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چکیده
از منظر حکمت ،وجود انسانی حاصل پیوندی عمیق میان نفس و بدن است و این دو ،در کنار
یکدیگر هویت انسان را رقم میزنند .در دوگانه نفس و بدن ،نفس جایگاهی به مراتب رفیعتر به
خود اختصاص داده و عموم حکمای مسلمان ازجمله ابنسینا در مباحث انسانشناختی خود
کوشیدهاند تا «نفس» را بهعنوان اساس و شالوده وجود انسان مورد شناسایی قرار دهند و جایگاه آن
را در منظومه هستیشناسی خویش ،تبیین کنند .بدیهی است که به جهت محوریت مباحث «نفس»
در نگاه پژوهشگران ،نقش و جایگاه «بدن» از مرکز توجه خارج شده و کمتر مورد عنایت و التفات
قرار گرفته است .پرسش اصلی این پژوهش آن است که در اندیشه فیلسوفی چون ابنسینا ،جایگاه
«بدن» و شناخت آثار و احوال آن به چه میزان در شناخت نفس انسان شایسته توجه و اهتمام
است؟پاسخ اجمالی به این پرسش ،این است که در نگرش طبیعی و فلسفی ابنسینا ،بدون شناخت
بدن انسان و خصوصیات آن ،شناخت نفس ،امری ناممکن مینماید و مباحثی چون تعریف نفس،
اثبات وجود نفس ،جوهریت و تجرد نفس ،مغایرت نفس و بدن ،ادراک نفس و اثبات روح بخاری،
بهمدد شناخت ماده بدنی و از طریق تبیین ویژگیهای بدن امکانپذیر است.
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طرح مسئله
در مباحث انسانشناسي ،همواره پژوهشگران توجهي عمیق و تمرکزی دقیق بر هویت نفس انساني و
احكام آن بهعنوان کلیدیترین عنصر وجودی آدمي داشتهاند .در این پژوهشها عموماً تمرکز
نویسندگان بر نقش محوری «نفس» استوار بوده و به اهمیت و جایگاه «بدن» توجه چنداني نشده
است؛ بهعنوان نمونه استاد حائری در سفر نفس ،به مباحثي نظیر تعریف نفس ،حدوث نفس ،جوهریت
آن ،رابطه نفس و بدن و ضرورت بقای نفس از منظر ابنسینا و سهروردی و مالصدرا پرداخته است .این
نوشتار بیشتر متمرکز بر نفس است و در آن« ،بدن» بهعنوان عنصری کلیدی در شناخت انسان مورد
مطالعه قرار نگرفته است .استاد حسن زاده در سرح العیون في شرح العیون ،اضافه بر مباحث فوق ،به
مطالبي نظیر مزاج معتدل ،ذومراتب بودن نفس و بدن ،تجرد برزخي و عقلي نفس نیز اشاره دارد؛ ولي
در این مباحث نیز نقش بدن در معرفتشناسي نفس ،مورد توجه قرار نگرفته است .استاد آشتیاني در
کتاب شرح بر زاد المسافر نیز مسئله نفس و بدن را تنها در احوال نفس پس از مرگ ،معاد جسماني،
ابطال تناسخ و مواردی از این قبیل ،مورد بررسي قرار ميدهد .در این نوشتار ،نشئه اخروی حیات انسان
با محوریت نفس ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .غالمرضا فیاضي در کتاب علم النفس فلسفي نیز
به بیان مسائلي همچون تجرد نفس ،بساطت نفس ،تقدم نفس بر بدن و ابطال تناسخ ميپردازد که
مطالب این کتاب نیز بر مباحث نفس استوار است و شناخت بدن ،فاقد محوریت است.
ابنسینا نفس را جوهری مفارق و مجرد و بسیط ميشمارد که با حدوث بدن حادث ميشود و تعلق
تدبیری به بدن ميیابد و بدن ،آلت و ابزاری برای انجام افعال اوست .نفس ،کمال بدن است و تعلق
نفس به بدن ،چیزی بیرون از ذات و حقیقت نفس است .این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش
محوری است که نقش «بدن» و جایگاه آن در شناخت نفس و احكام مرتبط با آن(همچون وجود نفس،
جوهریت نفس ،تجرد نفس) تا چه اندازه قابلتوجه است و شناخت بدن تا چه حد ميتواند در تبیین
مسائل و احكام نفس و معرفتشناسي آن به ایفای نقش بپردازد؟
مطابق نظر شیخالرئیس ،بدن و نفس دارای تأثیرات متقابل بر یکدیگرند .او ميگوید« :حقیقت
انسان دارای فروعي است که در اعضای بدن پراکنده است .هرگاه چیزی را بهوسیله اعضای بدن
احساس کني یا امری را تخیل نمایي یا هنگامي که غضب کني ،ارتباط و عالقهای که بین نفس و
قوای جسماني نفس برقرار است ،حالتي در نفس تو ایجاد ميکند و باعث ميشود که افعال صادر شده،
بهتدریج در تو ملكه شود و بهراحتي آن را انجام دهي و گاه برعكس ،یک هیأت نفساني در قوای
جسماني و اعضای بدن تأثیر ميکند؛ بنگر چگونه وقتي در مورد خدا و جبروت او فكر ميکني پوستت
ميلرزد و موی بدنت راست ميشود»(ابنسینا ،1335 ،ج ،2ص.)323
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به باور ابنسینا تصورات و تصدیقات نفس ،بر بدن تأثیر ميگذارند .برخي از امور مانند تخیل،
شهوت و غضب نخست در نفس حاصل ميشوند و در مرتبه بعد ،عارض بدن ميگردند .اما به همان
اندازه که نفس ميتواند بر بدن اثر گذارد ،بدن نیز در نفس تأثیر ایجاد ميکند .مطابق نظر ابنسینا
برخي امور مانند خواب ،بیداری ،صحت و بیماری ابتدا برای بدن حاصل ميشوند و از جهت ارتباط
نفس با بدن ،در نفس نمود ميیابند .هنگاميکه انسان از طریق یكي از حواس بدني خود ،چیزی را
احساس کند یا به خیال درآورد ،ارتباطي که بین نفس و این قوای بدني است ،هیأتي را در نفس به
وجود ميآورد که گاه زودگذر(حال) و گاه دائمي(ملكه) است(ابنسینا ،1335 ،ج ،2ص.)323
با اشاراتي که از نظر گذشت ،اجماالً ميتوان به پرسش مذکور در ابتدای مقدمه ،چنین پاسخ داد
که شناخت بدن و وجه جسماني وجود انسان ،در شناخت نفس و تحلیل مسائل آن نقشي بهسزا دارد.
جایگاه معرفتشناسانه جسم و ماده بدني ،در تبیین هشت مسئله از نفسشناسي سینوی مورد بررسي
قرار گرفته است؛ مسائلي که فیلسوفي چون ابنسینا بدون شناخت بدن و جایگاه آن ،نميتواند به
تبیین درستي از آنها دست یابد.

تعریف نفس
ابنسینا نفس را به لحاظ تعلق و اضافه آن به بدن تعریف کرده است؛ به تعبیر دیگر از نظر او اساساً
تعریف نفس مبتني بر تعلق و ارتباط آن با بدن است .در تعریف نفس ميتوان از تعابیر گوناگوني استفاده
کرد :همچون «قوه»(ازآنجهت که نفس ،قوه فعل و انفعال دارد)« ،صورت»(ازآنجهت که نفس ،تعلق
به ماده دارد) و «کمال»(ازآنجهت که طبیعت جنسي با فصل نفس ،کامل ميشود) .ابنسینا همچون
ارسطو نفس را کمال اول برای «جسم طبیعي آلي» ميداند(ابنسینا1335 ،م ،ج ،2ص.)12
توضیح اینکه کمال بر دو نوع است :کمال اول که نوعیت نوع ،وابسته به آن است؛ چنانکه در اثر
نبود آن ،نوع نیز منتفي خواهد بود؛ کمال ثاني که پس از قوام نوع ،برای آن حاصل ميشود؛ مانند
تأثیراتي که از اشیا ميپذیرد یا اثراتي که فرد نوع ،در اشیا ميگذارد .نخستین کمالي که بدن به دست
ميآورد ،نفس نامیده ميشود .اضافه نفس به بدن ،امری عارضي و خارج از ذات نفس است؛ درست
مانند «پدر بودن» که شخص ،ذاتي مستقل از پدر بودن دارد و این اضافه بهعنوان یک امر عرضي،
عارض او ميشود و ممكن است زماني زایل شود .نفس ،یک موجود مجرد عقلي است که براثر ارتباط با
جسم مادی و ازطریق افعال بدني کماالتي بهدست ميآورد .بهتعبیر دقیقتر تفاوت عقل اول با نفس
ناطقه در این است که عقل اول به جهت ابداعي بودنش عاری از قوه و نقصان است؛ ولي نفس ناطقه
چون با وساطت قوای بدني حادث شده است ،کماالت او متأخر از وجود او است .این کماالت ،از طریق
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آالت بدني و جسماني که نفس را آماده قبول افاضات ميکند ،حاصل ميشود(ابنسینا ،1335 ،ج ،2ص.)262

نهتنها نفس انساني ،بلكه نفوس نباتي و حیواني نیز با توجه به ویژگيهای بدني و با قید واژه «جسم
طبیعي آلي» تعریف ميشود .درحقیقت ،نفوس ،ازآنجهت که در معیت ابدان هستند ،مورد شناسایي قرار
ميگیرند .نفس نباتي در بیان ابنسینا ،عبارت است از کمال اول جسم طبیعي از آنجهت که تولیدمثل
و نمو و تغذیه ميکند .نفس حیواني عبارت است از کمال اول جسم طبیعي ازآنجهت که جزئیات را
درک ميکند و حرکت ارادی دارد و نفس انساني ،به کمال اول جسم طبیعي آلي ازآنجهت که افعال
اختیاری و فكری و استنباط رأی به آن نسبت داده ميشود و کلیات را درک ميکند ،تعریف
ميشود(همو1335 ،م ،ج ،2ص.)32
از آنچه گذشت ،ميتوان به نكات زیر دست یافت:
ـ تعریف نفس «کمال اول برای جسم طبیعي آلي» است .قوام این تعریف ،به جسم طبیعي است و
بنابراین ،بدن(جسم طبیعي) رکني اساسي در این تعریف بهشمار ميآید .قید «آلى» نیز به ویژگيهای
بدني همچون تغذیه ،نمو ،تولیدمثل و ابزار ادراک حسي اشاره دارد که تمامي این ویژگيها با مطالعه
بدن و عنایت به شاخصههای بدني بهدست ميآید.
ـ نفس و عقل ،هر دو اموری مجردند؛ اما تفاوت میان نفس و عقل ،به جهت تأخر کماالت نفوس
انساني نسبت به عقول است .این تأخر ،به جهت استفاده ابزاری نفس از بدن است و همین ویژگي
ساحت نفس را از عقول ،متمایز ميسازد.
ـ تعاریف و توصیفاتي که برای نفوس غیرانساني(نفس نباتي و نفس حیواني) آمده نیز از حیث تعلق
و ارتباط نفس با بدن بوده و در نتیجه شناخت نفس و معرفي آن ،در گرو شناخت بدن است.

اثبات وجود نفس
مطابق نظر ابنسینا انسان موجودی تکساحتي نیست و ورای بدن عنصری و مادی او ،نفسي مجرد
وجود دارد؛ اما اثبات وجود نفس ،با شناخت ویژگيهای جسماني و بدني و سلب آن از نفس است.
ویژگيهای جسماني که ابنسینا در این بحث بهکار گرفته چنین است:
1ـ اجسام در جسمیت خود با یکدیگر مشترکاند و از قوانین مشترک پیروی ميکنند .یكي از
راههایي که ابنسینا بدان ميپردازد ،مبحث حرکت است .قسمي از حرکت ،ضد مقتضای طبیعت و زائد
بر عناصر جسم متحرک است؛ مثالً برخي از اجسام رشد و نمو و تغذیه دارند و برخي دارای احساس
هستند و حرکت آنها ارادی است .این سنخ امور ،بهواسطه جسمیت این اجسام نیست؛ چراکه اگر
جسمیت ،عامل این ویژگيها بود ،تمام اجسام در این شاخصهها اشتراک داشتند .بنابراین ،عالوه بر
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جسمیت ،مبدأ دیگری در این اشیا هست که وی آن را نفس مينامد(ابنسینا1335 ،م ،ص5؛ همو ،بيتا ج،

ص152ـ.)151
2ـ شیخالرئیس بر طبق یک برهان به توضیح این مطلب ميپردازد که حرکت موجوداتِ دارای اراده
بهسمت غایات جزئي ،بهدلیل مزاج نیست و ویژگيهای جسماني یا مزاج ،نميتواند غایت حرکت ارادی
قرار گیرد .مطابق این برهان ،حرکت ،بعد از وجود غایت حاصل ميشود؛ بنابراین ،باید غایت جزئي،
موجود باشد تا حرکت جزئي رخ دهد .بر اساس تعریفي که ابنسینا از مزاج بدني دارد علت غایي حرکت
عناصر به سمت ترکیب شدن و تشكیل مزاج ،خود مزاج و ترکیب نیست؛ زیرا حاالت مزاج ـ که از
احوال جسماني است ـ پس از حرکت اتفاق ميافتد و هر حالت از احوال جسماني که بعد از حرکت
عارض شود ،نميتواند غایت حرکت قرار گیرد .بنابراین ،غایت حرکت عناصر ،جسم یا مزاج نیست؛ بلكه
غایت در این حرکات همان محرک یعني نفس است(همو1121 ،هـ ،ص63ـ.)61
 3ـ مطابق برهاني دیگر ،بدن همواره در معرض تبدل ،زیادت و نقصان است؛ بنابراین اگر حاالتي
در وجود انساني باشد که عاری از تغییر و فزوني و کاستي باشد و پیوسته بر یک حالت بماند ،این
حالتها ناشي از ماده بدني نبوده ،وجود نفس را به اثبات ميرساند .ابنسینا با این مقایسه میان
حاالت وجودی انسان ميگوید « :ای انسان عاقل ،بدان تو امروز همان کسي هستي که در همه عمر
خود بودهای ،حتي بسیاری از آنچه را که بر تو گذشته ،بهخاطر داری .بيشک تو ثابت و مستمر
هستي؛ ولي بدن تو همیشه در معرض نقصان است و بههمین جهت ،انسان به غذا نیاز دارد که
جایگزین آنچه از بدنش تحلیل رفته ،باشد ...تو ميداني که در مدت بیست سال ،از آنچه قبالً بدن
تو بوده ،چیزی باقي نمانده است؛ ولي تو در تمام این مدت ،معترف به بقای ذات خویشي و در تمامي
عمر نیز چنین خواهي بود .پس ذات تو با بدن تو مغایر است»(همو1352 ،م ،ص153ـ.)151
1ـ راه دیگری که ابنسینا بهوسیله آن به اثبات نفس ميپردازد ،مطالعه در علم حضوری انسان
نسبت به خویشتن خویش است .ادراک بدن و اعضای آن از طریق حواس بدني به وقوع ميپیوندد و
علم به حاالت بدني ،علمي حصولي است؛ ولي در حالت خواب ،حواس ظاهری و بدني از کار ميافتند
و در همان حال ،قوای باطني انسان ،دریافتها و ادراکهایي از خود دارند .حتي در حالت مستي نیز
که انسان ادراک محسوس و معقول ندارد ،از خویش غافل نیست .هر انساني حقایق خارجي را از
طریق حواس گوناگون ادراک ميکند؛ ولي اگر در خویش تأمل کند ،حقیقت وجود خود را بدون
واسطه حس درک ميکند؛ پس نفس انساني چیزی غیر از بدن اوست(همو ،1335 ،ج ،2ص.)232
از مطالب فوق ،ميتوان این نكات را به دست آورد:
ـ اثبات وجود نفس ،بدون شناخت ویژگيهای بدن و سلب آنها از نفس ،امكانپذیر نیست .دقت
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نظر در افعال و ویژگيهای انسان نشان ميدهد که برخي از این امور ،مبتني بر جسمانیت و مادی بودن
نیست و بالطبع مبدئي غیر از بدن دارد و این مبدأ نفس است.
ـ بدن واجد ویژگيهای گوناگوني است :بدن دارای تبدل و دگرگوني است؛ علم به بدن تابع علم به
اعضاء و جوارح است؛ افعال بدني بر شكل و سیاق واحد هستند؛ بدن نميتواند منشأ یا غایت حرکات
گوناگون باشد و...؛ اما با مطالعه در احوال و آثار انسان ،به ویژگيهاى دیگرى هم دست مىیابیم که با
آثار و احوال بدني متفاوت است و این خود ،وجود نفس را به اثبات ميرساند .در واقع بدن در اثبات
نفس ،واجد نقشي سلبي است.

اثبات جوهریت نفس
در علم منطق ،جوهر به ماهیتي تعریف ميشود که اگر در اعیان یافت شود در موضوع یا در محل نیست
(حلي ،1332 ،ص .)21جوهر یا «جسم» است و یا غیرجسم .جوهر غیرجسم یا جزء جسم است و یا مفارق از
اجسام .اگر جزء جسم باشد یا «صورت» است و یا «ماده» و اگر نباشد ،یا «عقل» است که از هر ماده و
جهتي مبراست و یا «نفس» است که متصرف در جسم و مدبر آن است(ابنسینا ،1335 ،ص33ـ.)31
شیخالرئیس در اثبات جوهریت نفس از برخي ویژگيهای بدني و جسماني بهره ميجوید؛ سپس با
نفي جسمانیت از نفس ،قائمبهذات بودن و مدرِک بالذات بودن آن را به اثبات ميرساند و طبعاً با اثبات
قائمبهذات بودن نفس ،عرضیت از آن سلب و جوهریت آن ثابت ميشود؛ زیرا ماهیت ممكنات ـ چنانكه
بیان شد ـ از این خالي نیست که یا جوهر است یا عرض؛ با نفي عرضیت از ساحت یک ماهیت ممكن،
جوهریت آن به اثبات ميرسد .چهار برهان اقامه شده با این شیوه چنین است:
1ـ انسان امور متعدد را تعقل ميکند و این تعقل از جهت جسم بودن نیست .جسم بذاته قادر به
تعقل معقوالت نیست؛ چراکه اگر چنین بود باید تمامي اجسام قادر به تعقل باشند؛ حالآنکه بسیاری
از اجسام تعقل نميکنند .قوه فاعلهای در انسان وجود دارد که ذاتاً تعقل ميکند و افعال مختلف از آن
صادر ميشود .پس این قوه ،قائمبهذات است(همو ،بيتا الف ،ص263ـ)232؛ با اثبات قائمبهذات بودن
نفس ،عرضیت از آن نفي و جوهریت آن به اثبات ميرسد.
2ـ هرچه با مشارکت جسم ادراک کند ،تكرار ادراکات دشوار برای آن مانع از ادراکات ضعیفتر
ميشود .درصورتيکه قوه مدرِکه در ادراکش نیاز به آلت جسماني ندارد و بذاته مدرِک است و هرچه
بذاته مدرک باشد ،جوهر است .بهعالوه وقتي جسم و آالت آن ،دوره رشد و نمو را بگذراند ،حدود
چهلسالگي به بعد ،رو به ضعف و نقص مينهد .اگر قوه ناطقه جسماني باشد ،نباید کسي در این سن
موجود باشد ،مگر اینكه قوه ناطقه اش رو به ضعف و پیری گذاشته باشد .اما در اکثر مردم وضع به شكل
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دیگری است؛ در این سن قوه عاقله در آنها قوت و زیادت ميیابد(ابنسینا ،بيتاـ ج ،ص .)212پس قوام
ناطقه به جسم و آلت نیست و بنابراین ،قوه عاقله و به تبع آن نفس ،جوهری قائمبهذات است.
3ـ در برهاني که بیان خواهد شد با تأکید بر تناهي افعال در قوای جسماني ،به اثبات قائمبهذات
بودن نفس پرداخته ميشود .بر اساس این تقریر ،هیچیک از قوای جسماني قادر به افعال نامتناهي
نیستند؛ ولي قوه ناطقه بر افعال نامتناهي تواناست؛ بهعنوان مثال ميتواند صور هندسي و عددی و اعداد
نامتناهي را ادراک کند .پس ناطقه قائم به جسم نیست؛ بلكه جوهری قائمبهذات است(همان ،ص132ـ.)135
1ـ جسمانیات و بهتبع آن ابدان ،قائمبهذات نیستند؛ زیرا برای ادراک امری که قائمبهذات است،
نیازی به اخذ صورت نیست و این در حالي است که انسان برای ادراک بدن و اعضای آن ،نیازمند
اخذ صورت است .در مقابل ،ذات انسان نزد او حاضر است؛ او به ذات خود علم دارد و خود را ادراک
ميکند و بنابر این ،برای درک خود محتاج اخذ صورت نیست .هرچیزی که برای درک آن احتیاجي به
اخذ صورت نباشد ،قائمبهذات است؛ درنتیجه ذات(نفس) انسان جوهری قائمبهذات است(همو،1333 ،
ص155ـ156؛ همو ،بيتاـ ج ،ص212ـ212؛ صدرالدین شیرازی ،1335 ،ص35ـ.)33
از آنچه گذشت ميتوان چنین استنباط کرد:
ـ مطابق نظر شیخالرئیس ،نفس ،جوهری قائمبهذات است .او در راستای اثبات این مهم ،از
ویژگيهای بدني بهره ميجوید .با توجه به اینکه جسم(بدن) امری قائمبهذات نیست ،چنانچه بتوان
خصوصیات جسماني را از برخي ساحات وجود انسان سلب کرد ،قائمبهذات بودن آن ساحتها(نفس)
به اثبات ميرسد و به تبع آن ،جوهریت نفس ،پذیرفته ميشود؛ چرا که قائمبهذات بودن ،نافي
عرضیت و به تبع آن ،مثبت جوهر بودن است.
ـ ناتواني در تعقل معقوالت ،ضعف و سستي در اثر زیادت سن ،تناهي افعال ،و نیازمندی به اخذ
صورت در هنگام ادراک ،از ویژگيهای ماده بدني است؛ حال آنكه عقل انسان از این ضعفها و
محدودیتها مبراست .این خود مثبِت جوهری قائمبهذات در وجود انسان به نام نفس است.

اثبات تجرد نفس
بدن در اثبات تجرد نفس ،نقشي سلبي ایفا ميکند .بهبیاندیگر ،براهین اثبات تجرد نفس ،بر اساس
سلب ویژگيهای بدني و نفي جسمانیت نفس است .این براهین ،در جایجای آثار ابنسینا آمده و در
قالب استداللهای زیر شكل گرفته است:
1ـ نخستین برهاني که بیان خواهد شد مبتني بر ویژگي دگرگوني و رشد بدن و اعضای آن است .جسم
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و ماده بدني دستخوش تغییر و دگرگوني است .بهاعتقاد ابنسینا اگر فرایند تعقل بهواسطه اعضای بدن
باشد ،وقتي بدن رشد ميکند ،اجزاء آن دگرگون ميشود و این رشد و دگرگوني بالطبع باید در تعقل
اثرگذار باشد؛ حالآنکه این امر ،تأثیری در نفس و تعقل آن ندارد؛ پس نفس مجرد است (ابنسینا،1335 ،
ج ،3ص233؛ همو1335 ،م ،ص.)133
2ـ برهان دوم ،بر حصولي و اکتسابي بودن علم به بدن و اعضای آن استوار است .انسان ذات
خویش را ادراک ميکند و هرگاه کسي ذات خود را ادراک کند ،ماهیت ذاتش برای او آشكار ميشود.
این ادراک نسبت به ذات ،از دو حال خارج نیست :یا ذات ،بدون وساطت صورت و به علم حضوری
برای وی حاضر است؛ یا صورتي از ذات و ماهیت آن در وی حاصل ميشود و او بدان علم حصولي
ميیابد .ادراک ذات ،بهعلم حصولي نیست؛ زیرا حصول صورت ذات در ذات مدرِک ،مستلزم اجتماع
مثلین در ماده و محلي یكسان است(زیرا الزم ميآید که دو صورت کامالً مثل هم در یک محل اجتماع
داشته باشند :یكي صورت اصلي ذات که همیشه همراه با اوست و دیگری صورتي که در اثر تعقل
خویش حاصل شده است) با ابطال این فرض ،ادراک از طریق علم حضوری و بهتبع آن ،تجرد نفس
بهاثبات ميرسد(همو ،1333 ،ص155؛ صدرالدین شیرازی ،1351 ،ج ،2ص.)135
3ـ برهان سوم مبتني بر تناهي افعال در جسم و ماده بدني است .نفس بهگفته ابنسینا ميتواند
معقوالت را بهطور متناوب و نامتناهي تعقل کند؛ اما از جسم ،افعال نامتناهي صادر نميشود .بنابراین،
نفس انسان نميتواند جسم یا جسماني باشد .اینکه خیال انسان(برخالف خیال حیوان) توانایي صدور
افعال نامتناهي را دارد به دلیل تصرف قوه عاقله بر آن است(ابنسینا1335 ،م ،ج ،2ص132؛ همو ،بيتاـ ج،
ص212ـ .)213قوه عاقله قادر به انجام افعال نامتناهي است و هیچ قوه جسمانيای توانایي چنین کاری
را ندارد؛ بنابراین ،قوه عاقله(و بهتبع آن ،نفس) ،جسماني نیست.
1ـ برهان دیگر بر این اساس اقامه شده که جسم و ماده بدني در افعال خود همواره محتاج ابزار
مادی است .ابنسینا معتقد است اگر قوه عاقله ،مادی و جسماني باشد ،باید افعال خود را از طریق ابزار
بدنياش(که بنا بر فرض ،مغز است) انجام دهد .در این صورت ،قوه عاقله از سه ادراک ناتوان خواهد
شد :نخست آنکه از ادراک خویش ناتوان ميشود؛ زیرا بنابرفرض ،آنچه ميفهمد بدون ابزار ،امكانپذیر
نیست؛ حالآنکه قوه عاقله خود را ادراک ميکند؛ دوم آنکه نميتواند ابزار خود یعني مغز را ادراک کند؛
زیرا در ادراک ،نیازمند ابزار است و ادراک ابزار نیز ،مستلزم وجود ابزار دیگری است؛ سوم آنکه
نميتواند به تعقل خویش ،علم داشته باشد؛ زیرا بین قوه عاقله و تعقل آن ،واسطه(مغز) وجود دارد .این
در حالي است که قوه عاقله هم خود را ،هم ابزار فرضي خود را و هم تعقل خود را ادراک ميکند.
بنابراین ،قوه عاقله جسم یا جسماني نیست(همو ،1335 ،ج ،3ص235؛ همو1335 ،م ،ج ،2ص132ـ133؛
صدرالدین شیرازی ،1351 ،ج ،2ص.)156
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5ـ برهان پنجم ابنسینا این است که اگر قوه عاقله دارای عضوی بدني مانند مغز باشد دو فرض
متصور است :یا هرگز مغز را درک نميکند؛ یا همواره آن را ادراک ميکند .فرض نخست ظاهرالبطالن
است؛ زیرا ما مغز خود(و افعال آن) را ادراک ميکنیم .اما بطالن فرض دوم :مطابق دیدگاه ابنسینا در
هر ادراک حصولي باید صورت مدرَک در عضو ادراککننده منطبع شود .اگر قوه عاقله بخواهد عضو
مفروض خود(مغز) را ادراک کند ،باید صورت ادراکي مغز در محل این عضو ،منطبع شود .خود مغز
بهعنوان یک امر مادی دارای ماده و صورت است و بنابراین در هنگام ادراک مغز ،الزم ميآید که دو
صورت کامالً مثل هم در یک محل اجتماع داشته باشند :یكي صورت اصلي خود مغز که همیشه همراه
با ماده آن است و دیگری صورتي از مغز که در اثر تعقل خویش حاصل شده است .اما اجتماع مثلین
محال است و نميتوان پذیرفت که دو صورت از یک شيء در ماده واحد با اعراض واحد ،حاصل
شود(ابنسینا ،1335 ،ج236 ،3ـ252؛ همو ،بيتاـ ب ،ص55-53؛ همو ،1361 ،ص365ـ365؛ صدرالدین شیرازی،1356 ،
ص523؛ بهمنیار ،1313 ،ص.)525
6ـ از دیگر ویژگيهای بدني که در اثبات تجرد نفس مورد استفاده قرار ميگیرد این است که بدن و
عضو جسماني در اثر کهولت ،کسالت و نیز در اثر تكرار یک فعل ،همواره دچار خستگي و ضعف
ميشود و قادر نیست فعل خود را مانند قبل انجام دهد .بهعالوه قوه بدني هرگاه یک فعل ادراکي
شدید(مثل چشیدن مزه تند) انجام دهد ،بالفاصله قادر بر ادراک ضعیفي از همان سنخ(مثل چشیدن
طعم مالیم) نیست .با توجه به این مقدمه اگر فرایند تعقل بهواسطه عضو مادی باشد با خستگي عضو،
نفس(ناطقه و قوه عاقله) نیز باید دچار سستي و خستگي شود؛ اما نفس همیشه در هنگام عروض
خستگي بر بدن ،دچار سستي و ضعف نميشود؛ بلكه گاه در اثر اندیشیدن ،توانایي نفس بر تعقل حفظ
ميشود یا حتي افزایش ميیابد .همچنین گاه قوه عاقله پس از اندیشیدن به مسائل دشوار ،مسائل آسان
را بهراحتي درک ميکند و نیز اگر بارها تعقل کند دچار خستگي نميشود و خستگيای که در این حالت
بر انسان عارض ميشود خستگي جسم اوست؛ نه خستگي قوه عاقلهاش(ابنسینا ،1335 ،ج ،3ص231؛ همو،
1335م ،ج ،2ص133؛ همو ،1361 ،ص363ـ.)365
3ـ در آخرین برهان ،ابنسینا ميگوید اجزاء و اعضای بدن همگي پس از اینکه به حد کمال و رشد
خود رسیدند ،از حدود چهل سالگي بهمرور رو به ضعف رفته و از کارایي آنها کاسته ميشود؛ اما قوه
عاقله ،برخالف اعضای بدن رو به قوت ميگذارد و توانایي تعقل در او افزایش ميیابد .اگر قوه عاقله
جسماني بود ،باید همانند دیگر قوای بدني دچار ضعف ميشد؛ بنابراین قوه عاقله نميتواند در زمره
قوای بدني قرار گیرد(همو1335 ،م ،ج ،2ص135؛ همو ،بيتا ج ،ص.)212
از آنچه گذشت ،این نكات را ميتوان به دست آورد:
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ـ براهین اثبات تجرد قوه عاقله ،بر شناخت بدن و ویژگيهای جسماني آن ،استوار شده است؛ بدین
صورت که تجرد قوه عاقله از طریق سلب و نفي ویژگيهای بدني و به تعبیر دیگر ،جسماني نبودن
افعال و حاالت این قوه به اثبات ميرسد.
ـ متناهي بودن افعال بدني ،نیازمندی بدن به ابزار مادی ،ضعف و خستگي ،کهولت ،واجد تغییر،
رشد ،دگرگوني و ...از ویژگيهای جسم و ماده بدني هستند ،که در براهین اثبات تجرد قوه عاقله ،این
ویژگيها سلب شده و بدین طریق ،مادی بودن و جسمانیت قوه عاقله نفي ميشود و تجرد آن به
اثبات ميرسد.

اثبات دوگانگی نفس و بدن
غیر از براهین اثبات تجرد نفس ،براهین دیگری نیز به بیان مغایرت نفس و بدن منتهي ميشود .این
براهین ،بر شناخت ویژگيهای جسماني و مزاج مبتني است؛ ویژگيهایي که با سلب آن از برخي حاالت و
افعال انسان ،ميتوان دوگانگي وجود انسان(نفس و بدن) را به اثبات رسانید.
1ـ جسمیت و مزاج بدني هیچیک نميتواند مبدأ و منشأ حرکتهای ارادی در انسان باشد؛ چون اگر
جسمیت در انسان مبدأ حرکت ارادی بود ،باید در همه اجسام حتي جمادات و عناصر نیز این اتفاق رخ
ميداد؛ حالآنکه حرکت ارادی در این اجسام نیست؛ پس اراده و حرکت ارادی ،ناشي از امری دیگر
غیر از بدن است .مزاج جسم هم نميتواند سبب ایجاد حرکت ارادی در انسان باشد؛ چون مزاج گاهي
مانع حرکت انسان ميشود؛ مثالً اگر کسي بخواهد از ارتفاعي باال رود ،مزاج او بهواسطه سنگیني،
خواستار حرکت بهسوی پایین است یا وقتيکه کسي ساکن است و ميخواهد حرکت کند ،مزاج خواهان
سكون است؛ ولي او اراده حرکت ميکند .پس نه مزاج و نه جسمیت ،مبدأ حرکت ارادی در انسان
نیست و حرکت به مبدأ خاص و محرک دیگری جز بدن یعني نفس نیازمند است(ابنسینا ،1335 ،ج،2
ص233ـ.)322
2ـ مطابق استداللي دیگر ،جسمیت و مزاج علت تعقل و ادراکات کلي و جزئي در انسان نیست؛ زیرا
اگر جسمیت ،مبدأ ادراک انسان باشد ،الزم است این اقتضا در هر موجود جسماني مانند جمادات و
عناصر نیز باشد .حالآنکه ادراک در برخي موجودات جسماني وجود ندارد .پس جسمیت مبدأ ادراک
نیست(همو ،1335 ،ج ،2ص.)321
مزاج نیز نميتواند موجب ادراکات گوناگون شود؛ زیرا مزاج از کیفیات محسوس است؛ بنابراین اگر
مدرَک از کیفیات محسوس همانند مزاج طبیعي باشد به جهت مشابهت با مزاج ،از آن متأثر نشده و
ادراک حاصل نميشود .اگر مدرَک از کیفیات محسوس ضد مزاج طبیعي باشد بهمجرد برخورد با آن
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استحاله یافته و بهجای آن ،مزاج دیگری پدید ميآید .حتي اگر مزاج ،مبدأ ادراک باشد ،چون از کیفیات
محسوس است الزم ميآید دریافتهای انسان فقط به محسوسات اختصاص یابد و شامل ادراکات
خیالي ،توهمي یا تعقلي نشود .بنابراین ،مزاج غیر از نفس است(ابنسینا ،1335 ،ج ،2ص.)321
3ـ دلیل دیگر بر اینکه مزاج نميتواند مبدأ ادراک واقع شود ،این است که مزاج بدني ،معلول اجتماع
عناصر گوناگون است و اجتماع عناصر نیاز به جامع و نیز قوه نگهدارندهای دارد که عناصر متضاد را
حفاظت کند؛ بنابراین ،مزاج برای استمرار خویش به دو نیروی جامع و حافظ محتاج است .جامع و حافظ
نیز بر التیام(به هم پیوستگي) مقدماند .التیام نیز بر مزاج مقدم است .اگر مزاج در انسان مبدأ ادراک
باشد ،باید بر جامع و حافظ تقدم داشته باشد؛ حالآنکه باواسطه التیام ،مؤخر از آن دو است و این خلف
است .پس مبدأ ادراک ،امری غیر از مزاج بدني(یعني نفس) است(همان ،ص321ـ.)322
1ـ برهان آخر بر این ویژگي ماده بدني متكي است که علم به بدن و اعضاء آن تابع وضع و محل
است .به تعبیر ابنسینا اگر انساني بهطور معلق و دفعي در هوا آفریده شود و اعضای بدن او نیز کامل
باشند ،ولي آن اعضاء باهم در تماس نباشند و او همچنین نتواند پدیدهای را پیرامون خود ادراک کند،
بهرغم تمامي این احوال ،نميتواند از ذات خویش غافل باشد .پس آنچه را که وی بدان آگاهي
دارد(ذات) غیر از چیزی است که بدان آگاهي ندارد(بدن) .بنابراین ،هویت و ذات انسان(نفس) غیر از
بدن اوست(همان ،ص.)232
نكاتي که از مطالب فوق به دست ميآید ،به قرار زیر است:
ـ انسان فاعل حرکات ارادی است و این سنخ حرکات ،ناشي از جسمانیت او نیست؛ چرا که
جسمانیت ،امری مشترک در تمامي اجسام است؛ با مشاهده این ویژگي جسماني در جسم انسان و دیگر
اجسام ،ميتوان وجود یک امر مغایر با بدن را ثابت کرد.
ـ ادراک در انسان امری مبرهن و غیرقابل انكار است .با عنایت به این که جسم و مزاج نميتواند
مبدأ یا غایت ادراک واقع شود و جسم ـ از آن جهت که جسم است ـ قابلیت مدرِک بودن را ندارد،
ميتوان تحقق امری مغایر با بدن(نفس) را در وجود انساني به اثبات رسانید.

اثبات حدوث نفس
فالسفه مسلمان ،عموماً درباره اصل حدوث نفس(بماهو نفس) و عدم تقدم آن بر بدن ،اتفاقنظر دارند و
خلقت نفس پیش از بدن را محال دانستهاند .به اعتقاد ابنسینا نفس ،جوهری مجرد از ماده است که با
حدوث بدني که قرار است به آن تعلق گیرد ،حادث ميشود(ابنسینا ،1331 ،ص52؛ همو ،1363 ،ص .)123نزد
ابنسینا و مشائین ،بدن مادی داخل در ذات و حقیقت نفس نیست .نفس دارای حیثیتي ذاتي و حیثیتي
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اضافي است .نفس ناطقه انسان ،جوهری مجرد است که بهحسب اصل ذات و جوهر خود ،وجود مجرد
دارد؛ ولي برای کسب تعالي و استكماالت عرضي به بدن تعلق گرفته است و تعلق نفس به بدن و
ارتباط متقابل آن دو ،در راستای استكمال ،کسب معرفت و تحصیل فضایل حاصل از وساطت قوای
مادی بدني است .ازهمینرو جوهر مجرد نفس با حدوث بدن حادث شده و به بدن مادی تعلق ميگیرد
(آشتیاني ،1351 ،ص31ـ.)31
بدن ،شرط وجود نفس و مرجح حدوث آن است و بهمحض اینکه اعتدال الزم بدن انساني حادث
گردید ،مفیض نفس ،وجود مجرد عقلي نفس را بدان افاضه ميکند و نفس در جهت استكمال خود،
حیثیت اضافي نسبت به بدن خواهد داشت .نفس هنگام ترکیب با بدن ،نوع طبیعي انساني را بهوجود
ميآورد و انسان به این تعبیر ،نوعي طبیعي و جسماني مرکب از بدن مادی و نفس مجرد است (ابنسینا،
125 ،1363ـ .)126ابنسینا نفس را صورت بدن دانسته و شوقي طبیعي را سبب اتحاد آن دو ميداند.
نفس ،مدبر بدن است و تا بدني در کار نباشد ،نفسي تحقق نخواهد یافت .پسازاینكه بدن ،برای پذیرش
نفس فراهم شد ،نفس حادث ميگردد و این آمادگي در بدن در ایجاد نفس دخالت دارد (همو1335 ،م ،ج،2
ص153ـ.)155
اجسام بهطور عام و ابدان بهطور خاص ،به سبب عوارض متنوع و متعددی که دارند ،از یکدیگر
تفكیک ميشوند ،واجد تكثر و تعدد ميگردند و هر یک هویتي مستقل از دیگری ميیابند .ابنسینا در
براهیني که بیان خواهد شد از این ویژگي ماده بدني استفاده ميکند و حدوث نفس را با توجه به همین
ویژگي جسماني تبیین ميکند.
1ـ مطابق برهاني از ابنسینا نفوس ،متعددند نه واحد .با توجه به اینکه تعدد نفوس ،بهدلیل تفاوتدر
عوارض آنهاست ،اگر نفوس پیش از بدن موجود باشند ،بهدلیل فقدان عوارض ،نميتوانند متعدد باشند؛
بنابراین ،نفس حادث است(همان ،ص .)135بالطبع وقتي حیات نفس پیش از بدن مورد خدشه قرار گیرد،
بهطریق اولي ،قِدم آن نیز باطل ميشود.
2ـ اگر فرض کنیم که نفس انسان پیش از حدوث بدن ،به نحو مجرد ،موجود بوده و با حدوث بدن
حادث نشده است ،این نفس نميتواند متكثر باشد؛ زیرا تكثر اشیا یا از ناحیه ماهیت و صورت است و یا
از ناحیه ماده .شق نخست ،باطل است و نفوس از جهت ماهیت و صورت ،تغایری ندارند؛ زیرا همه
دارای ماهیت یكساناند؛ بنابراین ،تكثر نفوس از ناحیه ماده آنها(یعني بدن) است و با فرض اینکه
موجودیت نفس بدون بدن حاصل گردد ،هیچ تغایر عددی بین نفوس نخواهد بود .بنابراین ،تكثر عددی
نفوس ،قبل از تعلق به بدن باطل است(همو1335 ،م ،ج ،2ص.)135
3ـ مطابق آنچه در استدالل پیشین آمد ،اگر نفس بخواهد پیش از بدن تحقق داشته باشد ،باید واحد

تأثیر شناخت «بدن» در نفسشناسي ابنسینا (بررسي هشت مسئله از علمالنفس سینوی) 115 

بالعدد باشد .حال اگر فرض کنیم که دو بدن دنیوی حادث شده ،به طور قطع الزم است که در هر بدن
یک نفس حاصل شود .با فرض واحد بودن نفس پیش از حدوث بدن ،یا دو نفس مذکور ،دو بخش از
آن نفس واحد بالعدد هستند که محال است؛ زیرا نفس مجرد ،انقسام نميپذیرد؛ یا الزم ميآید که نفس
واحد بالعدد بعینه در دو بدن موجود باشد که بطالن آن نیز روشن است(ابنسینا1335 ،م ،ج ،2ص135ـ.)133
توضیح پایاني اینکه به باور ابنسینا بدن ،آلت و ابزار استكمال و کسب فضایل برای نفس است و
هر نفسي باید بدني متناسب با خود داشته باشد .تشخص فردی نفسهای انساني تنها از طریق احوالي
حاصل ميشود که به آنها الحق ميشود و این احوال ،الزمه آنها نیست؛ زیرا اگر چنین بود ،همه
نفوس در آن حاالت مشترک بودند .این احوال الحق ،در یک مبدأ زماني عارض بر نفس ميشوند.
نفوس قدیم نیستند و با حدوث بدن ،حادث ميشوند؛ همچنانکه ماده بدني ـ که صالحیت همراهي با
نفس را یافته ـ حادث است .در جوهر نفس که با حدوث بدن حادث ميشود ،یک هیأت و شوق طبیعي
است که نفس را به یک بدن خاص مشغول و از سایر اجسام ،منصرف ميکند؛ بههمین خاطر پس از
تشخص نفس ،هیأتي به آن نفس ملحق ميشود تا نفس را در آن بدن خاص ،تعین بخشد و بین نفس
و بدن صالحیت و مناسبت حاصل شود .استكمال هر نفس بهواسطه بدن خاص اوست(همانجا).
از مطالب فوق به این نكات ميتوان رسید:
ـ در اندیشه ابنسینا بدن شرط حدوث نفس و به منزله علت اعدادی برای افاضه آن است.
ـ نیازمندی نفس به آالت و قوای مادی ،اساس استدالل بر حدوث نفس است .نفس در مسیر خود
به اعضاء ،ابزار مادی و قوای بدني نیازمند است و قدم نفس ،مستلزم تجرد تام و بينیازی کامل آن
از اعضا و ابزار بدني است.
ـ تكثر و تعدد نفوس از ویژگيهایي است که معطوف به جسم و جسمانیات است .نوع انساني،
ماهیت مشترک در افراد انسان است و این تكثر و تعدد نفوس ،بدون حضور بدن ،قابل توجیه نیست؛
زیرا قدم نفس ،مستلزم مبرا بودن آن از جسم و در نتیجه ،نوع منحصر در فرد بودن وجود انساني خواهد
بود.

تبیین نقش بدن در ادراکات نفس
حقیقت ادراک نزد ابنسینا عبارت است از تمثل حقیقت شيء مدرَک نزد مدرِک و یـا تمثل صورت مدرَک
نزد مدرِک .حالت نخست فقط در علم مدرِک به خودش رخ ميدهد و حالت دوم در علم بـه اشیا خارجي
تحقق ميیابد .در این حالت ،اگر آن صورت ،عقلي باشد مستقیماً نزد نفس حاضر ميشود؛ ولي اگر
صورت حسي ،خیالي یا وهمي باشد صورت مذکور ،از طریق انطباع در قوا و آالت جسماني ،مدرَک
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نفس واقع ميشود(ابنسینا ،1335 ،ج ،2ص .)325ابنسینا معتقد است که نفس باوجود اینکه امری واحد
است ،ولي دارای قوایي است که اعمال آن قوا ،نفس را با بدن مرتبط ميکند و به این صورت ،نفس و
بدن از یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل ميیابند .در این قسمت ،نقش بدن(و قوای جسماني) در ادراکات
نفس بررسي ميشود:
1ـ قوای ظاهری :نقش بدن در ادراکات حسي کامالً آشكار است و نیاز به توضیح چنداني ندارد .در
درک حسي نفس ،حضور ماده ،دارا بودن هیأت و عوارض غریبه و جزئیت معلوم ،شرط است .در تخیل
نیز گرچه نیازی به حضور ماده نزد مدرِک نیست ،ولي دربرداشتن عوارض غریبه و جزئي بودن ،شرط
است(همان ،ص322ـ.)323
2ـ قوای باطني :از منظر ابنسینا ،نفس دارای پنج قوه ادراک باطني است و هر یک از این قوا
دارای ابزار جسماني خاصي هستند(همان ،ص .)332از نظر ابنسینا بدن در ادراکات خیالي واجد نقشي
محوری است؛ زیرا او قوای باطني ،از جمله خیال را مادی ميداند .این قوا مدرِک صور جزئیهاند و از
ابزار جسماني کمک مي گیرند تا بتوانند عوارض همراه با صورت حسي را رفع کنند؛ اما نميتوانند آن
مدرَک را بهطور کامل تجرید کنند(همو1335 ،م ،ج ،2ص166ـ .)163دلیل او بر مادی بودن خیال این
است که صور خیالي دارای وضع ،جهت و مقدار هستند و این ویژگيها از ناحیه قابل و محل مادی
به وجود ميآیند .پس محل صور ،باید مادی باشدـ هرچند مادهای لطیف مانند روح بخاری ـ(همانجا).
3ـ قوه عاقله :مطابق نظر شیخالرئیس تعقل نیز از جهاتي وابسته به بدن است .عقل نظری کلیاتي را
که از طریق مقدمات اولیه ،تجربي ،متواتر و ...بهدست آمده ،ادراک ميکند .قوای حیواني نیز به نفس
ناطقه کمک ميکنند(همان ،ص13؛ همو ،1335 ،ج ،1ص)213؛ بنابراین ،هر نیاز و حاجتي که نفس حیواني به
بدن دارد ،درباره نفس ناطقه نیز صدق ميکند.
فعل نفس ناطقه چه از جنبه عقل نظری و چه از جنبه عقل عملي به بدن وابسته است .ارتباط بین
مفاهیم در قالب قضایا ـ اعم از سلبي و ایجابي ـ و تحصیل مقدمات تجربي و متواتر ،منوط به کمک
گرفتن از بدن است؛ زیرا ادراک تصور کلي ،منوط به تصورات جزئي است و تصورات جزئي به عهده نفس
حیواني منطبع در بدن است .قضایای متواتر نیز مترتب بر قضایای شنیداری است که مكرراً از طریق قوه
سامعه برای انسان حاصل ميشود و قوه سامعه وابسته و نیازمند به ابزار بدني است(همو،1361 ،
ص332ـ .)333عقل نظری برای بهفعلیت رسیدن ،در مراتب مختلف خود نیازمند بدن است .عقل نظری در
ابتدا هیوالني و استعداد محض است و با تحصیل معقوالت اولي ـ که همه متوقف بر بدناند ـ هیوالني عقل
بالفعل ميشود(همان ،ص.)333
عقل عملي رو سوی بدن دارد و در بدن تصرف ميکند(همو ،1331 ،ص .)26عقل عملي ممیز خیر و شر
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در جزئیات بوده و در همه افعال خود به بدن و قوای بدني نیازمند است(ابنسینا1335 ،م ،ج ،2ص.)155

مبادی این عقل ،از مشهورات ،مقبوالت ،مظنونات و تجربیات است .این عقل با تحصیل مقدمات مشهور،
تبدیل به عقل بالملكه ميگردد(همو ،1361 ،ص .)333تحصیل مقدمات اولیه و مشهور ،مترتب بر تصورات
جزئي است و تصورات جزئي نیز بالطبع ،وابسته به بدن ،آالت جسماني و ادراکات حسي است.
ابنسینا بهرغم جایگاه برجستهای که در ادراکات نفس به بدن ميدهد ،بدن را در بسیاری از موارد ،مانع
ادراکات متعالي عقالني و بهتبع آن کسب لذتهای معنوی ميداند و برای بدن در این نوع ادراکات ،نقشي
سلبي قائل است .وی در توضیح اینکه چرا انسانها لذتهای روحاني را ادراک نميکنند ،تصریح ميکند
زماني که انسان اشعار به لذت نداشته باشد ،شوق و کششي نسبت به آن نخواهد داشت؛ مثالً کسي که
اصالً شهوت جنسي ندارد ،اگرچه لذت جماع را ميداند ،اما اشتها و کششي را که مختص به آن است،
نخواهد داشت؛ چنانکه نابینایان تصوری از صورتهای زیبا و ناشنوایان نیز درکي از نغمات خوش ندارند و
انسان عاقل نباید چنین بپندارد که هر لذتي ،مانند لذت بهایم در خوردن یا مسائل جنسي خالصه ميشود.
مبادی نخست ـ که مقربان درگاه الهي بهشمار ميآیند ـ از هر لذت مادی مبرا هستند .ما از آنجا که قادر
به درک حسي و تخیلي لذتهای عالي نیستیم ،نميتوانیم آنها را درک کنیم .حالِ ما دراینباره همانند
حال ناشنوایي است که نميتواند تصوری از نغمه موزون داشته باشد .گاهي کمال و امر مالئم برای قوه
دراکه انسان ممكن است؛ ولي وجود موانع و اشتغاالت مادی نفس ،مانع درک آن ميشود .این موانع
کراهتي را در نفس ایجاد ميکند که موجب روگرداني نفس از آن لذتهای عقلي شده و به ضد آن
گرایش ميیابد؛ مانند مریضي که به دلیل آسیب در ذائقه ،از چشیدن شیرینيها کراهت یافته و به خوردن
چیزهای تلخ تمایل ميیابد .وی تأکید ميکند که نفس ناطقه کمالي دارد که در اثر رسیدن به آن کمال،
لذت واالیي را تجربه ميکند .لذت نفس ،در صیرورت انسان به عالم عقلي است .وقتي تمامي اینها در
نفس انسان مرتسم شد ،او عالمي عقلي مشابه با عالم عیني ميشود .بر این اساس ،نفس عاقلي که با
معقول خود یكي شده و کاملترین و برترین ادراک را یافته است ،قابلمقایسه با کسي که مدرکاتش
منحصر در ادراکات بدني(حسي و خیالي) است ،نخواهد بود(همو ،1335 ،ص166ـ163؛ همو ،1361 ،ص656ـ.)653
نكات قابل استنباط از مطالب فوق ،بدین قرار است:
ـ کمال علمي نفس به واسطه بدن است؛ زیرا نفس به وسیله صور حسي کمال ميیابد .نقطه آغازین
تمامي ادراکات ،ادراک حسي است که ابزار و آالت بدني ،شرط تحقق این ادراک است .در واقع ماده
بدني ،مبدأ ادراکات حسي و خیالي و مقدمه ادراکات عقلي است.
ـ کثرت ادراکات حسي در نفس به واسطه بدن است؛ زیرا هر یک از ابزار بدني ،باعث حصول علم
خاصي در نفس ميشود و تنوع ادراکات ،به تنوع آالت و ابزار باز ميگردد.
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ـ بدن و ماده بدني در ادراکات خیالي نیز نقش دارد .بدن بر اساس مباني سینوی محل ادراکات
خیالي و شرط تحقق این نحوه ادراکات است .در حقیقت ميتوان مابین حس و خیال در نفس،
ارتباطي دو سویه تصور کرد.
ـ نفس ناطقه در مرتبه ادراک عقالني نیز ،وابسته به بدن است .تكثر تصورات و تصدیقات عقلي
به مدد حواس ظاهری و ادراکات بدني جزئي است و نفس از طریق تعلیم و تعلم ،با حواس بدني به
تصورات و تصدیقات و درنتیجه به گونههای مختلف علوم نظری دست ميیابد .اگرچه نفس ،سازنده
تمامي ادراکات در تمامي مراتب آن است ،ولي این استعداد در نفس ،به وسیله ادراکات حسي و بدني
به فعلیت ميرسد.

تبیین ضرورت وجود روح بخاری
از منظر ابنسینا نفس ناطقه بهدلیل تجرد و لطافت خود نميتواند مستقیماً در بدن مادی ـ که از سنخ
عالم عنصری است ـ تصرف کند؛ بنابراین نیاز بهواسطهای دارد که از طریق آن ،به تصرف در بدن
بپردازد و این واسطه ،جسم لطیفي است که روح بخاری نام دارد(ابنسینا1335 ،م ،ج ،2ص .)232بنابر
جهانبیني فلسفي ابنسینا ،عالم هستي دو وجهي و متشكل از امور مادی و مجرد است .نفس انساني
امری مجرد و بدن ،امری مادی است .بدن انسان ساحتي متمایز از نفس دارد و نميتواند مستقیماً و
بدون واسطه ،با نفس ،رابطه تعلقي یا تأثیر و تأثری داشته باشد .تبیین و توجیه ارتباط دو امر که یكي
کامالً مادی و دیگری کامالً مجرد است ،نیازمند یک واسطه است که از جهتي به ماده و از جهتي به
مجرد شبیه باشد .این واسطه بهتعبیر ابنسینا روح بخاری است .بدن از اخالط چهارگانهای تشكیل
شده که عبارتاند از :سودا ،صفرا ،بلغم و خون .به باور او این جسم لطیف ،از بخار اخالط اربعه
برميخیزد؛ همانطور که اعضای بدن ،از کثافت این اخالط برميخیزند(همان ،ص .)232از ترکیب این
اخالط بدني ،بخاری لطیف متصاعد ميشود که او آن را روح بخاری نامگذاری ميکند.
ابنسینا فعالیت و عملكرد روح بخاری را نیز با استمداد از بدن مادی توضیح ميدهد .او بنابر تجارب
طبي خود معتقد است که این جسم لطیف ،در منافذ بدن نفوذ ميکند و اگر راههای نفوذ آن مسدود
شود ،فعل قوای محرکه ،حساسه و متخیله مختل ميشوند(همان ،ص232و)233؛ بنابراین ،ميتوان نتیجه
گرفت که اگر روح بخاری از بدن منقطع شود ،بدن مجرایي برای تصرف نفس ناطقه نخواهد داشت و
درنتیجه خراب و فاسد خواهد شد.
مطابق آنچه بیان شد ميتوان گفت:
ـ اثبات روح بخاری ،به خاطر ویژگي خاص ماده بدني و تفاوت قابل مالحظه ساحت بدن(مادی) با
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نفس مجرد است .بدن به دلیل مادی بودن نميتواند ارتباط دوسویه با امری مجرد به نام نفس داشته
باشد؛ مگر به سبب واسطهای که مجال این ارتباط را فراهم سازد که این واسطه در طبیعیات ابنسینا،
روح بخاری نامیده ميشود.
ـ ابنسینا در تجارب طبي خود نیز ،وجود روح بخاری و نحوه عملكرد آن را با معاینه بدن و
مشاهده حاالت جسماني تبیین ميکند.

نتیجهگیری
1ـ تعریف ارائه شده از نفس در تفكر سینوی با در نظر گرفتن جایگاه بدن و از حیث تعلق و اضافه آن به
بدن است .آلي بودن نفس ،بهخوبي نشاندهنده اهمیت و جایگاه بدن و قوای بدني در این تعریف است.
در واقع «جسم طبیعي آلي» بودن ،جزء ضروری در تعریف تمامي نفوس ،اعم از نباتي ،حیواني و انساني
است .اضافه نفس به بدن ،از جهت کمال بودن نفس برای بدن است و حیثیت تدبیری نفس نسبت به
بدن ،از مقومات نفس بوده ،نفسیت نفس به واسطه تعلق و اضافه آن به بدن شناسایي ميشود .به تعبیر
دیگر ،ماهیت نفس ،چیزی جز متعلق بودن به بدن نیست.
2ـ اثبات وجود نفس ،قائمبهذات بودن جوهر نفس ،تجرد نفس و مغایرت آن با بدن ،با شناخت
ویژگيهای بدني و سلب آن از برخي ساحتهای وجودی انسان به اثبات ميرسد .نمو ،تغذی ،حرکت
ارادی و تعقل از ویژگيهای جسم بماهو جسم نیست و با سلب انتساب این ویژگيها از جسم ،ميتوان
به وجود نفسي مجرد در انسان اذعان کرد .تغییرناپذیری و عدم ضعف و خستگي در برخي ساحتهای
وجود انسان(که برخالف ویژگيهای جسماني و بدني است) و همچنین بينیازی انسان در برخي از
حاالت ادراکي به ابزار مادی ،صورت محسوس و وضع و محل(همانند علم حضوری به خویشتن
خویش) نیز مثبِت وجود امری غیرمادی و جوهری مجرد ،به نام نفس ،در انسان است .در واقع ،اثبات
وجود نفس ،شناخت تجرد یا تقریر جوهریت قائمبهذات آن ،معرفتي سلبي و نه ایجابي است که در اثر
سلب ویژگيهای جسماني و بدني به اثبات خواهد رسید .به تعبیر دیگر ،ميتوان براهیني را که در این
راستا اقامه شدهاند با عنوان «براهین نفي جسمانیت نفس» نامگذاری کرد.
3ـ مطابق نظر ابنسینا ،بدن ،شرط حدوث نفس و علت اعدادی آن است و مادام که مزاجي مستعد در
کار نباشد ،افاضه نفس تحقق نخواهد یافت .تعدد و تكثر ابدان مهمترین ویژگي بدن است که در اثبات
حدوث نفس و نفي حیات پیشین آن مورد استفاده قرار ميگیرد .الزمه قدم نفس ،بينیازی آن از بدن
است .تعدد و تكثر نفوس انساني به مدد شاخصهای جسماني و همچنین حیثیت تدبیری نفس برای بدن
از مستندات اثبات حدوث نفس است .نفس بماهي نفس ،مساوق با مدبر بودن برای بدن است .اگر نفس
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حادث نباشد ،از امری که مقوم نفسیت آن است ،عاری خواهد بود .بنابراین ،قوام نفسیت نفس به تدبیر
بدن و مالزمت با آن است و این امر ،حدوث آن را به اثبات ميرساند .از این ویژگي بدني نهتنها در اثبات
حدوث نفس ،بلكه در تبیین تكثر و تشخص نفوس در حیات اخروی نیز ميتوان بهره جست؛ چنانکه
ابنسینا تعدد نفوس در حیات اخروی را به سبب تعدد ابدان آنها در حیات دنیوی ميداند.
1ـ بدن ،ابزاری گریزناپذیر در ادراکات ظاهری و قوای باطني است .تعقل نیز ،چه در ساحت نظری و
چه در ساحت عملي ،به ابزار و قوای بدني نیازمند است .فرایند ادراک تصورات کلي از طریق تجرید
تصورات جزئي بهوقوع ميپیوندد و تصورات جزئي با ابزار و آالت بدني تحقق ميیابند .عقل عملي نیز
متوقف بر فعلیت عقل هیوالني است که آن نیز به کمک بدن تحقق ميیابد .بهرغم اینكه بدن واجد
نقش ایجابي در ادراکات مذکور بوده و ادراکات حسي ،مقدمهای در شكلگیری ادراکات عقلي به حساب
ميآید ،ولي پس از فعلیت عقل ،نفس انسان در تعقل بينیاز از بدن خواهد شد و بدن ،واجد نقشي سلبي
و مانعي در فرایند ادراکات عقالني به شمار خواهد آمد.
5ـ بهدلیل ناهمگوني و عدم سنخیت بدن مادی با عالم مجرد ،ابنسینا در تبیین رابطه نفس مجرد و
بدن مادی ،ناگزیر بهواسطهای تحت عنوان روح بخاری متوسل گردیده تا بتواند ارتباط میان این دو امر
متباین را توجیه کند .اینکه بدن به دلیل مادی بودن ،با نفس مجرد سنخیت ندارد ،امری است که
باعث شده که ابنسینا از تبیین عقلي حضور بدن در عالم مجرد پس از مرگ ،بازماند و متهم به انكار
عقلي معاد جسماني شود.
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منابع
آشتیاني ،سیدجاللالدین( ،)1351شرح بر زاد المسافر ،قم ،بوستان کتاب
ابنسینا ،حسینبنعبداهلل( ،)1335االشارات و التنبیهات مع شرح نصیرالدین الطوسي ،قم ،نشر بالغت
ـــــــــــــ( ،)1331رساله نفس ،با مقدمه و حواشي و تصحیح موسي عمید ،تهران ،سلسله
انتشارات آثار ملي
ـــــــــــــ( ،)1363المبدأ و المعاد ،به اهتمام عبداهلل نوراني ،تهران ،مؤسسه مطالعات اسالمي
ـــــــــــــ( ،)1361النجاه من الغرق في بحر الضالالت ،ویرایش و دیباچه محمدتقي دانشپژوه،
تهران ،انتشارات دانشگاه تهران
ـــــــــــــ( ،)1333المباحثات ،تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر ،قم ،انتشارات بیدار
ـــــــــــــ(1121هـ) ،التعلیقات ،تحقیق عبدالرحمن بدوی ،قم ،مرکز النشر التابع لمكتب االعالم
االسالمي
ـــــــــــــ(1352م) ،رساله في معرفه النفس الناطقه ،ضمیمه کتاب احوال النفس ،تحقیق احمد
فؤاد االهواني ،بیروت ،دار احیاء الكتب العربیه
ـــــــــــــ(1335م) ،الطبیعیات من کتاب الشفا ،تصحیح ابراهیم مدکور ،مصر ،الهیئه المصریه
العامه للكتاب
ـــــــــــــ(بيتا الف) ،السعاده و ذکر الحجج في جوهریه النفس(مندرج در رسائل ابنسینا) ،قم،
انتشارات بیدار
ـــــــــــــ(بيتا ب) ،عیون الحكمه(مندرج در رسائل ابنسینا) ،قم ،انتشارات بیدار
ـــــــــــــ(بيتا ج) ،هدیه الرئیس لالمیر في القوی النفسانیه(مندرج در رسائل ابنسینا) ،قم،
انتشارات بیدار
ـــــــــــــ( ،)1335االلهیات من کتاب الشفا ،تحقیق حسن حسنزاده آملي ،قم ،بوستان کتاب
بهمنیار بن المرزبان( ،)1313التحصیل ،تصحیح و تعلیق مرتضي مطهری ،تهران ،دانشكده الهیات و
معارف اسالمي دانشگاه تهران
حلي ،جمالالدین حسن بن یوسف( ،)1332الجوهر النضید في شرح منطق التجرید ،قم ،انتشارات
بیدار
صدرالدین شیرازی ،محمد( ،)1335اجوبه المسائل الجیالنیه ،تصحیح عبداهلل شكیبا ،به اشراف
سیدمحمد خامنهای ،تهران ،انتشارات بنیاد حكمت اسالمي صدرا
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ـــــــــــــ( ،)1351المبدأ و المعاد ،تصحیح و تحقیق و مقدمه محمود ذبیحي و جعفر شانظری ،به
اشراف سیدمحمد خامنهای ،تهران ،انتشارات بنیاد حكمت اسالمي صدرا
ـــــــــــــ( ،)1356مفاتیح الغیب ،تصحیح و تحقیق و مقدمه نجفقلي حبیبي ،به اشراف سیدمحمد
خامنهای ،تهران ،انتشارات بنیاد حكمت اسالمي صدرا

