مطالعات فقهي و فلسفي
سال ششم ،شماره  ،32پاییز 4231
صفحات  75ـ 22

برانگیختگی موجودات از نگاه ابنسینا
هادي واسعي ،فهیمه مراديزاده



(تاریخ دریافت9310/00/30 :؛ تاریخ پذیرش)9310/00/42 :

چکیده
گرچه وجود جهان پس از مرگ و زندگي اخروي ،ازجمله اصول اعتقادي تمامي مسلمانان است ،اما در مورد اینکه این نوع زندگي به چهه
گروهي از موجودات اختصاص دارد ،دیهدگا ههاي مختلفهي توسه اندیشهمددان مسهلمان مطهر شهد اسهت .بها عدایهت بهه ایهن امهر،
جریانشداختي برانگیختگي موجودات و زندگي پس از مرگ آنچدان موضوعي پیچید و دشوار ميباشد که بررسي و تحلیل آراء متفکران
ميتواند به رفع ابهامات ،نابسامانيهاي موجود دراینبار کمک نماید .لذا در این نوشتار برآنیم تا برانگیختگي موجودات از نگا ابنسیدا را
با روش تحقیق توصیفي-تحلیلي موردبررسي قرار دهیم .چراکه ابنسیدا ازجمله مهمترین اندیشمدداني است که در این عرصهه قلهمزد و
بر اساس مشرب فلسفي خویش به تبیین و تحلیل برانگیختگي موجودات پرداختهاست .یافتههاي حاصل از بررسهيههاي صهورت گرفتهه
نشان ميدهد در هددسه معرفتي ابنسیدا مباحث «معاد» و «برانگیختگي موجودات« پیوند عمیق و نزدیهک بها بحهث «نفهس» دارد؛ بهه
همین مدظور در پژوهش حاضر ابتدا به بررسي و بیان چارچوب مفهومي نفس ،مراتب نفس و قواي آن از دیدگا ابنسیدا پرداخته شهد و
سرانجام چگونگي برانگیختگي موجودات از مدظر ایشان ،مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژگان
ابنسیدا ،برانگیختگي ،معاد ،موجودات ،نفس.

 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی ،واحد قم ،دنشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهK.moradizadeh@gmail.com :

این مقاله برگرفته از پایاننامه ای برای دریافت درجه کارشناسی ارشد با عنوان «حشر موجودات از منظر ابن سينا ،شيخ
اشراق و مالصدرا» می باشد.
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مقدمه و بیان مسأله
فلسفه بهعنوان یک دانش کامالً عقلی و برهانی ،در تبيين علوم الهیی و ارائیه دالیی عقلیی جایگیاه
ویژهای دارد .بنابراین یکی از مباحث مهم که در فلسفه مورد بررسی و قاب توجه فيلسیوفان قیرار
گرفته است« ،برانگيختگی موجودات» و «معاد» است .برانگيختن یا حشر ،در لغت ،به معنای زنیده
کردن ،گردآوردن و راندن است (مصطفوی .)226 :0631 ،مرحوم طبرسی ،در مجمعالبيان ذی آییه
«و اذْ ُكررووا اَ ي أََّيٍم َم ْعر ُرووتا ٍ مَنر ْ ََر َع ر ي يَر ْرمَم ْ ف
ِ مَررْث َف ْعَ َيهَْر فرم َو َمر ْ َفَ ر َرو مَررْث َف ْعَ َيهَْر فرم ف َنر ف اَ ر َو اَر ُ رما اََ َو
َ ُ َ
َ
َ
ْايهَ ُنرما أََّ ُُر ْ َفَْ فرم ُْش َُ ُروو » (بقره )216/گفته :حشر ،گرد آوردن قوم است در یک مکان و محشر :مکانی
که در آن موجیودات محشیور مییشیوند (الطریحیی .)232 :0103 ،بنیابراین مسیلله برانگيختگیی
موجودات و بحث از چگونگی آن ،یکی از مسائ کالمی و مذهبی است کیه فالسیفه اسیالم آن را
موردبحث قرار داده و مراد از برانگيختگی ،در کاربست اندیشمندان ،این است که در قيامت کبری،
مجدداً بندگان خدا (انسانها) زنده شوند و به زندگی جاوید خود ادامه دهند ،آنان ،کیه گناهکارنید
هميشه معذب باشند و آنان که سعيدند ،منعم باشند .صاحبان ادیان و متکلمان ،مسلله برانگيختگیی
موجودات یا بهعبارتدیگر حشر را به همين طریق بيان میکنند و براهين و دالی آنان همه موافیق
با حشر انسان است (سجادی.)663 :0633 ،
اما معاد در لغت ،به معنیای :سیرمنلل ،مقصیود ،رسیتاخيل ،بازگشیت بیه جهیان دیگیر ،جیای
بازگشت ،حج ،مکه ،بهشت میباشد .در قاموس آمده است« :معیاد :آخیرت ،بازگشیت و هنگیام و
جایگاه آن است» (فيروزآبادی )623 :0116 ،و در مختارالصحاح در باب معاد گفتهشیده« :معیاد بیه
معنای بازگشت زمان و مکان و آخرت معاد خلق است» (رازی ،بی تا .)631 :در اصطالح فلسفه و
کالم مراد از معاد ،در کلمات متکلمان و فالسفه ،بازگشت انسان است بعد از مرگ و رجوع اسیت
به حيات اخروی تا پاداش و یا کيفر اعمالی را که در این دنيیا انجیام داده ،ببينید (آشیتيانی:0661 ،
 .)60ابنسينا ،در االضحویه مینویسد :معاد ،به معنای مصیير ،مرجیع و آخیرت اسیت .در معیاجم
عربی مترادفات معاد عبارت است :بعث ،نشور ،حشر ،قيامت ،حساب و آخیرت (تبرییلی:0622 ،
 .)06-01الهيجی میگوید «مراد از معاد در شرع ،بازگشت انسان است بعد از موت به حيات و بیه
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جهت دیدن جلای عملی که پيش از موت از او صادر شده است» (الهيجی .)22 :0662 ،همچنیين
در ارتباط با واژه موجود که جمع آن موجودات است ،در کاربست اندیشیمندان از معیانی اولیی و
بدیهی شمرده شده و تعریف آن دشوار قلمداد گردیده است .حاص سیخنان فيلسیوفان در معنیای
موجود این است که موجود عبارت است از :آنچه که در ذهن ییا در خیارث بابیت باشید و شیام
همهی موجودات از قبي انسان ،حيوانات ،نباتات و جمادات میگردد.
با عنایت به مطالب ذکرشده ،عمدهترین مسائ پيش رو در اینجا این است که آییا معیاد انسیان
به نحو جسمانی است یا روحانی و یا هر دو؟ بق يیه موجیودات زنیده و هيیره زنیده کیه جمیادات
میباشند ،چگونه برانگيخته میشوند؟ برانگيختگی حيوانات به چه نحیو اسیت؟ آییا ماننید انسیان
حشر و نشر میشوند یا نه با انسان تفیاوت دارد ییا اصیالً حشیر و نشیر نیدارد و حشیر و نشیر،
مخصوص انسان است؟ در این رابطه ،میخواهيم این مسائ را در این تحقيق از دییدگاه فيلسیو
بلرگ اسالمی «بوعلی سينا» مورد بررسی قرار دهيم .بنابراین پژوهش حاضر با هد  ،تبيين دیدگاه
ابنسينا در مورد حشر موجودات شک گرفته است و در صدد آن میباشد تیا بیا روش توصیيفی-
تحليلی به این سؤال اساسی که «برانگيختگی موجودات از دییدگاه ابیوعلی سیينا چگونیه اسیت»؟
پاسخ دهد و در نهایت زمينهی روشن گردیدن این بحث مهم که آیا حشر موجیودات امیر ممکین
است یا خير را فراهم سازد.
یافتهها
در هندسه معرفتی ابنسينا ،مباحث «معاد» و «برانگيختگی» پيوند عميق و نلدیک بیا بحیث «نفی »
دارد .ازاینرو ،ضرورت دارد که جهت یافتن دادههای بوعلی ،در بیاب «برانگيختگیی موجیودات»،
بحث را با بررسی و معناشناسی «نف » ،مراتب و قوای آن ،آهاز نموده و سرانجام چگونگی حشیر
«موجودات» از منظر ابنسينا را تحلي نمایيم.
چیستي و حقیقت نفس

بحث علمالنف  ،در ميان رشتههای مختلف دانش بشر که ابنسينا دربیاره آن بیه تحقيیق و تیلليف
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پرداخته ،دارای مقام ممتاز است و موضوع نف

از ارکان مهم سيسیتم فلسیفی او بشیمار مییرود.

ابنسينا« ،نف » را با دو رویکرد «متافيلیکی» و «فيلیولیوژی» ،در آبیارش ماننید« :کتیاب الشیفا »،
«النجاة»« ،دانشنامه عالئی» و «رساله نف » مورد بحث و تحقيق قرار داده است.
ابنسينا ،به پيروی از ارسطو «نف » را کمال اول برای جسم طبيعی آلی تعریف کرده (ابنسیينا،
بی تا )211 :و سپ

در توضيح مؤلفههای آن ،میگوید« :کمال بر دو نوع است :کمال اول و کمیال

بانی» .کمال اول ،آن است که نوع با آن بالفع میشود مانند شک برای شمشیير .امیا کمیال بیانی
وجودش تابع کمال اول و افعال و انفعاالت آن است مانند بریدن برای شمشير و تمييل و احساس
و حرکت برای انسان .نف  ،کمال اول است برای جسم و این جسم ،به معنای جنسی است ،نه بیه
معنای مادی و هرگونه جسمی را شام نمیشود زیرا نف  ،کمال اول برای جسیم صیناعی چیون
تخت و صندلی نيست ،بلکه کمال جسم طبيعی است و نه برای هر جسم طبيعی (سياسیی:0666 ،
 .)26مثالً نف  ،کمال برای آتش و زمين و هوا نيست ،بلکه نف
که کماالت بانویه بهوسيله آالت از آنها صادر میشود ،پ

کمال آنگونه جسم طبيعی است

نف  ،کمال اول بیرای جسیم طبيعیی

آلی است (ابنسينا ،بیتا.)1 :
همانطور که گفته شد ،ارسطو و ابنسينا هر دو «نف » را کمال اول برای جسم طبيعی تعرییف
نمودهاند .اما ارسطو «کمال» و «صورت» را متراد

هم دانسته که در این صورت الزم میآید بیا از

بين رفتن ماده (بدن) ،صورت (نف ) هم نابود شیود و ایین مطلیب بیا بقیای نفی

منافیات دارد.

ابنسينا ،به این مسلله توجه داشته و برای رفع این اشکال ،توضيح میدهد که معنای کمال ،اعیم از
«صورت» است ،بين «کمال» و «صورت» رابطهای عام و خیاص مطلیق برقیرار اسیت چراکیه هیر
صورتی کمال است ،ولی هر کمالی صیورت نيسیت (میدکور .)6 :0631 ،بنیابراین ،آن کمیالی کیه
مفارق الذات است و در ماده منطبع نيست« ،صورت» برای «ماده» نمیباشد مانند ناخدا برای کشتی
و پادشاه برای کشور .لذا تعریف ابنسينا بر نفوس مفارق از ماده هم منطبق است .بنابراین ،تعریف
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بوعلی از «نف » 0،با تعریف ارسطو هرچند در ظاهر هماهنگ است ،ولیی تفسیيری کیه بیوعلی از
نف

ارائه میدهد تا حد زیادی با نظریه افالطون ،بر جدای «جسیم» و «روح» هیمافیق اسیت کیه

مدعای ما ،قصيده عينيه ابنسينا است که در آن «نف » انسانی به کبوتر بلندپروازی تشبيه شده کیه
از جایگاه رفيع خود به این زمين خاکی هبوطکرده و در چنبره «تن» گرفتار آمده اسیت (ابینسیينا،
بی تا.)28 :
اما ابنسينا ،در مخالفت با افالطون نيل ،میگوید :چنان نيست که نفوس انسانی ،جیدا از بیدن و
قب از آن ،قائم به خود بوده و سپ

در بدن حلول کردهاند (همیان منبیع .)221 :ایشیان ،اسیتدالل

میکند :اگر نف  ،پيش از بدن وجود یابد ،باید متعدد باشد و تعیدد آن محیال اسیت چیون بیا آن
باقی ماند (همان منبع.)226 :

وجود ،باید متعدد باشد و بعد از نابودی بدنها باید نف

بنابراین ،حاص گفتههای ابنسينا این است که :ایشان ،مانند ارسیطو نفی

را بیه معنیای مبید

حرکت گرفته و همه کائنیات را واجید ایین موهبیت دانسیته و بیه« :نفی فلکیی»« ،نفی نبیاتی»،
«نف حيوانی» و «نف انسانی» قائ گردیده و میگوید :نف

جوهری است واحد ولی ازاینجهیت

که دارای قوای مختلف میباشد ،افعال مختلف دارد.
رابطه نفس و بدن

بحث تن و روان و ارتباط آن دو ،عليرهم معرفت روزافلون درباره پدییدههیای عیالم جسیمانی و
نفسانی ،هنوز این مسلله در هندسه فکری اندیشمندان به جواب قطعیی نيانجاميیده و فيلسیوفان را
همواره به تفکر برمیانگيلد و پيوسته فيلسوفان کوشيدهانید تیا نظرییاتی را در ایین میورد پيشینهاد
نمایند (مجتبوی .)028 :0661 ،برخی ،بر مغایرت نف

و بدن استدالل نموده و بیر نفیی عينيیت و

« .0نفس» و «رو » ،با یکدیگر تفاوت دارند« .نفس» جوهري مجردي است داراي قوا و شاخصههاي که در متن ذکر ميگردد؛ اما
«رو » در نظر ابنسیدا و بسیاري از حکما دیگر عبارت از «بخارلطیفي» است که واسطه ارتباط «نفس» و «بدن» ميباشد؛ درواقع،
رو  ،مرکب رهوار نفس است و جاي آن ،به گمان ابنسیدا« ،قلب» و به گمان برخي دیگر ،ماندد دکارت «مغز» ،است .با وصف
این ،بیشتر حکما «رو » را «نفسناطقه» نیز بهکاربرد اند.
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یکسانی نف

و بدن و اببات دوئيت ،دالیلی را ییادآور شیدهانید .فخیر رازی ،در کتیاب «مباحیث

المشرقيه» بر بنویت نف

و بدن شش برهان را یادآور شده ،که مالصیدرا آنهیا را در اسیفار نقی

می کند و یک برهان را تحت عنوان برهان عرشی ذکر مینماید .ابنسينا نيل ،در آبار خود خصوصیاً
شییفا و اشییارات برهییانهییایی را درای ینبییاره متییذکر میییگییردد (دنيییا0112 ،م 618-611 :فخییر
رازی0111،م 262-260 :صدرا.)611 :0662 ،
در مقاب  ،برخی مث طبيعيون گفتهاند :هر موجود زنده دارای ملاث خاصی مییباشید ،و انسیان
نيل ،در این دایره میگنجد .پ  ،انسان دارای ملاث است و ملاث برآیند مجموعیه تیلبيرات عناصیر
تشکي دهنده جسم مرکب .بنابراین ،نف  ،همان ملاث است یعنی همان کيفيت مادی است کیه در
بدن موجود زنده حاص میشود .لذا طبيعيون (جالينوس و پيروانش) عينيیت و همسیانی نفی

و

بدن را پذیرفتهاند (مجتبوی .)211 :0632 ،برخی دیگر ،تالشها را در این زمينیه عقیيم خوانیده و
تحقيق در این بحث را از قدرت بشر خارث دانستهاند (مطهری ،بیتا .)66 :با باز پژوهی در تیاریخ
فلسفه میتوان چهار رویکرد کلی را در این مورد بازشناخت:
 .0نف

را به اجسام و اجرام تشبيه کردن (طبيعيون)

 .2نف

را بهکلی از اجسام و اجرام عاری دانستن (افالطون و تابعان)

 .6تالشها در دانستن رابطه نف
 .1نف

و بدن عقيم و نازا هستند (گروهی از فالسفه) و

دارایی مقام جامع بين تشبيه و تنلیه به اجسام و اجرام است (مالصدرا).

ابنسينا ،ارتباط نلدیک نف

و بدن را مورد تلکيد قرار داده و بر دوگانگی نفی

و بیدن تلکيید

دارد.
وحدت نفس و بطالن تناسخ

ابنسينا ،ازجمله فيلسوفانی است که به «وحدت نف » معتقد اسیت .در منظیر او ،نفی  ،واحید و
قوای آن متعدد و گوناگون میباشد .وی ،درواقع با اببات نف

برای هر جسدی به بطیالن و انکیار

تناسخ پرداخته و میگوید :اگر تناسخ بابت شود ،الزم میآید که بدن واحد دو نف
این محال است زیرا هر بدنی با حدوث ملاث مادهاش مستحق حدوث نف

داشته باشید و

خواهد بود و نشیاید

برانگیختگي موجودات از نگاه ابنسینا41  ................................................................................................................

که بدنی را چنين استحقاقی باشد و بدن دیگر را نباشد و جایل نيست که بدن انسانی مستحق نفسی
باشد که به این نف

کام شود و بدن دیگری استحقاق نداشته باشد ،با اینکه آن بدن هم در نیوع

دارای حکم همين ملاث است یعنی استحقاق همين نف
وجود مییابد و گرنه ،نه .پ

را دارد بهطوریکه اگر دارای نفسی شود

در این صورت اگر این بیدن دوم فرضیاً اسیتحقاق نفی

باشد ،از نوع آن بدن نخواهد بود و چون ما فرض میکنيم که یک نف

را داشیته

نسخ شده در ابدان چنیدی

پيدا شود و هر بدنی هم به ذات خود مستحق نفسی است که باید در آن حادث شود و تعلق به آن
داشته باشد ،پ
نف

یک بدن دارای دو نف

خواهد بود و دیگر اینکه :در صورت تناسخ ،عالقه ميان

و بدن از راه انطباع در بدن نيست ،بلکه عالقه ميان نف

بدن تا نف

به این بدن آگاه شود و ایین بیدن از نفی
خود را یک نف

جنبندهای نف

دیگری باشد که صاحب نف

میداند که متصر

و بدن ،عالقه اشتغال نف

است بیه

خیود منفعی گیردد در صیورت کیه هیر
و مدبر بدن اوست .پ  ،اگیر در بیدن نفی

از آن آگاه نيست و خود آن نف

نيل آگاه بیه خیود نيسیت و هیي

اشتغال و ارتباط با بدن ندارد ،دیگر آن را هي عالقه و وابستگی به بیدن نخواهید بیود زییرا تنهیا
عالقه نف

به بدن از همين طریق است ،پ  ،تناسخ به هي صورت تحقق نخواهد یافیت (آیتیی،

.)162 :0620
قواي نفس

ابنسينا ،معتقد است که هر نفسی جوهر واحید اسیت و ایین جیوهر یگانیه ،جهیت انجیام افعیال
گوناگونش ،نيازمند قوای مختلف و متعدد است .اکنون باید این قوای متعدد و مختلیف را بررسیی
کرد و دید که هر نف

چه قوایی دارد؟ و هر قوه چه فع را انجام میدهد و هر قوه چه جایگیاه و

موقعيت دارند؟ که بهصورت اجمال اشاره مییگیردد .وی نفیوس را بیه سیه دسیته «نفی نبیاتی»،
«نف حيوانی» و «نف انسانی» ،تقسيم کرده است (کتاب النف  .)023 :0661 ،در ادامیه بیه شیرح
مختصری هر یک از دیدگاه ابنسينا میپردازیم:
دسته اول :نفس نباتي

در باب نف

نباتی ،مباحث گسترده مطرحشده ،از قبي  :ماهيت هیذا ،اببیات هیر قیوه و تغیایر آن،
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مراتب قوای نباتی ،موقعيت و جایگاه هرکدام و ارتباط این قوهها ،با نف حيوانی و نف انسانی که
ضرورت آن مباحث اینجا احساس نمیشود و تنها میتوان گفت که :نخسیتين امیری کیه حیدوث
یافته و در هرم حوادث واقع میباشد آبار علویه و جمادات معدینیه اسیت .پی

از آنکیه امتیلاث

نلدیک به اعتدال شد «گياه» حادث میشود و جرم آسمانی آن را برای پیذیرفتن نفی نبیاتی آمیاده
میسازد .پ  ،نف

را یا از خود جرم آسمانی و یا از عق فعال پذیرفتیه ،در ایین صیورت «قیوه»

هاذیه حادث میگردد .نف نباتی ،شام سه قوه زیر است .0 :هاذییه (بیرای بقیای فیرد)  .2ناميیه
(برای کمال فرد) و  .6مولده (برای بقای نیوع)  .1قیوه مصیوره (بیرای صیورت گیری) .دو قیوه
نخست ،در هر نباتی وجود دارد و قوه مولده تنها در نبات کام وجود دارد (ابنسیينا ،بیی تیا66 :
النجاة 621 :المبد و المعاد 12 :دانشینامه عالئیی 62 :رسیائ  86 :االشیارات و التنبيهیات100 :
رساله نف .)06 :
دسته دوم :نفس حیواني

ابنسينا ،در شک گيری نف حيوانی میگوید :وقتی عناصیر امتلاجیی معتیدل شید بیرای پیذیرفتن
نف حيوانی آماده میگردد و این پ ازآن است که نفی

نبیاتی را پشیت سیر گذاشیته باشیند و

نف حيوانی عبارت است از :کمال نخستين برای جسم طبيعی آلی که از شلنش احسیاس اسیت و
حرکت ارادی (ابنسينا ،بی تا.)16 :
نف حيوانی ،دارای دو قوه« :قوایمدرکه» و «قوایمحرکه» است .بهعبارتدیگر ،ییک دسیته از
قوای حيوانی منشل تحریکاند و دسته دیگر ،مبد ادراک و به همين دلي است که میگویند :ادراک
و تحریک از شاخصههای حيوان است و «تغذیه» و «نمو» و «توليدمث » ،از ویژگیهای گياه .در این
قوهها ،انسان با حيوانات شریک است و بهصورت اجمال به آنها اشارت مییگیردد (همیان منبیع:
.)16
الف) قوة مدركه :قوه مدرکه ازنظر ابنسينا بر دو قسم است :حواس ظاهره و حواس باطنه ،که
ابنسينا هر یک از این حواس را مشتم بر پنج ح

یا قوه میداند .حواس ظاهری که شام قوای

بينایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی و بساوایی است که قوة بساوایی بیين چنید چيیل فیرق مییگیذارد
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ازجمله بين گرمی و سردی ،بين تر و خشک ،بين سخت و نرم ،بين زبری و صافی .حواس باطنیه
یا ادراک باطن نيل از حواس زیر تشکي شده است .0 :ح

مشیترک :درواقیع ،همیان اسیتعدادی

است که امروزه ادراک حسی خوانده میشود .این قوه ،همه صورتهایی را که در حواس پنجگانیه
نقش میبندد و به آن میرسد ،پذیرا میشود  .2خيال یا قوه مصیورره :صیورتهیایی را کیه حی
مشترک از حواس پنجگانه قبول کرده حفظ میی کنید و بعید از پنهیان شیدن محسوسیات ،بیاز آن
صورتها ،در این قوه محفوظ میماند .خيال ،گاهی هم به اعتبار این که حافظ صور اسیت حافظیه
خوانده شده است .در روانشناسی جدید خيال و متخيله را با عنوان کلی تخي  ،خطاب میکننید .6
قوه متصرفه (متخيله ی مفکره) :کار این قوه ،این است که صورتهایی که از ح

گرفتیه و معیانی

که توسط «وهم» دریافت شده به همدیگر آميخته و یا پراکنده سازد .این قوه را اگر عق به کار بَرَد
قوه مفکره و اگر وَهم بهکار برد ،قوه متخيله مینامند  .1قوه وهم :این قیوه را فالسیفه« ،متوهمیه»،
«واهمه» و «وهميه» نيل ،خواندهاند .کار ایین قیوه ،آن اسیت کیه معیانی هيیر محسوسیه را ،کیه در
محسوسات جلئيه موجود است ،درک میکند  .8قوه حافظه :ابنسينا ،این قوه را ،قیوه ذاکیره نيیل،
ناميده است .کار این قوه ،این است که آنچه را قوه وهميه از معانی هيرمحسوسیه در محسوسیات
جلئی درک کرده ،در این قوه ،حفظ میکند .این قوه ،به سیبب آنکیه سیریعاً صَیوَر زایی شیده را
برمیگرداند« ،متذکره» نيل ،خوانده میشود (ابنسينا ،بی تا.)16 :
ب) قوه محركه :ازنظر ابنسينا ،قوه محرکه بر دو قسم است« :باعثه» و «فاعله» یعنی یا محرکه
است بهنحویکه باعث حرکت میشود ییا محیرک اسیت بیهنحیویکیه فاعی حرکیت مییشیود.
بهعبارتدیگر ،یا بهصورت انگيله عم میکند مانند :شوق یا به عمی و رفتیار منتهیی مییشیود
مانند :نيرویی که در اندامها به وجود میآید تا حرکت را پدید آورد (ابنسیينا ،بیی تیا 66 :النجیاة:
 660المبد و المعاد 16 :دانشنامه عالئی 21-20 :رسائ  86 :االشارات والتنبيهیات 100 :رسیاله
نف .)08 :
دسته سوم :نفس انساني

ابنسينا میگوید :نف انسانی زمانی حدوث می یابد که عناصر امتلاجی بسیيار بیه اعتیدال نلدییک
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باشد .در نف انسانی ،همهی قوههای نباتی و حيوانی جمعاند بهاضافه نفسی که «نف ناطقه» ناميده
میشود.
ابنسينا ،برای نف انسانی یک قوه قائ شده به نام «عق » که آن را به دو بخش« :عقی عملیی»
(یا قوه عامله) و «عق نظری» (یا قوه عالمه) ،تقسيم کرده است .ابنسينا ،کار «عق نظری» را صیدق
و کذب و کار «عق عملی» را خير و شر در جلئيات میداند .بهعبارتدیگر« ،عق عملی» آن اسیت
که اخالق از آن آید و استنباط صناعات کار او باشد و هرگاه بر شهوت و هضب و دیگر قیوههیای
بدنی چيره شود ،از وی اخالق نيکو برآید و هرگاه که مقهور شهوت و هضب گردد از وی اخیالق
بد آید.
«عق نظری» آن است که درک معقوالت کند یعنی نيروییی کیه قیادر بیه ادراک عقلیی باشید.
«عق نظری» ،بالقوه قادر به آن است که بهجانب علوی و مألاعلی و بهسیوی بیاال اوث گيیرد تیا از
آنسو ،از مبادی نظری و مجرد مستفيض شود .ابنسينا ،برای عق نظیری ییا «نفی ناطقیه» چهیار
مرتبه قائ شده که عبارتاند از:
را برای دریافتن معقوالت آماده کند (آن را عق بالقوه نيل

 .0عق هيوالنی :قوتی است که نف
مینامند).
 .2عق بالملکه :زمانی که نف

دانشهای نخستين را دریافته و برای دریافتن معقیوالت بانوییه

آماده باشد.
 .6عق بالفع  :زمانی است کیه عقی بیه ییاری معقیوالت اوليیه و بیدیهی ،خیود را بیه درک
معقوالت بانوی ،که اکتسابیاند میرساند .این معلومات در نف
خود فرد نيل به این آگاهیها وقو
 .1عق مستفاد :آن است که نف

انسان ذخيیره مییشیوند و

دارد.

واقعاً و فعالً به مشاهده معقوالت میپردازد .نف  ،میداند که

بالفع به تعق آنها اشتغال دارد (النف  61 :النجیاة مین الغیرق فییبحرالضیالالت668 :
المبد و المعاد 11 :دانشنامه عالئی 011 :رسائ  ،قم0111 ،هق 86 :االشارات والتنبيهیات،
0611هق 688 :رساله فی معرفةالنف

الناطقة و احوالها ،بیتا.)28 :
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بنابراین ،روشن گردید که :نف

واحد است و دارای قوای متعدد ،اکنون سؤال این است که :آیا

ميان این قوهها ارتباط وجود دارد؟ و چگونه؟ از سخنان ابنسينا به دسیت مییآیید کیه ميیان قیوا
ارتباطهای برقرار است .این ارتباط ،یا از طریق خود نف

است زیرا که نف

جامع و مؤلف آنها

است یا به دلي پيوند و اتصال ميان خود قوهها است که از طریق تلبير و تلبر باهم ارتباط و پيونید
برقرار میکنند که اینگونه از پيوند صورت های مختلیف دارد و ییا از طرییق ریاسیت و خیدمت
است یعنی برخی از قوا خادم و برخی دیگر ،رئي اند ،هرچند همه قوا خادم نفی انید .درنتيجیه،
نف  ،قوا و نيل بدن را جهت رسيدن به کمال خود به کار مییبنیدد و آنهیا را بیه انیواع مختلیف
استعمال و استخدام مینماید .نف  ،مبد قوا است و قوا ،خود مبادی افعالاند (ابینسیينا0111 ،هق:
.)610
مجرد یا مادي بودن نفسناطقه

تجرد یا مادیت «نف » از مباحث سابقهدار در فلسفه است .ایین مسیلله ،فيلسیوفان را در دو گیروه
متقاب قرار داده ،گروهی صفاتی را به نف

نسبت دادهاند که الزمه آن مادیت نف

است و عدهای

دیگر ،آن را مجرد دانستهاند و هرکدام بر نظر خود استداللهایی نمودهاند.
از ميان فالسفه« ،ابنسينا»« ،شيخاشراق» و «مالصدرا» بهطور مسلم «نف » را مجرد میدانند .امیا
«ارسطو» دراینباره سخنان متعارض و مبهم بر جیای گذاشیته اسیت .ارسیطو« ،نفی » را صیورت
«بدن» دانسته و «صورت» در تفکر ارسطویی جوهری هيرمستق است که همراه بیا میاده ،موجیود
میباشد .بنابراین« ،نف » بهعنوان «صورت» بدن با آن متحد است .اما اینکه در صورت اتحاد نف
با بدن مادی ،تجرد آن چگونه قاب توجيه است در بيانات ارسطو پاسخ روشنی ندارد و همين امیر،
سبب اختال نظر مفسران گشته ،بهگونهای که افرادی چون اسکندر افرودیسی و ابنرشید ،مادییت
نف

و بامسطيوس و ابنسينا تجرد نف

را به وی نسبت دادهاند.

دلیل بر تجرد نفس

اعتقاد به تجرد نف

ناطقه و بقای آن پ

از مرگ ،اصلی مسلم در دییدگاه بیوعلی و نيیل شیالوده

مهمترین مباحث اعتقادی (مانند معاد) میباشید .ایشیان ،در برهیانی سیاختن تجیرد نفی

اهتمیام
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ورزیده و ابتکارات ارزندهای بر جای گذاشته است که در این نوشتار به مهمتیرین آنهیا ،اشیارت
میگردد.
نخستين برهان بر امتناع انطباع صور معقول در جسم استوار اسیت .کیه بیر اسیاس آن ،انطبیاع
صورت عقلی در جسم ممکن نيست اعم از اینکه در جل بخشناپیذیر ییا جیل بخیشپیذیر آن
باشد .جل بخشناپذیر جسم ،نقطه است و از خود استقاللی ندارد ،زیرا نقطه ،پایان و نهایت خیط
است .حال اگر آن را مح صورت عقلی تلقی کنيم ،دارای دو جهت میشود و ازاینرو بخشپذیر
و خال

فرض خواهد بود .زیرا از یکجهت نهایت خط و از جهت دیگر ،مح صیورت قلمیداد

میشود.
اما اگر جل بخشپذیر جسم ،مح صور معقول پنداشته شود ،باز هم محال خواهد بود زیرا با
فرض انقسام آن جل به دو بخش ،صورت عقلی منطبع در آن نيل بیالعرض بیه دو بخیش تقسیيم
خواهد شد .حال این دو بخش صورت ،متشابه یا هير متشابه خواهند بود .اگر متشیابه باشیند ایین
پرسش پيش میآید که چگونه از دو امر متشابه امری مغیایر آنهیا حاصی گردییده اسیت .چیون
روشن است که جل با ک متفاوت است .پ

این فرض ،هيرممکن خواهد بود .ممکن است کسی

در این فرض تفاوت ک با اجلا را در مقدار یا عدد بداند نه از جهت صورت .در چنين حالتی نيل
پاسخ درست به دست نمیآید ،زیرا اختال

در مقدار و عدد به صور خيالی مربوط است نه صیور

عقلی.
درصورتیکه دو بخش این صورت عقلی هير متشابه باشند باید دید که چگونیه چنیين چيیلی
امکان دارد .ممکن نيست که صورت عقلی ،هير از اجلا حدی (یعنی جن

و فصی ) اجیلا هيیر

متشابه داشته باشد و سخن از اجلا حیدی بیرای هیر بخیش از جسیم محیاالتی را در پیی دارد.
ازجمله این که در چنين صورتی الزم می آید که هر جل جسم دارای اجلا حدی نامتنیاهی باشید
زیرا هر پاره جسم بالقوه بینهایت جل دارد و این هيرممکن است که جسم دارای بینهایت جن
و فص باشد .پ  ،درهرصورت جسم نمیتواند مح معقوالت باشد و ازاینرو ،محی معقیوالت
جوهری ،مجرد خواهد بود (رازی0101 ،هق.)663-666 :
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ابنسينا ،در برهان دیگری با تکيهبر ضعيف و فرسوده نشدن نفی
معقوالت ،بلکه فلونی یافتن قوت آن ،بر تجرد نف

در جرییان دریافیت مکیرر

ناطقه حکم میکنید .صیورت منطقیی برهیان

ازاینقرار است:
«قوای جسمانی در ابر تکرار فع  ،ضعيف و خسته میشوند .حیال آنکیه قیوه عاقلیه ضیعيف
نشده ،بلکه قویتر میشود .نتيجه آن که قوه عاقله مادی نيست» .ممکن است در برابر این اسیتدالل
گفته شود هنگام پيری و کسالت ،نف

معقوالت خود را فراموش میکند و از تعقی بیازمیمانید و

این امر حاکی از آن است که فع نف

مجرد نيست .ابینسیينا

جل با بدن تمام نمیشود ،پ

نف

در پاسخ به این توهم میگوید «چنين توهمی ناصواب و از حقيقت دور است زیرا این مطلیب بیه
مانعی پيش نياید ،فع خیود را انجیام مییدهید و

مدعای مذکور آسيبی نمیرساند .اگر برای نف
گاهی بهواسطه حالتی که عارض بدن گردیده نف
افعال نف

فع خاص خود را رها میکند .بهعبارتدیگیر،

دو گونه است ،بعضی در قياس با بدن (که بدن را تیدبير مییکنید) و بعضیی دیگیر در

قياس با ذات (که خودش را ادراک و تعق میکند) .این دو کار ،باهم ،جمع نمیشوند ،بیهگونیهای
که اشتغال به یکی از این دو ،مانع توجه نف

به دیگری میگردد .بنابراین ،نف

صر نظر از بیدن

هرگل ذات خود را فراموش نمیکند» (ابنسينا0106 ،هق.)82-32 :
مراتب نفوس پس از مرگ

ابنسينا ،در آباری مانند« :مبد و معاد» و «الهيات شفا» بهمراتب نفوس اشارهای دارد ،اما تفصي این
بحث را در کتابهایی چیون «اشیارات» و رسیاله «اضیحویه» مطیرح نمیوده اسیت .وی ،در ییک
تقسيمبندی ،انسانها را در دو دسته کلی قرار میدهد:
گروهي که به کمال نفس ناطقه آگاه و شایقاند

در این دسته شاهد تقسيمبندیهای زیر هستيم:
الف) گروهی که به کمال نف

ناطقه آگاه و شایقاند ،ولی این کمال را اکتساب نکردهاند ایین

گروه کسانی هستند که بالطبع به تحقق کمال خود شایقاند ،ولی بیهدليی اشیتغال بیه بیدن
نتوانسته اند این کمال را در خود محقق سازند .اینان ،در دنيا همچون کسانی هستند که بیه-
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دلي بيماری ،مي به خوردن هذا را از دست دادهاند ،یا مي به شيرینی کیه لیذتآور اسیت
ندارند ،یا مي به خوردن چيلهایی دارند که نف
دارد .با تحقق مرگ و جدایی نف
میشود و نف

در حالت سالمت نسبت به آنها کراهیت

از بدن ،اشتغال به بدن که مانع کمال بوده است ،مرتفیع

این گروه ،بهدلي آگاهی از کمال الیق نف

خود و عدم تحقق آن ،گرفتیار

رنج بلرگی میشود .این نفوس خود به سه دسیته :جاحیدان ،معرضیان و مهمیالن تقسیيم
میشوند.
ب) گروهی که به کمال نف

ناطقه آگاه و شایقاند و این کمال را کسب کردهانید ایین گیروه

«عارفان» ناميده میشوند که با مفارقت نف

از بدن ،به سعادت کام میرسند .اگر اشیتغال

به بدن در دنيا سبب میشد این افراد به ذات نف

توجه نداشته باشند ،بعد از مفارقت نف

از بدن ،کمال خود را درک میکنند و به لذت بسيار باالیی میرسند.
همچنين نفوسی با جدایی از بدن در لذاتی هرق میشوند که حد و حصیری بیرای آن متصیور
نيست .این نفوس ،نفوس کاملی هستند که به مرتبه عق بالفع رسيدهاند ابنسينا ،آنها را «نفوس
زکيه» مینامد و مینویسد« :نف

زکيه هنگامیکه (از ماده) مفارقت میجوید ،عقول مفارق ،کمیالی

را بر آن افاضه می کند که ادراک معقوالت از لوازم آن کمال است .پ

اشيا دفعتاً برای نفوس زکيه

آشکار میگردد و نياز به وجود مخصصات نيست».
گروهي که به کمال نفس ناطقه آگاه و شایق نیستند

این دسته ،نفوس «بَله» یا «ساده» هستند که شوقی جهت حصول کمال نف ناطقیه ندارنید .مطیابق
سخن ابنسينا ،این گروه در رحمیت خداونید وارد مییشیوند« :صررت ا عرع ٍ مر تهللار ن و َّرم مر
ا واحر » عبارت ابنسينا بهطور ضمنی بيانگر این مطلب است که هرچند نمیتیوان درخصیوص ایین
عده بهصراحت اظهارنظر کرد ،بهدلي شمول رحمت الهی ،خداوند این عده را آنگونیه کیه اقتضیا
میکند در رحمت خود وارد میسازد ،هرچند کيفيت آن از دید ما پنهان است (همیان منبیع-002 :
.)011
بنابراین ،شيخالرئي

ابوعلی سينا ،قائ به عالم برزخ نيست و استدالل میکند کیه عیالم بیرزخ
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مجرد ،معنی ندارد دو عالم بيشتر نداریم :یکی عالم طبیع و میاده و دیگیری عیالم معنیای مجیرد.
اگرچه از بعضی از استدالالتش در «شفا» استفاده میشود که عالم خيال را مجرد گرفته است و اگر
ما عالم خيال را مجرد بگيریم ،حتماً باید قائ به عالم برزخ شویم و هي مفری و چارهای نیداریم
وليکن نسبت به عالم برزخ ،عالوه بر آنکه تصریح بر وجودش نکرده اسیت ،تصیریح بیر عیدمش
میکند .بنابراین ،در معاد جسمانی دچار اشکال میشود که این قوا و صوری که انسان از کمیاالت
برای خود کسب کرده است و یا اینکه از مکتسبات اعمال ناشایسیت ،عیالم صیورتش در عیذاب
واقع میشود این حتماً باید هنگامی باشد که بدن باشد ،چون صورت قائم به بیدن اسیت و تجیرد
ندارد و وقتی بدن از بين رفت ،صورت هم بهتبع آن از بين میرود و فقط نف

مجیرد مییرود در

عالم خود و در موطن و مح خود و در آنجا هرق در ملتیذات عقالنيیه مییگیردد و ییا از فقیدان
کماالت عقالنيه در عذاب قرار میگيرد .بنابراین ،دیگر معاد جسمانی تصور ندارد و لیذا در «شیفا»
تصریح میکند بر اینکه :ما دليلی عقلی بر معاد جسمانی نداریم و از نقطهنظیر برهیان نمییتیوانيم
اقامه دلي کنيم ،ولی چون رسول صادق مصدق (ص) خبر داده اسیت ،از نقطیهنظیر شیرع مسیلم
است.
ایشان ،در «شفا» میگوید« :الزم است دانسته شود که معاد بر دو قسم اسیت :ییک قسیم آن در
شرع نق شده است و راهی برای اببات آن جل از طریق شرع و تصدیق اخبار پيغمبیر اکیرم (ص)
نيست و آن معادی است که برای بدن است ،در وقت برانگيخته شدن و خيرات بدن و شرور بدن
معلوم است و احتياث به تعلم و آموختن ندارد و به تحقيق که در شریعت حقهای که آن را پيغمبیر
ما و آقای ما و موالی ما محمد (ص) برای ما آورده است ،حال سعادت و شیقاوت بدنيیه بیهطیور
مبسوط و مفص بيان شده است».
و قسم دیگر از معاد با عق ادراک میشود و با قياس برهانی پایهریلی میگردد و این قسیم از
معاد ،نيل از جانب نبوت تصدیق شده و به امضا رسيده است و آن سعادت و شقاوتی اسیت کیه
نسبت به نفوس بابت شده است و متحم آنها خود نفوس بشریه میباشد گرچه اوهیام و افکیار
ما فعالً از تصور آن کوتاه است و از ادراک حقيقت آن به جهت عللی قاصر اسیت و بنیا بیر آنچیه
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ذکر شد ،بوعلی سينا از منکران معاد جسمانی نيست بلکه ببوت آن را از راه شرع پذیرفتیه اسیت
همچنانکه ببوت معاد نفسانی را از راه برهان و قياس و نيل از راه تلیيید و تصیدیق شیرع و اخبیار
نبوت قبول نموده است و بنا بر همين مطلب مرحوم سبلواری مییفرمایید :و شیيخالیرئي

معیاد

جسمانی را انکار نکرده است و حاشا از او که چنين مدعی باشد بلکه او از طرییق برهیان اببیات
در «الهيات شفا» نظر کنید صیدق گفتیار میا را خواهید یافیت

این معنی را نکرده است و هر ک
(حسينی تهرانی0126 ،هق.)32-32 :
حشر انسان

در فلسفه ابنسينا ،عام محشور شدن هر انسان این است که قوه عاقلهاش قب از مفارقت از بیدن،
به فعليت رسيده باشد اما نفوس «سادهلوحان»« ،اطفال» و «مجانين» که به مرتبه عق بالفع نرسيده
و در مرحله عق هيوالنی گرفتار مرگ شدهاند ،باید به جسمی دیگر تعلق گيرند و آن« ،جسمفلکی»
است که به مثابه جسم این نفوس ،قرار میگيرد و بهواسطه آن ،مراحلی از تکام را طی میکننید و
واجد معقوالنی میشوند و تا حدی میتوانند در عالم آخرت محشور شیوند .بیه اعتقیاد ابینسیينا،
چنين نفوسی باقیاند و محشور میشوند ،اما از طریقی هير از طریق بقای نفوس کام .
ابنسينا ،در رساله «السعادة» ،نفوساطفال و مجانين را که هنوز به مقیام عقی بالفعی نرسیيده و
استعداد اتصال به عق فعال را نيافتهاند ،نفوس ناقص مینامد و مینویسد :حکمیا و علمیا در بقیای
این نفوس دچار اختال

شدهاند .آن چه از قول ارسطو به روایت اسکندر افرودیسی در این کتیاب

نق شده ،این است که نفوس پ
برخال

از قطع عالقه از بدن ،فاسد و تباه خواهند شد امیا بامسیطيوس

اسکندر از قول ارسطو نق کرده است که آن نفوس نيل ،پ

از مرگ باقی خواهنید بیود.

ابنسينا ،معتقد است حق با بامسطيوس است ازاینرو ،مبنای سخن خیود را روی کیالم او اسیتوار
مینماید و چنين مینگارد که این نفوس بعد از جدایی از بدن ،مسیتعد و مهيیای قبیول معقیوالت
اوليه از فيض الهی هستند (همان منبع.)266 :
ابنسينا میگوید :نفوس ناقص باید کام شوند تا به حدی برسند که بتواننید در عیالم آخیرت
جایی داشته باشند و محشور شوند و نيل ،ازآنجاکه کمال نفی

تنهیا از طرییق افعیال بیدنی ميسیر
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میشود ،این نفوس هنوز به جسم و بدن احتياث دارند ازاینرو ،بعد از مفارقت از ابدان مادی بایید
به جسمی دیگر تعلق گيرند .این جسم ،جسم فلکی است که بهواسطه آن ،نفوس ناقص مراحلی از
تکام را طی می کنند و واجد معقوالتی میشوند .این کار ،ممکن اسیت سیرانجام باعیث آمیادگی
نفوس آنان گردد تا از جهت پيوستگی و اتصال ،به همان سیعادتی کیه مخصیوص عارفیان اسیت،
دست یابند (شریف.)311 :0632 ،
بنابراین ،ازنظر ابنسينا نفوسی که به مرتبه ادراک عقالنی نرسيدهاند به دلي عدم وصول به مرحله
تجرد نفسانی ،با مرگ از بين خواهند رفت و حال آنکه این مسلله با تصریح شرع مقدس بر بقا کليه
نفوس بشری پ

از مرگ ،ناسازگار است .ابنسينا ،در برخی از آبار خود ،بهگونهای معاد جسیمانی

را انکار کرده و معاد را صرفاً روحانی دانسته است و در توجيه آن گفته اسیت :خطابیات قرانیی و
روایی  ،متوجه افرادی بوده که با عالم روحانی چندان آشنایی نداشتهاند ،ازایینرو ،قیرآن بیا زبیانی
ساده و قاب فهم ،معقوالت را برای آنها در قالب محسوسات توضیيح داده اسیت .ایشیان ،در ایین
نظر ،معاد را به معنای بازگشت روح بهسوی خداوند یا عالم مجردات میداند ،نه عود روح به بدن.
او ،لذتها و دردهای جسمانی را که در شریعت آمده ،مجاز و استعاره میشمارد کیه شیارع بیرای
تشویق عموم مردم به کارهای نيک و ترساندن آنها از کردار زشت ،به ایینگونیه مجازهیا متوسی
شده است .ابنسينا ،در برخی دیگر از آبار خود ،اینگونه قاطعانه و متهورانیه سیخن نگفتیه ،بلکیه
بهصراحت اعالم کرده که هرچند معاد روحانی و سعادت و شقاوت عقلی روحی با عق و فلسیفه
قاب اببات است ،اما معاد جسمانی که شریعت بر آن داللت دارد و تعبداً مورد قبیول اسیت جیل از
راه شرع و اخبار مخبر صادق قاب قبول نيست.
حشر موجودات دیگر

ازنظر ابن سينا ،با خرابی تن ،همه قوای ظیاهره و باطنیهای مشیترک بیين انسیان ،حيیوان ،نبیات و
جمادات ،خراب و فانی میشود .ایشان ،میگوید :چنانچه روشن شد تمام قوای حيیوانی و نبیاتی،
جل با مشارکت بدن امکان ندارد فعلی را انجام دهد و وجود قوا برای انجام دادن فع است ،پی ،
نتيجه این می شود که قوای حيوان و قوای نباتی وقتی کار میکند که در بدن باشند .بنابراین ،وجود
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این قوا به این گونه است که باید بدنی باشند و اگر بدنی نبود آن قوا نيل وجیود نخواهید داشیت و
درنتيجه ،پ

از تباهی بدن ،برای قوای حيوانی و نباتی بقایی نيست (ابنسينا ،بی تا.)618 :

ایشان ،بهصورت مکرر در نوشتارش تلکيد میکند که نف حيوانی و نف نباتی در تمیام اعمیال
خود محتاث بدن است زیرا که این اعمال توسط حواس ظاهره و قوای باطنه صیورت مییگيیرد و
این قوا را در بدن آالتی است که بدون آنها ،نف

از احساس و ادراک حسی امور عیاجل خواهید

بود .ابنسينا ،در این مورد میگوید« :قومی از پيشينيان گفتهاند که جایل است نفی

بیدون واسیطه

مانند هوا برای دیدن و بدون آالتی مانند چشم محسوس را درک کند و ایین قیوم از حقيقیت دور
افتاده اند زیرا اگر نف

بذاته بتواند احساس کند و نيازی به این ابلار نداشته باشد ،الزم میآید کیه

این آالت در خلقت معط باشد و از آن سودی برده نشود» (ابنسينا ،بی تا.)212 :
ابنسينا ،در پاسخ به این اعتراض که حيوانات نيل ادراک دارند ،میگویید« :گرچیه حيیوان نيیل
نف

خود را درک میکند ،اما این ادراک با ادراک انسانها نسبت بیه نفی

خیود متفیاوت اسیت.

حيوانات ،ذات خود را بهوسيله قوه «واهمه» و در پیی حصیول صیورتی از نفی

در آلیت واهمیه

ادراک میکنند .بهعبارتدیگر ،همانطور که محسوسات را با حواس خود و معانی جلئی متعلق بیه
محسوسات را با واهمه خویش درک میکنند از نف

خویش نيل بهوسيله واهمه آگاهی مییابند».

بنابراین ،روشن است که صورتهای وهمی ،نلد ابنسينا مادی است ،لذا تجرد نفوس حيیوانی
را موجب نمیشود زیرا «وهم» (نف حيوانی) ،تنها معانی جلئيه را درک میکند .در نتيجه ،چيیلی
که مادی باشد و مدرک جلئيات ،بقا و حشیر نیدارد ،پی  ،حيوانیات و موجیودات دیگیر هيیر از
نف ناطقه ،حشر ندارند (سياسی.)62 :0666 ،
ابنسينا ،تمام قوای باطنی نف

ازجمله قوه «خيال» را نيل ،جسمانی میداند چراکه ازنظر شيخ،

امر مجرّد تنها مدرک کليات است و قوای باطنی نف

به لحاظ ادراک جلئيات جسمانی هستند .بیه

همين دلي  ،ابنسينا ،مح هر یک از این قوا را در یک امر مادی (دماغ) تعيين میکند ،چنانکیه در
مورد قیوه خيیال مییگویید « :ع اخل رر و اصورمتو و رل ا رمو موَير ايآرر ي ت رو ا مل ميرم اص روم مر ا رومر »
(ابنسينا ،بی تا.)210 :
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بنابراین ،با توجه به اصول و مبانی حکمت مشا و نيل آنچه از اهلب مکتوبات ابنسينا بیهدسیت
میآید آن است که ایشان ازجمله فيلسوفان و شاید اولين حکيم مسلمانی است کیه بیر میادی بیودن
«خيال» و «صورخيالی» استدالل کرده است .اما در کتاب «المباحثات» ،دليلی را در قالب یک شبهه بر
تجرد صور خيالی ارائه نموده است که مالصدرا پ

از نق و تلیيد ،آن را ناسازگار با قواعد و اصول

شيخ در فلسفه میداند.
شيخ ،منکر تجرد قوه «خيال»« ،وهم» و «حواس» میباشید .بنیابراین ،تجیرد برزخیی حيیوان را
انکار میکند و قائ میشود که حيوانات حشر ندارند و در جواب این سؤال بهمنيار که :آیا حيوان
مانند انسان ذاتِ خود را درک مینماید یا نه؟ شيخ دچار تحير میشود .شيخ ،بهواسطه انکار تجیرد
خيال ،در بقای نفوس بسيطه و ساذث (مث انسیان هیایی کیه در سینين کیم و کیودکی مییميرنید،
دیوانگان و عقبماندهها ،متحير است).
ایشان ،تلکيد میکند که قوه ذکر ،در حيوانات بهندرت یافت میشود اما تذکر که حيلهای اسیت
که انسان برای یادآوری اشيا فراموششده بهکار میبرد ،جل بیرای انسیان یافیت نمییشیود زییرا
چيلی که از ذهن هائب شد ،جل برای قوه ناطقه نمیباشد حيوانات اگر چيلی به یادشان آمید کیه
آمد ،وگرنه اشتياق به تذکر و یادآوردن فراموششدهها ندارند و هرگل چنين اندیشه در خاطر آنهیا
نمیگذرد و این شوق و طلب اختصاص به انسان دارد.
ابنسينا ،استدالل میکند :نف

انسان به دليی تجیردش بیه درک ذاتیش دسیت میییابید ،امیا

نف حيوانی و نباتی دیگر به خاطر مادی بیودنش از درک ذات خیودش محیروم اسیت درنتيجیه،
عقالنيت یک چيل به سبب تجرد آن از ماده است و به همين جهیت نفی انسیانی مانیدگار اسیت
برخال

نف حيوانی و نباتی و دیگر موجودات که به دلي مادی بودن از بقیا و حشیر بیینصیيب

مانده است (کتاب الینف  .)12 :0661 ،پی  ،هیي موجیودی هيیر از انسیان ،نفی

مجیرد (روح

هيرمادی) ندارد.
طرفداران این تفکر بر این باورند که هرچند حيوانات همچون انسیان دارای نيروهیای (قیوای)
جسمانی هستند ،روح هيرمادی ندارند زیرا پذیرش وجود چنين بَعدی برای آنها ،مسیتللم قبیول
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برابری انسان و حيوان در حقيقتی (ماهيتی) هيرمادی است که این خود ،برابری آنهیا را در رفتیار،
ویژگیهای اخالقی و کسب دانش به دنبال خواهد داشت که پذیرفتنی نيست (همان منبع.)18 :
نتیجه
نتایج حاص از پژوهش نشان میدهد که ابنسينا ،چون سایر فيلسوفان ،بحیث زنیدگی اخیروی را
با مباحث متنوع نف  ،مانند :تعریف ،اببات ،تجرد ،وحدت ،قیوا ،بقیا و جیاودانگی و ...پيونید زده
است .ابنسينا ،مانند ارسطو نف

را به معنای مبید حرکیت گرفتیه و همیه کائنیات را واجید ایین

موهبت دانسته و به« :نف فلکی»« ،نف نباتی»« ،نفی حيیوانی» و «نفی انسیانی» قائی گردییده و
میگوید :نف

جوهری است واحد ،ولی از جهت که دارای قوای مختلف میباشید ،افعیال و آبیار

مختلف و گوناگون دارد.
ایشان با برهانهای« :برهانطبيعی»« ،برهانپيسکولوژی»« ،برهاناستمرار»« ،برهانمعلیق در هیوا»
و «برهانوحدت نف » ،به اببات نف
ارتباط نلدیک نف

میپردازد و در بحث ارتباط نف

و بدن را مورد تلکيد قرار داده و برخال

تلکيد بيشتر دارد .در منظرگاه ابنسينا ،پيوند نف

و بدن نيل ،ماننید ارسیطو،

ارسیطو بیر دوگیانگی نفی

و بیدن

و بدن و ارتباط آن دو ،تنها تیا آسیتانه معقیوالت

باقی و برقرار است یعنی نف

تا وقتیکه بیا احسیاس و ادراک حسیی و درک معیانی «جلئیی» و

«حفظ» و «ذکر» و اندک تصر

در آن ها اشتغال دارد کار خود را توسط قیوای مشیترک کیه ميیان

حيوان و انسان هستند و در بدن ابلارند انجام میدهد ،ولی از این حد که گذشت و بهمحض که به
درک معقوالت بپردازد دیگر نهتنها احتياث به بدن ندارد ،بلکه اینها همه ملاحم او خواهند بود.
ابنسينا ،ازجمله فيلسوفانی است که به «وحدتنف » قائ است .ازنظر او ،نف

واحد و قوای

آن متعدد و گوناگون است .ایشان ،معتقد است که هر نفسی جوهر واحد است و این جوهر یگانه،
جهت انجام افعال گوناگونش ،نيازمند قوای مختلف و متعدد است .ابنسينا میگوید :هرچند قوهها
متعدد و گوناگون است ،اما ميان قواها ارتباطهای برقرار است.
تجرد یا مادیت «نف » از مباحث سابقهدار در فلسیفه ،اسیت .ایین مسیلله ،فيلسیوفان را در دو
گروه متقاب قرار داده ،گروهی ،صفاتی را به نف

نسبت دادهاند که الزمه آن مادیت نف

اسیت و
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عدهای دیگر ،آن را مجرد دانستهاند و هرکدام بر نظر خود استداللهایی نمودهاند .از ميان فالسیفه،
«ابنسينا»« ،شيخاشراق» و «مالصدرا» بهطور مسلم «نف » را مجرد میدانند و اعتقاد به تجرد نفی
ناطقه و بقای آن پ

از مرگ ،اصلی مسلم در دییدگاه بیوعلی و نيیل شیالوده مهیمتیرین مباحیث

اعتقادی او( ،مانند معاد) میباشد .ایشان ،در برهانی ساختن تجرد نف

اهتمام ورزیده و ابتکیارات

ارزندهای از خود ،بر جای گذاشته است.
«ابنسينا»« ،سهروردی» و «مالصدرا» به خال

فاراب که قائ به بقیا برخی نفیوس انسیان

است ،تمام نفوس انسان را باق م دانند و بر بقا آنها دالیلی را ارائه م دهند .ابنسينا ،بیر ایین
باور است که نف
فساد نف
نف

انسانی بعد از مرگ به بقای علت مفارق خود باقی میماند و فساد بدن موجیب

نمیگردد .او ،دالیلی برای بقا نف

میآورد .یکی از ادله او چنين است :علیت مباشیر

انسان  ،جوهر است مجرد به نام عق فعال که همواره باق است .ازاینرو ،نف

انسان هم

بهدلي بقا علتش همواره باق خواهد بود زیرا با وجود علت ،محال است معلول معدوم شود.
ابنسينا ،با طرح نظریه روح مجرد ،از جاودانگی نفوس طرفداری ،سعادت و شیقاوت آنهیا را
به تصویر میکشد .معاد و زندگی پ

از مرگ نلد وی ،بیه دو بخیش روحیانی و جسیمانی قابی

تقسيم است .او ،در شفا بر روحانی بودن معاد ،برهان اقامه میکند ،ولی خود را قادر بر اقامه برهان
بر معاد جسمانی نمیداند و آن را به دلي آنکه رسول صیادق مصیدرق خبیر داده و نيیل ،از جهیت
تلیيد شریعت ،مسلم میشمارد .ابنسينا ،برای همه قوای ادراکی انسان ،بهجل قوه عاقلیه ،قائی بیه
ابلار بدنی است و بر مادی بودن قوه «خيال» و «وهم» هم بهطور خاص استدالل میکند بیرخال
مالصدرا که معتقد است پ

از مرگ همه موجودات محشور شده حداق در مرتبه «خيال» هسیتند

و جاودانگی از طریق این قوه ،همه انسانها را دربر میگيرد .ازنظر ابینسیينا« ،بیدن» و ایین قیوای
بدنی دارای ابلار جسمانی بههي وجه سهمی از بقا ندارند تا بتوانند در مراح بعد از حيات دنيیوی
هم با نف

باشند لذا در فاصله مرگ بدن تا رستاخيل ،نف  ،بدون بدن به سر میبرد.

ایشان ،کمال هر موجودی را منوط به خواص و آبار ویژه او میداند .ازنظر وی ،سعادت نفی ،
در آن است که صفات و استعدادهای خاص انسانی اش به حد کمال برسد .ابنسينا ،کمیال خیاص
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نف ناطقه را در آن میداند که تبدی به جهان عقلی شود و صورت معقول همه هسیتی و خيراتیی
که به آن افاضه میشود ،در او نقش بندد .ایشان میگوید :این کماالت که با تجرد از ماده و لواحیق
آن و نيل اتصال به عق فعال ميسر میگردد ،در طیول حيیات بیهطیور کامی بیرای انسیان حاصی
نمیشود زیرا اشتغال نف
نف

به «بدن» و «احلان» و «اشواق» و «افکیار» مربیوط بیه آن ،میانع اتصیال

به عق فعال است و نف  ،جل با رد و تخليه این اشتغال نمیتواند اتصال را درک نمایید .امیا

بعد از فنای بدن و زوال موانع جسمانی ،اتصال تام فراهم میگردد .به گفته شيخالرئي  ،بیدن تنهیا
مانع دوام اتصال به عق فعال است و نف

در صورت مفارقت از بدن ،میتوانید اتصیال دائمیی بیا

مکملش (عق فعال) داشته باشد و هر شيئی که به مکملش متص و بیه آن تعلیق داشیته باشید ،از
فساد و نابودی در امان است.
در فلسفه ابنسينا ،عام محشور شدن هر انسان این است که قوه عاقلهاش قبی از مفارقیت از
بدن ،به فعليت رسيده باشد اما نفوس «سادهلوحان»« ،اطفال» و «مجانين» که به مرتبه عقی بالفعی
نرسيده و در مرحله عق هيوالنی گرفتار مرگ شدهاند ،باید بیه جسیمی دیگیر تعلیق گيرنید و آن،
«جسمفلکی» است که بهمثابه جسم این نفوس قرار میگيرد و بهواسیطه آن ،مراحلیی از تکامی را
طی میکنند و واجد معقوالنی میشوند و تا حدی میتوانند در عالم آخرت محشور شیوند .ازنظیر
وی ،با خرابی تن ،همه قوای ظاهره و باطنهای مشیترک بیين انسیان و موجیودات خیراب و فیانی
میشود .ایشان ،بهصورت مکرر در نوشتارش تلکيد میکند که نف

هيرانسانی ،در تمام اعمال خود

محتاث بدن است زیرا که این اعمال توسط حواس ظاهره و قوای باطنه صورت میگيرد و این قوا
را در بدن آالتی است که بدون آن ها ،نف  ،از احساس و ادراک حسی امیور عیاجل خواهید بیود.
ازاینرو ،پ

از تباهی بدن ،قوای حيوانی ،نباتی و ...نيل ،بقایی ندارد.

شيخ الرئي  ،در باب تفاوت ادراک انسان و حيوان میگوید :گرچه حيیوان نيیل نفی
درک میکند ،اما این ادراک با ادراک انسان ها نسبت به نف

خیود را

خود متفیاوت اسیت .حيوانیات ،ذات

خود را بهوسيله قوه «واهمیه» ادراک مییکننید و صیورتهیای وهمیی ،میادی اسیت ،لیذا تجیرد
نف حيوانی را موجب نمیشود زیرا «وهم» (نف حيوانی) ،تنهیا معیانی جلئيیه را درک مییکنید.
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درنتيجه  ،چيلی که مادی باشد و مدرک جلئيات ،بقا و حشر ندارد ،پ  ،موجودات دیگیر هيیر از
انسان ،حشر ندارند.
ابنسينا ،تمام قوای باطنی نف  ،ازجمله قوه «خيال» را نيل ،جسیمانی مییدانید چراکیه ازنظیر
شيخ ،امر مجرّد تنها مدرک کليات است و قوای باطنی نفی

بیه لحیاظ ادراک جلئيیات جسیمانی

هستند .به همين دلي  ،وی ،مح هر یک از این قوا را در یک امر مادی (دماغ) تعيين میکند .شيخ،
منکر تجرد قوه «خيال»« ،وهم» و «حواس» میباشد .بنابراین ،تجرد برزخی حيوان را انکار میکند و
قائ میشود که موجودات دیگر هير از انسان ،حشر ندارند.
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 .6ییییییییییییی الشفا ،االلهيات ،با تصحيح و مقدمه دکتر ابیراهيم میدکور ،بيیروت ،لبنیان0631،
هیش.
 .2ییییییییییییی المبد و المعاد ،تهران ،انتشارات موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گيی بیا
همکاری دانشگاه تهران 0663 ،هیش.
 .1ییییییییییییییی النجییاة میین الغییرق فیییبحرالضییالالت ،تهییران ،انتشییارات دانشییگاه 0632 ،و
0661هیش.
 .01ییییییییییییی دانشنامه عالئی ،تهران ،انتشارات کتابفروشی دهخدا0686 ،هیش.
 .00ییییییییییییی رسالة فی معرفةالنف

الناطقة واحوالها ،مصر ،الرسالة ،بیتا.

 .02ییییییییییییی رساله نف  ،با مقدمه و حواشی و تصحيح موسی عميد ،دانشیگاه بیوعلی سیينا،
همدان ،چاپ دوم0626 ،هیش.
 .06ییییییییییییی رسائ اخری ابنسينا ،هامش شرح الهدایة االبيریة ،تهران0606 ،هیق.
 .01ییییییییییییی رسائ شيخالرئي  ،ترجمه بيدارفر ،قم ،انتشارات بيدار0111 ،هیق.
 .08آشتيانی ،جاللالدین ،شرح بر زادالمسافر مالصدرا (معاد جسمانی) ،تهیران ،مؤسسیه انتشیارات
اميرکبير ،چاپ اول0661 ،هیش.
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 .03پاپ کين ،ریچاد و آوردم استرون ،کليات فلسفه ،ترجمه و اضافات سيد جاللالیدین مجتبیوی،
تهران ،انتشارات حکمت ،چاپ شانلدهم0661 ،هیش.
 .06حسينی تهرانی ،محمدحسين ،معاد شناس  ،مشهد ،نور ملکوت قرآن ،چاپ اول0126 ،هیق.
 .02رازی ،فخرالدین محمد بن عمر ،التفسير الکبير ،بيروت :دار احيا التراث العربی ،بيروت ،چیاپ
سوم ،بیتا.
 .01سجادی ،جعفر ،فرهنگ معار

اسالمی ،تهران ،نشر شیرکت مؤلفیان و مترجمیان اییران ،ث،2

0633هیش.
 .21سياسی ،علیاکبر ،علمالنف

ابنسينا و تطبيق آن با روانشناسی جدید ،تهران ،دانشیگاه تهیران،

0666هیش.
 .20شریف ،مير محمد ،تاریخ فلسفه در اسالم ،تهران ،نشر دانشگاهی0632 ،هیش.
 .22طریحی  ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،تحقيق سيد احمد حسينی ،بییجیا :مکتیب النشیر الثقافیة
االسالمية ،چاپ دوم0112 ،هیق0122/م.
 .26الفاخوری ،حنا و خلي جر ،تاریخ فلسفه در جهان اسالم ،ترجمیه عبدالمحمید آیتیی ،تهیران،
انتشارات علمی فرهنگی ،چاپ ششم0620،هیش.
 .21کاپلستون ،فردریک ،تاریخ فلسفه ،ترجمه سيد جاللالدین مجتبوی ،انتشارات علمی و فرهنگی
و انتشارات سروش ،ث 0632 ،0هیش.
 .28الهيجی ،حسن بن عبدالرزاق ،رسائ فارس  ،تهران :ميراث مکتوب ،چاپ اول0668 ،هیش.
 .23مصطفوی ،حسن ،التحقيق فی کلماتالقرآن ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب0631،هیش.
 .26مطهری ،مرتضی ،مجموعه آبار ( ،)6-06تهران ،انتشارات صدرا ،بیتا.

