتهای مادی برای جسم ،و در هردو حالت محال است كه يک عرض يا يک صورت قائم به ماده
بتواند ذاتی را كه قائم به نفس خود است ،ايجاد كند؛ آن هم ذاتی كه در ماده تحقق پیدا نكرده و
وجودش جوهری مطلق است .همچنین ،محال است كه بدن علت مادی و قابلی برای نفس باشد؛
چراكه نفس منطبع در بدن نیست و به هیچ طريقی امكان ندارد كه بدن صورت نفس را بپذيرد و نیز،
محال است كه بدن علت صوری نفس يا علت غايی نفس باشد؛ زيرا اولی اين است كه عكس اين
حالتها اتفاق بیفتد (همان ،ص.)383
حال كه معلوم شد تعلق نفس به بدن ،تعلق معلول به علت ذاتیهاش نیست ،آيا میتوان فرض
كرد كه بدن و مزاج علت بالعرض برای نفس باشند؟ اينگونه كه هرگاه ماده بدن حادث شد ،آنگاه
جايز باشد كه بدن آلتی برای نفس باشد و در اين حالت ،علل مفارقه ،نفس جزئی را حادث كنند؟
ابنسینا در پاسخ میگويد اگر در اين حالت نفس بدون هیچ مخصصی حادث شود ،پس حدوث
نفس از میان نفوس بدون مخصص محال است .ابنسینا معتقد است برای هر چیزی كه بعد از
موجود نبودن ،موجود میشود ،الزم است پیش از آن مادهای وجود داشته باشد كه آمادگی قبول آن
چیز را داشته باشد ،يا آمادگی آن را داشته باشد كه نسبتی با آن شیئی كه میخواهد بهوجود بیايد،
داشته باشد .ابنسینا میگويد اگر میشد نفس جزئیه حادث بشود ،بدون آنكه هیچ آلتی داشته باشد
تا با استفاده از آن نفس بتواند به استكمال برسد و كارهايش را با آن انجام بدهد ،در اين صورت،
نفس موجودی معطل و بیكار میبود؛ درصورتی كه هیچ شیء معطل و بیكاری در طبیعت وجود
ندارد .اما هنگامی كه حالتی از آمادگی و استعداد برای آلت وجود داشته باشد ،در اين صورت ،الزم
میآيد از علل مفارقه موجودی حادث شود و آن همان نفس است .لكن اگر حدوث يک شیء همراه
با حدوث شیء ديگری باشد ،در اين صورت ،الزم نیست كه با همديگر باطل و نابود شوند ،بلكه
اين حالت زمانی جايز است كه ذات آن شیء دوم ،قائم به ذات شیء اول باشد ،يا ذاتش داخل در
ذرات ديگری باشد و چهبسا اتفاق میافتد كه اموری از امور ديگری حادث میشود ،اما با نابودی
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شیء اول ،شیئی ديگر همچنان باقی میماند؛ هنگامی كه ذات شیء دوم ،قائم به ذات شیء اول
نباشد و بهويژه هنگامی كه وجود شیء دوم ،از علتی ديگر غیر از شیء اول نشئت گرفته باشد
(ابنسینا ،۱333 ،ص382ـ .)383پس ازآنجاكه وجود نفس از آنِ علل مفارق است و بدن نیز نقشی در
تحقق آن دارد ،بدين شكل كه آلت نفس است ،پس در اين صورت ،وجود نفس متعلق به بدن
نخواهد بود و بدن نیز علت حقیقی نفس نخواهد بود ،بلكه فقط بالعرض علت آن خواهد بود .پس
در اين صورت ،جايز نیست گفته شود كه جسم متقدم بر نفس است و تقدم آن بر نفس بدين شكل
باشد كه ذاتاً علت تحقق وجود نفس باشد.
اما قسم سوم همراهی و تعلق میان نفس و بدن ،اينگونه میتواند باشد كه تعلق نفس به بدن
بهشكلی باشد كه وجود نفس مقدم بر وجود بدن باشد .اين حالت نیز دو شكل دارد :يا تقدم نفس بر
بدن زمانی است ،يا اينكه نفس بر بدن تقدم ذاتی دارد .در مورد حالت نخست ،محال است كه وجود
نفس متعلق و وابسته به وجود بدن باشد؛ زيرا فرض شده است نفس بر بدن تقدم زمانی دارد .اما در
مورد تقدم ذاتی نفس ،اين حالت بدين شكل خواهد بود كه هرگاه ذات موجود متقدم ايجاد شد ،ذات
موجودِ متأخر با استفاده از ذات شیءِ متقدم موجود بشود .در اين حالت ،اگر فرض كنیم موجود متأخر
معدوم است ،در اين صورت ،شیء متقدم نیز معدوم خواهد بود .ابنسینا میگويد منظور از اين سخن
اين نیست كه فرض عدم برای متأخر باعث شده است كه شیء متقدم معدوم بشود ،بلكه از اين جهت
اين سخن را میگويیم كه جايز نیست شیء متأخر معدوم بشود؛ مگر آنكه پیش از آن چیزی بر موجود
متقدم عارض شده باشد كه آن را معدوم كرده باشد و آنگاه با عدم متقدم ،شیء متأخر نیز معدوم
خواهد بود .پس در اين حالت ،فرض عدم برای موجود متأخر ،باعث معدوم شدن شیء متقدم نشده
است ،بلكه در اين فرض ،عدم متقدم بنفسه باعث عدم متأخر شده است؛ چراكه در اين فرض ،عدم
متأخر بعد از آن واقع شده است كه متقدم بنفسه معدوم بوده است و اگر وضعیت اينگونه باشد ،الزم
است كه بگويیم اگر سببی باعث معدوم شدن نفس بشود ،اين سبب بايد سببی باشد كه متعلق به ذات
خود نفس باشد ،نه چیز ديگری ،و آنگاه پس از معدوم شدن نفس ،بدن نیز معدوم بشود .البته ،اين
حالت كه برای نابودی بدن فرض كرديم ،زمانی است كه چیز ديگری كه توان نابودی را داشته باشد،
بر بدن عارض نشده باشد (همانجا).
بنابراين ،بايد بگويیم كه نفس و بدن رابطه وجودی با يكديگر ندارند ،بلكه تعلق وجودی نفس با
شماری از مبادی وجودی ديگر است كه نه از بین میروند و نه باطل میشوند .اما ابنسینا میگويد
نفس هیچگاه نابود نمیشود؛ چراكه آن سبب وجودیِ ديگر ،هیچگاه نفس را معدوم نمیكند؛ زيرا هر
چیزی كه بنابه داليلی در شأن نابود كردن چیز ديگری باشد ،بايد قوه فاسد كردن آن را در خود داشته
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باشد؛ اما قبل از نابود كردن آن ،بايد فعل باقی نگه داشتن آن ،از او صادر شود .به گفته ابنسینا ،محال
است كه از يک جهت واحد ،در يک شیء واحد ،هم قوه نابود كردن چیزی وجود داشته باشد و هم فعل
باقی نگه داشتن آن؛ زيرا میان فاسد كردن و باقی نگه داشتن ،غیريت وجود دارد .بنابراين ،علل مفارقه
نفس كه موجوداتی بسیط هستند ،نفس را نابود نمیكنند و ازاينرو ،هیچ عاملی برای نابودی نفس وجود
ندارد (ابنسینا ،۱333 ،ص .)383استدالل پنجم ابنسینا درواقع ،تقريری ديگر از استدالل چهارم اوست و
تنها تفاوت قابلمالحظهای كه در اين میان بهچشم میخورد ،اين است كه ابنسینا برای رد هرگونه
ارتباط میان نفس و بدن ،تمام حاالت مفروض را مطرح و آنها را تکتک ابطال میكند.

مباني ابنسينا در زمينه جاودانگي نفس
تصور ابنسینا در خصوص چگونگی ماهیت نفس ،و خواص و عوارض آن ،مبانیای است كه ادله
خود را براساس آنها تنظیم كرده است .ما در اين بخش ،به بررسی مبانی ابنسینا كه پايه ادله او را
در خصوص جاودانگی تشكیل میدهد ،خواهیم پرداخت.
يكی از مهمترين مبانی ابنسینا در باور به جاودانگی نفس ،اعتقاد به تجرد نفس است .ابنسینا در
دو قسمت از كتاب اشارات به اين مهم میپردازد :نخست ،در نمط سوم اشارات در بیان ماهیت نفس،
مسئله مجرد بودن نفس را اثبات میكند و سپس در نمط هفتم اين كتاب كه با عنوان «تجريد»
نامگذاری شده است ،عالوهبر بیان برخی ادله در اثبات تجرد نفس ،در مورد احكام ثانوی تجرد نفس و
چگونگی بقای آن سخن گفته است .ابنسینا در نمط سوم اشارات ،مجرد بودن نفس را از قوه تعقل
كلیات در نفس نتیجه میگیرد .وی معتقد است وعای صور علمی نمیتواند جسم يا امری جسمانی
باشد .ابنسینا برای نفس انسانی قوايی ديگر قائل است كه افعالی چون رشد و نمو و ساير افعال
طبیعی ازجمله آنهاست .۱او از سوی ديگر ،قوه عاقله نفس انسان را مجرد میداند .اگر بخواهیم با
نگاهی تاريخی به انديشه ابنسینا در خصوص نفس بنگريم ،میتوان طرز تلقی وی از نفس را متأثر از
آرای ارسطو دانست .با بررسی انديشههای ارسطو در نگاه به كتاب نفس وی ،با سخنانی از اين سنخ
روبهرو میشويم كه میتوان آنها را ريشه انديشه ابنسینا تلقی كرد .ارسطو در دو موضع ،در مورد
نفس انسان سخن میگويد :يک بار در ضمن مباحث طبیعیات و بار ديگر ،در ضمن مباحث
مابعدالطبیعه .از نظر ارسطو ،نفس دارای افعالی مانند تخیل ،غضب و شجاعت است كه بدون واسطه
بدن حاصل نمیشود .از نظر ارسطو ،اين نوع افعال با نابودی بدن نابود میشوند (ارسطو ،۱338 ،ص)8؛
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ازهمینرو و با توجه به اين نوع عملكرد ،نفس به لحاظ بقا و عدمبقا به بدن وابسته است و به همین
دلیل است كه ارسطو در ضمن مباحث طبیعیات ،اين مباحث را مطرح میكند .اما ارسطو در متافیزيک
نفس را جوهری مجرد میداند (ارسطو ،۱333 ،ص .)83وی معتقد است نفس غیر از افعالی كه پیشتر
ذكر شد ،دارای مرتبه عقلی است كه مجرد است و احكام مادی ،مانند حركت و فساد ،در آن راه ندارد.
بنابراين ،ازآنجاكه نفس از اين لحاظ وجودی مجرد است ،در مابعدالطبیعه مورد بحث قرار میگیرد
(همو ،۱338 ،ص .)83با توجه به اين سخنان ،واضح است كه ابنسینا در افكار خود در خصوص نفس،
تحت تأثیر آرای ارسطو قرار گرفته است .البته ،بیان میزان اثرپذيری ابنسینا از ارسطو در اين
خصوص ،خود پژوهشی مستقل میطلبد.
از ديگر مبانی ابنسینا در اثبات جاودانگی نفوس انسان ،رابطه تعلقی میان نفس و بدن است.
ابن سینا معتقد است كه تعلق نفس به بدن ،تعلق تدبیری است .از نظر وی ،در اين نوع تعلق ،رابطه
نفس و بدن بهگونهای نیست كه نفس حال در بدن باشد؛ چراكه در اين نوع تعلق ،حال به محل
نیازمند و قوام وجودی حال وابسته به وجود محل است .ازآنجاكه نفس مدبر بدن است و بنابر آنچه
كه پیشتر گفته شد ،ازآنجاكه نفس مجرد است ،نیازمند به ماده نیست و جدايی از بدن مادی
تأثیری بر روی حیات نفس نمیگذارد .اين مبنا در استداللی ديگر با مقداری تغییر ،تعبیری است از
«اصل» بودن نفس كه موجودی است بسیط كه نه مركب است و نه محلی دارد كه مركب باشد.
اصل ديگری كه بر ديدگاه ابنسینا در خصوص جاودانگی نفس تأثیر گذاشته است ،اصلی
معرفتشناختی است .ابنسینا در اشارات میگويد وعای معقوالت ،خودش عاقل است و چیزی كه
خودش عاقل باشد ،جسم و جسمانی نیست .از سوی ديگر ،چیزی كه خودش عاقل است ،يعنی به
ذات خودش علم بیواسطه دارد ،چنین وجودی خودش معقول خودش است و چیزی كه خودش
عاقل و معقول باشد ،عقل نیز هست .عقل هم موجودی مجرد و قائم به ذات است (حسنزاده آملی،
 ،۱385ج ،2ص.)333

ديگر مبنای ابنسینا كه از ادله فوق قابلاستخراج است ،وابستگی وجودی نفوس بشری به عقل
فعال است .ابنسینا پس از بیان قطع وابستگی نفس و بدن ،علت موجده نفوس را عقل فعال میداند.
به اعتقاد او ،ازآنجاكه عقل فعال بسیط است ،افعال متضاد از او صادر نمیشود و بنابراين ،ازآنجاكه
فعل ايجاد نفوس بشری از عقل فعال صادر شده است ،نمیتواند فعل نابود كردن آنها از او صادر
شود .حال كه نفس مادی نیست و هیچ جسم مادیای نمیتواند موجب نابودی آن بشود و از سوی
ديگر ،علل مجرده موجده نفس نمیتوانند موجب نابودی آن بشوند ،پس در اين صورت ،نفس میبايست
تا ابد جاودانه باقی بماند.
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از نظر ابنسینا ،نفس انسان كمال اول است؛ زيرا انسان پس از داشتن نفس است كه تحت نوع
انسان قرار میگیرد و میتواند ساير كماالت انسانی را اخذ كند .ابنسینا نفس را كمال اول برای جسم
میداند ،اما تأكید میكند كه نفس كمال هر نوع جسمی نیست؛ چراكه اجسامی مانند تخت و نردبان
نفس ندارند ،بلكه نفس كمال جسم طبیعی است .البته ،مجدداً تأكید میكند كه مقصود او هر نوع
جسم طبیعی نیست ،بلكه جسم طبیعیای مورد نظر است كه برای نفس نقش آلت را ايفا كند .الزم به
ذكر است كه در اينجا ابنسینا در مورد اينكه چرا نفس را «كمال اول» مینامد ،توضیحی نمیدهد.
بنابراين ،ابنسینا نفس را كمال اول برای جسم طبیعی آلی تعريف میكند (ابنسینا ،۱313 ،ج ،2ص3ـ.)۱۱
همچنین ،درباره تصور ابنسینا از نفس ،بايد به اين امر توجه داشت كه به اعتقاد او ،جسم برای نفس
وسیلهای است كه موجبات به كمال رسیدن آن را فراهم میكند .اين سخن را میتوان از استدالل
چهارم ابنسینا دريافت .او معتقد است كه اگر نفس بهوجود بیايد ،بايد جسمی هم داشته باشد كه به
كمک آن به كمال برسد؛ در غیر اين صورت ،نفس بیكار و معطل خواهد بود؛ درحالیكه هیچ شیء
معطلی در عالم هستی وجود ندارد .اين سخن كه میتواند يكی ديگر از مبانی ابنسینا در اثبات
جاودانگی نفس باشد ،نشان میدهد كه در نگاه وی ،هر چیزی كه در اين عالم خلق شده است ،دارای
غايتی است و هیچ چیزی بهصورت اتفاقی در عالم هستی بهوجود نیامده است.
يكی ديگر از ويژگیهای نفس انسانی در انديشه ابنسینا ،اين است كه نفوس فردی انسانی قبل
از تحقق بدن وجود نداشتهاند .ابنسینا در بسیاری از آثارش بر اين نكته تأكید كرده است .مبنای
اين سخن ابنسینا آن است كه نفوس انسانی از لحاظ نوع ،واحدند .به عبارت ديگر ،نفوس انسانی
از يک نوع هستند .پس اگر اين نفوس قبل از بدن وجود داشته باشند ،يا بهصورت ذواتِ متكثری
بودهاند ،يا همگی يک ذات واحد داشتهاند و ازآنجاكه هركدام از اين موارد محذورات خود را دارند،
نفوس میبايست قبل از حدوث بدن موجود نباشند (همان ،ص35ـ.)38
يكی ديگر از مبانی ابنسینا در اين مسئله ،تقسیم عوالم هستی به عالم عقل و عالم حس است
(همو ،۱353 ،ص .)33ابنسینا معتقد است هر جوهری كه معقوالت را تصور كند و مدرك كلیات و محل
معقوالت باشد ،چنین جوهری نه جسم است ،نه قوهای در جسم ،و نه صورتی در جسم؛ چراكه اگر
محل معقوالت ،جسم يا امری جسمانی باشد ،در اين صورت ،آن امر معقول بايد يا قابلاشاره باشد ،يا
بهتبع محلش تقسیم پذير باشد؛ حالآنكه هردو حالت محال است .پس جوهری كه معقوالت را درك
میكند ،نه جسم است و نه جسمانی (همان ،ص .)31اما از طرف ديگر ،ابنسینا آنجا كه قوس نزول و
قوس صعود در عالم را بیان میكند ،در قوس صعود ،فقط عقل بالمستفاد را قابلصعود و اتصال به
عقل فعال میداند (همو ،۱331 ،ص .)۱25اين امر نشان میدهد كه درصورت تحقق جاودانگی نفس در
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انديشه ابنسینا ،نفس ناطقه عاقلهای جاودانه خواهد بود كه تصور كلیات میكند ،نه نفس انسانی
همراه با قوای مخیله و واهمهاش كه قوه عاقله را نیز به همراه دارد.

تحليل و جمعبندي ادله ابنسينا در خصوص جاودانگي نفس
از مجموع سخنان ابنسینا در آثار مختلف او ،نكاتی بهدست میآيد :نخست آنكه او در معراجنامه ،آنگاه
كه سخن از قوای نفس میگويد ،تمام آنچه را كه در وجود انسان اتفاق میافتد ،ازجمله رشد و نمو،
غضب و خشم ،تفكر و غیره ،بیان میكند .آنگاه متوجه اين امر میشود كه میان اين حاالت سنخیت و
يكسانی وجود ندارد؛ چراكه میان امری مثل تفكر و امری مثل رشد و نمو ،شكاف عمیقی وجود دارد.
اينجاست كه او قائل به وجود سه نفس در انسان میشود :نفسی كه تدبیر اموری مثل رشد و نمو را
برعهده دارد؛ نفسی كه تدبیر اموری مثل غضب و شهوت را برعهده دارد؛ و نفسی كه تدبیر اموری
چون تفكر را برعهده دارد.
دوم آنكه ابنسینا آنگاه كه سخن از نفس واحد میگويد و میخواهد كیفیت استعانت آن نفس واحد با
بدن را تبیین كند ،سخنانش صرفاً در مورد اموری است كه در حوزه تفكر اتفاق میافتد .در اينجا ابنسینا
تفكر محسوسات ،مخیالت و وهمیات را نیز اضافه میكند .برای مثال ،اين عبارت در رساله نفس« :چون
درست شد كه نفس ”عاقل جوهری“ ،عقلی است و وجود وی مادی نیست ،اكنون پیدا كنیم كه انتفاع
وی به قوتهای حیوانی كه جسمانی است ،چگونه است .انتفاع وی به قوتهای حیوانی آن است كه
جزئیات محسوس كه از طريق حواس به خیال رسد ،قوت عقل را از آن چهار چیز فايده باشد و حاصل
كند :يكی آنكه كلیها را كه معقول باشند ،از جزئیات محسوس مجرد كند و معانی مشترك میان جزئیات
آن معانی خاص جدا كند و ذاتیات را از عرضیات تمیز كند .چون اين معانی حاصل كرده باشد ،بعد از آن
به تصرف ديگر مشغول شود در اين معقوالت و آن تصرف آن است كه مناسبات میان اشیاء پیدا كند از
حمل و وضع و تألیف آن با يكديگر [( »]...ابنسینا ،۱383 ،ص43ـ.)4۱
همانطور كه در اين عبارت پیداست ،ابنسینا در اينجا از نفس ناطقه عقلی و چگونگی انتفاع اين
عقل از بدن سخن میگويد و اينكه میان اين نفس عقلی و بدن جسمانی چه رابطهای وجود دارد و
چگونه با يكديگر همكاری میكنند .در اينجا سخن درباره انواع مختلف ادراك است؛ مثالً اينكه ادراك
امور محسوس كه اموری جسمانی و حاصل برخورد با اجسام هستند ،چگونه ايجاد میشود و چگونه
نفس عاقله از اين امور محسوس كلیات را انتزاع میكند .پس درمیيابیم كه ابنسینا سخن از
چگونگی رابطه نفس و بدن می گويد .سخنان وی صرفاً در مورد ادراك است و ديگر سخن از
اموری مثل رشد و نمو ،شهوت ،و غضب را در اينجا به میان نمی آورد .به هر حال ،اموری مانند رشد
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و نمو ،غضب ،و شهوت نیز از اعمال جسم هستند و بايد چیزی يا قوهای در انسان وجود داشته باشد
كه تدبیر اين امور را برعهده گیرد .اگر اين سخنان ابنسینا را با آنچه از آرای ارسطو كه پیشتر
بدان اشارهای شد ،مقايسه كنیم ،تأثیر ابنسینا از ارسطو در اين زمینه بیشتر بهچشم میآيد.
اگر به سخنان ابنسینا در معراجنامه برگرديم ،خواهیم ديد كه او قائل به سه روح در انسان است.
در آنجا روح نباتی و حیوانی را چاكران روح نفسانی میخواند و معتقد است از میان آن سه ،فقط روح
نفسانی باقی میماند .پس مشخص میشود كه روح نباتی و روح حیوانی جسمانی هستند؛ چراكه با
نابود شدن جسم ،آنها هم نابود میشوند .اما در شفا نفس حیوانی و نباتی را نفوس جداگانه نمیداند،
بلكه آنها را قوايی برای نفس انسان میداند (ابنسینا۱434 ،هـ ب ،ص .)33با در كنار هم قرار دادن اين
سخنان ،بهنظر میرسد كه سخنان ابنسینا در طرح مباحث در خصوص نفس ناقص است .آن نقص
اين است كه اگر نفس انسان واحد است و تدبیر تمام كارها ،حتی اموری مانند رشد و نمو ،غضب،
شهوت و غیره ،را برعهده دارد و بهطور كلی ،قوای نباتی ،حیوانی ،و ناطقه ،قوای يک نفس واحد
هستند ،در اين صورت ،عدمسنخیت میان اين افعال با يكديگر ،نشان از آن دارد كه نفس میبايست
يک موجود بسیط نباشد؛ زيرا دارای جهات مختلف است .حتی ابنسینا آن زمان كه از واحد بودن
نفس در انسان سخن میگويد و میخواهد چگونگی ارتباط آن نفس واحد را با جسم تبیین كند ،عمالً
فقط چگونگی ادراكات مختلف انسان را تبیین میكند؛ چراكه برخی ادراكات نیاز به جسم دارد و برخی
ديگر مثل ادراك كلیات و معقوالت بینیاز از جسم است .بنابراين ،گويی ابنسینا خودش میداند كه
اگر سخن از يک نفس واحد مجرد و بسیط بگويد ،فقط افعالی را میتواند به اين نفس منسوب كند كه
در خصوص مسائل معرفتی باشند ،نه افعالی مانند رشد كردن ،زادووَلدكردن ،غضب كردن و غیره.
سؤال ديگری كه در اين خصوص به ذهن میرسد ،اين است :با فرض آنكه بپذيريم انسان دارای
سه نفس يا سه روح است ،در اين صورت ،چرا خود را فرد واحد میيابیم؟ درواقع ،اگر به سخنان
ابنسینا در معراجنامه بنگريم ،او از واژه روح برای روح نباتی ،روح حیوانی و روح نفسانی استفاده
میكند و سپس میگويد كه روح غیر از روان است .در میان اين سه روح ،روح نفسانی همان روان
است كه موجودی ناطقه ،مجرد و غیرجسمانی است .روح نفسانی اصل است و دو روح ديگر چاكران
او هستند .اين تعبیر ،اگرچه افالطونی است ،با توجه به مبانی ابنسینا كه نفس را روحانیۀالحدوث و
آن را موجودی میداند كه از ابتدا مجرد بوده است ،بیشتر سازگار است؛ چراكه در اين صورت ،میتوان
چگونگی افعال و قوا را اينگونه تبیین كرد :اگر انسان سه روح داشته باشد كه روح حیوانی و نباتی در
اين میان جسمانی باشد و وظیفه تدبیر افعالی مانند رشد و نمو ،غضب ،شهوت و ...را برعهده داشته
باشد و غیر از اين دو روح ،انسان روح نفسانی يا همان نفس ناطقه را داشته باشد كه وظیفه آن تمام
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مسائل مربوط به ادراك است ،در اين صورت ،مشكل تاحدی حل میشود .میتوان چنین فرض كرد
كه هنگام به دنیا آمدن انسان ،نفس نباتی و حیوانی همراه با جسم وجود دارند و درواقع ،خودشان هم
جسمانی هستند و آنگاه كه مستعد پذيرش نفس ناطقه انسانی میشوند ،نفس به اين بدن میپیوندد و
آنگاه است كه انسانِ بالقوه ،انسانِ بالفعل میشود .پس درواقع ،انسانیت انسان به همان نفس ناطقهای
برمیگردد كه انسانِ بالقوه را بالفعل میكند .اما در اينجا سؤالی باقی میماند و آن اينكه چرا در اين
حالت انسان همچنان خود را واحد میيابد .در پاسخ به اين سؤال بايد گفت انسان به اين علت خود را
واحد میيابد كه در میان نفوس سهگانه ،فقط نفس ناطقه انسانی است كه قدرت تفكر و ادراك را دارد
و دو نفس ديگر ،از اين امر ناتوان هستند؛ حتی همانطور كه پیشتر گذشت ،در آثار ابنسینا
نشانههايی وجود دارد كه نشان میدهد او به اين امر باور دارد .ابنسینا گاهی میگويد كه حیوانات و
نباتات از ادراك ذات خود ناتوان هستند و نفس خود را درك نمیكنند .اين امر بدين دلیل است كه
آنها فقط دارای نفس نباتی يا حیوانی هستند و اين دو توان ادراك ندارند؛ بنابراين ،خود را نمیيابند.
پس در انسان هم ،فقط نفس ناطقه است كه باقی میماند و تمام ادلهای كه ابنسینا برای اثبات بقای
نفس بیان میكند ،فقط داللت بر بقای نفس ناطقه دارد .وی حتی در اشارات نیز ،آنگاه كه میخواهد
بقای نفس را ثابت كند ،ابتدا تجرد قوه عاقله يا همان نفس عاقله را ثابت میكند و سپس نشان
میدهد كه چرا میبايست اين نفس عاقله باقی و جاودان باشد.
با توجه به اين توضیحات ،اگر به استدالل نخست ابنسینا در اشارات نگاه كنیم ،میبینیم كه
او در اينجا فقط در خصوص قوه عاقله نفس سخن میگويد .ابنسینا در اين استدالل ،سخن از
تعلق تدبیری نفس به بدن دارد و میگويد در اين نوع تعلق ،ازآنجاكه نفس در وجودش نیازمند به
بدن نیست و در حدوث و بقايش مستقل از بدن است ،پس از مرگ بدن ،نفس باقی میماند .اما
نكتهای كه در استدالل اول ابنسینا در اشارات ،با ساير سخنانش سازگار نیست ،اين است كه به
گفته او ،تعلق اين نفس به بدن ،تعلق تدبیری است ،اما نمیگويد كه منظور از تدبیر ،تدبیر چه
اموری است .اگر منظور تدبیر مسائلی چون رشد ،غضب ،شهرت و ...باشد ،آيا نفس عاقله میتواند
تدبیر اين امور را برعهده داشته باشد؟ اگر ابنسینا بگويد نفس عاقله تدبیر چنین اموری را برعهده
دارد ،میتوانیم بگويیم كه اين سخن با مبانی وی كه در آثارش بیان شده است ،سازگار نیست؛ زيرا
هرجا كه وی از تدبیر ،رشد و نمو و ...سخن به میان میآورد ،حرفهايش بهگونهای است كه گويی
انسان دارای سه نفس است؛ حتی زمانی كه میگويد انسان دارای يک نفس است ،اما آن يک نفس
دارای سه قوه حیوانی ،نباتی و ناطقه است ،رنگوبوی سخنان وی چنان است كه گويی نفس ناطقه
با ديگر نفوس ،اختالف ماهوی دارد.
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اگر به استدالل دوم ابنسینا در اشارات نیز نگاه كنیم ،میبینیم او همچنان درحال اثبات جاودانگی
نفس بسیطی است كه هیجگونه تعلق خاصی به بدن ،جز تعلق تدبیری ندارد .اما ازآنجاكه گويی
خودش میداند صرف اينكه ثابت كند نفس با بدن تعلق حلولی ندارد ،نمیتواند جاودانگی آن را ثابت
كند ،در ادامه استدالل دوم ،در اثبات جاودانگی نفس ،از صفت شباهت نفس با علل موجدهاش بهره
میگیرد .وی میگويد ازآنجاكه عقول مجرده كه علت فاعلی نفس هستند ،همواره موجود و باقیاند،
پس نفس نیز بايد باقی و ثابت باشد.
ابنسینا در كتاب تعلیقات نیز از طريق توانايی نفس برای ادراك كلیات ،سعی در اثبات جاودانگی
نفس دارد .به گفته او ،توانايی تعقل ذات فقط در نفس انسان است كه صورت میگیرد و توانايی تعقل
ذات فقط مخصوص موجودی است كه كامالً مجرد باشد .به همین دلیل ،نتیجه میگیرد كه نفوس
حیوانی ذات خود را تعقل نمیكنند؛ زيرا عقلیت شیء حاصل مجرد بودنش از ماده است و هرگاه
چیزی مجرد نباشد ،نمیتواند بهصورت عقالنی فهمیده شود ،بلكه بهصورت خیالی در متخیله درك
میشود .آنگاه ابنسینا از اين طريق نتیجه میگیرد كه نفس مجرده انسان در قوامش بینیاز از جسم
است و بنابراين ،جاودانه است .همانطور كه پیشتر گفته شد ،ابنسینا از اين مسئله كه نفس انسانی
ذات خود را تعقل میكند ،مجرد بودن نفس را نتیجه میگیرد و از مجرد بودن نفس نیز ،فناناپذير
بودن آن را نتیجه میگیرد و ديگر توضیحی در اين خصوص نمیدهد كه چرا مجرد بودن بهمعنای
ابدی بودن است .اشكالی كه در اينجا به ذهن میآيد ،اين است كه اگر مجرد بودن را مساوق با ابدی
بودن درنظر بگیريم ،چرا آن را مساوق با ازلی بودن نیز درنظر نگیريم .اين نكتهای است كه بهمثابه
يک اشكال در سیر انديشه ابنسینا ديده میشود و با مبنای وی كه معتقد است نفس روحانیۀالحدوث
است ،سازگار نیست.
استدالل ابنسینا در المبدأ و المعاد نیز فقط حول اين مسئله است كه نفس در قوامش نیازمند به
بدن نیست و هیچگونه رابطه تعلقی ذاتی میان نفس و بدن وجود ندارد؛ بنابراين ،نفس میتواند بدون
بدن نیز باقی بماند .اما واضح است كه اين استدالل تا اينجا نمیتواند جاودانگی نفس را ثابت كند؛
زيرا میتوان فرض كرد كه نفس از بدن جدا شود و مشكلی برايش پیش نیايد ،اما پس از مدتی نابود
شود .البته ،گويی خود ابنسینا متوجه اين مشكل شده است؛ چراكه میگويد موجود زمانی نابود
میشود كه ضدی داشته باشد ،اما نفس ضد ندارد؛ بنابراين ظاهراً اين نكته نیز مشكل را حل نمیكند؛
زيرا چه اشكالی دارد كه وجود موجودی را طوری فرض كنیم كه برای مدت محدودی خلق شده باشد
و پس از انقضای آن مدت محدود ،خودبهخود نابود شود .همانطور كه پیداست ،پیشفرض اين
مسئله ،اين است كه نابودی را امری عدمی درنظر گرفته است و اگر بگويیم امور عدمی علت
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نمیخواهد ،آنگاه میتوانیم نشان دهیم امكان اينكه نفس پس از مدت محدودی خودبهخود نابود
بشود ،وجود دارد؛ اما ظاهراً در انديشه ابنسینا ،نابود شدنْ امری وجودی درنظر گرفته شده است كه
حادث میشود و نیاز به محدث دارد .ازهمینرو ،ابنسینا میگويد ازآنجاكه نفس جوهر است و جواهر
ضد ندارد ،هیچچیزی نمیتواند علت نابودی نفس شود و خودِ عللِ موجده نفس نیز ،چون بسیط
هستند ،دارای جهت نابودی و فاسد كردن نفس نیستند .بنابراين ،علل موجده نفس ،نفس را نابود
نمیكنند و ازآنجاكه نفس ضدی ندارد و به بدن هم نیاز ندارد ،پس فناناپذير است .با دقت در اين
استدالل ،میفهمیم كه در اينجا ابنسینا سخنی از بساطت نفس نمیگويد و با توجه به تمام
استداللهايی كه در اين خصوص مطرح كرده است ،واضح است هر استداللی كه بساطت نفس در
آن مورد غفلت واقع شده باشد ،بهگونهای ناقص است؛ زيرا اگر نابودی را بهمعنای نابودی تركیب
درنظر بگیريم ،آنگاه اگر نفس را بسیط فرض نكنیم ،يا بساطت آن را ثابت نكنیم ،در اين صورت ،چه
اشكالی دارد كه بگويیم نفس میتواند مركب باشد و برای هر مركبی اين امكان وجود دارد زمانی
فرابرسد كه تركیبش ازهم بپاشد و نابود شود .اما حتی با فرض بساطت نفس نیز ،اگر نابودی را امر
عدمی درنظر بگیريم كه وقوعش نیاز به محدث نداشته باشد ،آنگاه هیچكدام از استداللهای ابنسینا
نمیتواند جاودانگی نفس را ثابت كند .ابنسینا در نجات به بساطت نفس توجه كرده است .به گفته او،
هر امر حادثی نیاز به مادهای دارد كه حدوث در آن رخ دهد .وی ثابت میكند كه نفس انسان
نمیتواند مركب باشد و بنابراين ،نمیتواند حاوی مادهای باشد كه حامل فساد باشد؛ ازاينرو ،نفس
جاودانه است.
ازجمله ابهاماتی كه در انديشه ابنسینا در مورد نفس وجود دارد ،اين است كه او معتقد است
نفوس مجرد انسانی برای كسب كماالت عقلی ،نیاز به آالت جسمانی دارند؛ لكن چگونگی ارتباط
دادن نفس مجرد به آالت جسمانی و چگونگی انتفاع نفس از آنها ،از نكات مبهم در انديشه
ابنسیناست .اين نكته مورد توجه فیلسوفان پس از وی ،بهويژه مالصدرا ،قرار میگیرد .مالصدرا
میداند كه اگر قائل به حدوث تجردی نفوس انسانی باشد ،در اين صورت ،تبیین چگونگی
بهرهمندی نفوس از آالت مادی برای وی نیز غیرقابل حل خواهد ماند .بنابراين ،مالصدرا برای حل
اين مشكل نظريه حدوث جسمانی نفوس را مطرح میكند؛ طبق اين نظريه ،نفس كه موجودی
مادی است ،بهراحتی میتواند از آالت مادی برای استكمال خود استفاده كند .لكن نفس انسانی كه
مدرك كلیات میشود ،نبايد بهصورت مادی باقی بماند؛ چراكه اشیاء مادی توانايی ادراك كلیات و
امور عقالنی را ندارند .بنابراين ،مالصدرا ابتدا قائل به حدوث جسمانی نفوس میشود .همانطور كه
گفته شد ،اين امر چگونگی انتفاع و همكاری نفس با جسم مادی را حل میكند ،سپس اين نفس از
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طريق حركت جوهری در مسیر كمال قرار میگیرد و تبديل به موجودی عقالنی میشود كه توانايی
ادراك كلیات و امور عقلی را دارد .ازآنجاكه مالصدرا اعتقاد به اصالت وجود دارد ،در طول اين
حركت ،موضوع حركت همچنان يک امر واحد است و ازاينرو ،ايرادی از لحاظ موضوع حركت
وجود نخواهد داشت .بنابراين ،مالصدرا از طريق مجرد شدن نفس در طول اين حركت ،جاودانه
بودن نفس را اثبات میكند .۱ازآنجاكه پرداختن به ديدگاه مالصدرا در اين خصوص ،به تحقیقی
مفصل نیاز دارد ،در اين پژوهش ،بیش از اين به اين مطلب نمیپردازيم.

نتيجهگيري
ادله ابنسینا در اثبات جاودانگی نفوس را میتوان در دو دسته طبقهبندی كرد :نخست ،ادلهای كه به
قطع ارتباط و نیازمندی نفس و بدن داللت دارند؛ دوم ،ادلهای كه بر تجرد و بساطت نفس انسان
داللت دارند .در اين میان ،ادلهای كه بر تجرد نفس انسانی داللت دارند ،قوت بیشتری در اثبات
جاودانگی نفس دارند .لكن بررسی ادله وی در اثبات جاودانگی نفس ،نشان میدهد بهرغم آنكه
سخنان ابنسینا در قالب استداللهای مختلفی تنظیم شده ،غالب آنها حول يک مبنا تشكیل شده
است و آن همان بساطت نفس انسانی و بینیازی آن به بدن جسمانی است .پس از بررسی ادله
ابنسینا و مبانی آنها در اثبات جاودانگی نفس ،میتوان نتیجه گرفت كه برخی نارسايیها میان مبانی
و نتايج در آرای ابنسینا وجود دارد .يكی از اين ناهمگونیها در انديشه ابنسینا ،باور وی به اين مسئله
است كه انسان دارای سه نفس است.
ابنسینا تدبیر اموری چون رشد و تغذيه را به نفوس ديگری غیر از نفس ناطقه نسبت میدهد .اين
درحالی است كه ما خود را دارای يک نفس میيابیم و آنچه ما میيابیم ،يک «من» واحد است .از
سوی ديگر ،ابنسینا آنجا كه سخن از چگونگی انتفاع نفس از بدن به میان میآورد ،صرفاً از چگونگی
انتزاع كلیات از امور جزئی محسوس سخن میگويد و حرفی از چگونگی تدبیر اموری مانند غضب و
شهوت به میان نمیآورد .اين امر نشان میدهد نفس ناطقهای كه ابنسینا از آن سخن میگويد،
قابلیت تدبیر اين امور را نداشته ،يا حداقل اينكه ابنسینا نتوانسته است چگونگی تدبیر آن امور را
براساس اين مبانی تبیین كند .ديگر اينكه اگر انسان دارای سه نفس نباتی ،حیوانی و ناطقه است و از
سوی ديگر ،سنخیتی میان آنها وجود ندارد؛ بهگونهای كه دو نفس اول ،مادی ،و سومی ،مجرد است؛
پس كدام ويژگی اساسی موجب شده است كه در كنار يكديگر قرار گیرند و هرسه بهعنوان نفس
۱ـ رك به :صدرالدين شیرازی ،۱38۱ ،ج 3و .8
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شناخته شوند .يكی ديگر از اين نارسايیها اين است كه حدوث موجودِ كامالً مجرد چگونه توجیهپذير
است .لكن مشكل اساسی در ادله ابنسینا ،اين است كه باور به جاودانگی نفس در عین ادعای حادث
بودن آن ،چگونه با يكديگر سازگار است .وجود چنین ابهاماتی در انديشه ابنسینا ،موجب آن شد كه
فیلسوفان پس از وی ،بهويژه صدرالمتألهین شیرازی ،با اطالع از وجود چنین ابهاماتی ،بهدنبال راهی
نو در اثبات جاودانگی نفوس باشند .مالصدرا عالوهبر استفاده از نقاط قوت ديدگاه ابنسینا ،با استفاده
از برخی مبانی هستیشناسانه فلسفه خود ،مانند اصالت وجود ،حركت جوهری و حدوث جسمانی نفس
انسانی ،توانست به ديدگاهی منسجمتر در خصوص چگونگی اثبات جاودانگی نفس برسد .بررسی
تفصیلی ديدگاه مالصدرا در اين موضوع ،البته خود نیاز به تحقیقی مفصل و مستقل دارد.
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منابع و مآخذ
ابنسینا ،حسینبن عبداهلل ( ،)۱312معراجنامه ،بهاهتمام بهمن كريمی ،رشت ،مطبعه عروةالوثقی
ــــــــــــ ( ،)۱353المبدأ و المعاد ،بهاهتمام عبداهلل نورانی ،تهران ،مؤسسه مطالعات اسالمی
ــــــــــــ ( ،)۱354ترجمه رساله اضحويه ،مقدمه و تصحیح حسین خديوجم ،تهران ،اطالعات
ــــــــــــ ( ،)۱331االشارات و التنبيهات ،قم ،نشرالبالغه
ــــــــــــ ( ،)۱333النجاه من الغرق في بحر الضالالت ،مقدمه و تصحیح محمدعلی دانشپژوه،
تهران ،دانشگاه تهران
ــــــــــــ ( ،)۱382األضحويه في المعاد ،تحقیق حسن عاصی ،تهران ،شمس تبريزی
ــــــــــــ ( ،)۱383رساله نفس ،مقدمه و حواشی موسی عمید ،همدان ،دانشگاه بوعلیسینا
ــــــــــــ (۱434هـ الف) ،التعليقات ،تحقیق ،عبدالرحمن بدوی ،چاپ دوم ،قم ،مكتب االعالم
االسالمی
ــــــــــــ (۱434هـ ب) ،الشفاء ،تحقیق سعید زائد ،قم ،مرعشی نجفی
ــــــــــــ ( ،)۱313رسائل ابنسينا ،به اهتمام حلمی ضیاء اولكن ،ج ،2استانبول ،دانشكده ادبیات
استانبول
ارسطو ( ،)۱333متافيزيك ،ترجمه شرفالدين خراسانی ،تهران ،حكمت
ــــــــــــ ( ،)۱338درباره نفس ،ترجمه علیمراد داودی ،تهران ،حكمت
اسفراينی نیشابوری ،محمدبنعلی ( ،)۱383شرح النجاۀ ،مقدمه و تحقیق حامد ناجی اصفهانی ،تهران،
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
بهشتی ،احمد ( ،)۱385تجريد (شرح نمط هفتم از كتاب االشارات و التنبیهات) ،قم ،بوستان كتاب
حسنزاده آملی ،حسن ( ،)۱385شرح االشارات و النتبيهات (نمط سوم) ،ج ،2قم ،آيت اشراق
ــــــــــــ ( ۱4۱3هـ) ،النفس من كتاب الشفاء ،قم ،مكتب االعالم االسالمی ـ مركز النشر
صدرالدين شیرازی ،محمدبن ابراهیم ( ،)۱353الشواهد الربوبيه في مناهج السلوكيه ،تهران ،مركز نشر
دانشگاهی
ــــــــــــ ( ،)۱353مفاتيحالغيب ،تهران ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ــــــــــــ ( ،)۱38۱الحكمه المتعاليه في اسفار االربعه ،ج 3و  ،8بیروت ،دار احیاء التراث العربی

