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تحلیلمسألهتجردنفسنباتی 
ازمنظرمالصدرا،مالرجبللیتبریی ولالمهبباببایی 
ابوالحسنغفار

*

1

چکیده
پاسخ ابن سینا در پرسش از تجرد نفس حیوانی به اثبات تجرد آن منتهیی ن ید؛
ازاینرو عدم تجرد نفس حیوانی و به طریق اولی نفس نباتی ،در حکمت م اء
مسلّم گرفته شد .صدرالمتألهین عالوه بر اثبات تجرد نفیس انسیانی بیه اثبیات
تجرد نفس حیوانی نیز موفق شد ،ولی برهان صریح و روشنی در اثبات تجیرد
نفس نباتی اقامه نکرد؛ با این حال میتوان از مطاوی کلمات و اصول فلسفه او
تجرد نفوس نباتی را دریافت .او تصریح دارد که نفس ،حقیقیت دارای مراتی
ت کیکی است و نفس نباتی ضعیفترین مرتبه از تجرد را داراسیت .برییی از
پیروان حکمت متعالیه ،استدالل صریحی در اثبات تجرد نفس نباتی اقامه نکرده
و به تأیید ضمنی ادعای مالصدرا بسینده کیردهانید .میال رببعلیی تبرییزی بیا
صراحت و قطعیت از طریق برهان حرکت بر تجرد نفس نباتی اسیتدالل کیرده
است .این مسأله در عال مه طباطبایی به ابهام مطرح شده ،ولیی از ییس سیو بیا
تحلیل سخنان او و بیانی که در مسأله شهود دارد و از سوی دیگر با توبیه بیه
اینکه او اصول و مبانی حکمت متعالیه را پذیرفته و تجیرد را دارای مراتبیی از
شدت و ضعف میداند ،میتوان تجرد نفس نباتی را از بیان ای ان استنباط کرد.
واژگانکلید  :نفس نباتی ،تجیرد ،مالصیدرا ،میال رببعلیی تبرییزی ،عالمیه
طباطبایی.
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مقدمه 
حکما نفس را کمال اول و صورت بسم طبیعی میدانند که دارای قوای متعدد بوده و مدبر
بدن است .بر همین اساس ،آنان ابتدا نفس را به دو قسم سماوی و ارضیی تقسییم کیرده و
پس از آن نفس ارضی را به نفس نباتی ،حیوانی و انسانی تقسیم کردهاند (ابنسیینا ،1375 ،ج:2
 )290سپس ادله وبود اقسام گفته شده را مورد بحث قرار دادهاند .آنان بر این عقییده بودنید
که ادله اثبات نفس ،لزوماً تجرد و حتی بوهریت نفس را اثبات نمیکند ،از ایین رو پیس از
بحث درباره بوهریت نفس ،ادله تجرد نفس را عنوان کردهاند .در یس تقسیمبنیدی اولییه و
کلی ،میتوان حکما را به دو گروه قائالن به تجرد نفس و قائالن به مادی بودن نفس تقسییم
کرد .بی تر حکما به تجرد نفس بهویژه نفس انسانی معتقد هستند ،اما فالسفه ماتریالیسیت و
فیزیکالیستها نفس را مادی میدانند .قائالن به تجرد نفس نیز در یس طیف قرار ندارد؛ این
گروه را میتوان به سه دسته زیر تقسیم کرد:
الف .حکمایی که به تجرد نفس انسانی قائل هستند .افالطون ،ارسطو ،فارابی ،ابنسیینا و
بی تر م ائیان در این طیف قرار دارند.
ب .حکمایی که قائل به تجرد نفس انسانی و حیوانی هستند .در میان این گروه ،عیدهای
مانند مالصدرا و بی تر پیروان او مانند آقا محمد بیدآبادی ،مال اسماعیل یوابویی ،آقا علیی
مدرس و از آن بمله عالمه طباطبایی بهصراحت تجرد نفیس حییوانی را پذیرفتیه و بیر آن
دلیل اقامه کردهاند ،اما گروهی دیگر نه بهصراحت ،بلکه بهطور ضمنی و بیا احتمیال ،تماییل
یود را در پذیرش تجرد نفس نباتی ن ان دادهاند .اگر به گیزارش فخیر رازی اعتمیاد کنییم
ابنسینا در این طیف قرار دارد ،محقق دوانی نیز در شرح هیاکل النور سهروردی ادعا کیرده
است که بریی حکمای اوایل یعنی حکمای یونان باستان بر این عقیده بودهانید ،ولیی او بیر
1
ادعا و گزارش یود هیچ استناد و ارباعی بیان نکرده است (محقق دوانى.)125 :1411 ،
ج .گروهی که به تجرد هر سه گونه نفس قائل شده و با صراحت و قطعییت بیر تجیرد
نفس نباتی استدالل کردهاند .به اعتقاد نگارنده تنها مال رببعلی تبریزی را میتوان نام برد که
بهصراحت چنین ادعایی کرده و استدالل کرده است .محقق دوانی هرچند به حکمای اواییل
نسبت داده است که آنان بهصراحت قائل به تجرد نفس نباتی بودهانید ،امیا گیزارش او هیم
فاقد استدالل است و هیم فاقید اسیتناد .برییی از حکمیا ماننید مالصیدرا ،میال اسیماعیل
یوابویی ،آقا محمد بیدآبادی و آقا علی مدرس به اشاره ضمنی بسنده کرده و تجیرد نفیس
نباتی را مستبعد ندانستهاند و بریی مانند عالمه طباطبایی حتیی اشیاره ضیمنی نییز بیه ایین
مسأله ندارند اما میتوان از مبادی و آراء سخنان او تجرد نفس نباتی را استنباط کرد.
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مالصدراومسألهتجردنفسنباتی 
صدرالمتألهین هرچند یازده دلیل در اسفار بر تجرد نفس اقامه کرده است (صدرالدین شییرازی،
 ،1378ج )308-260 :8اما در مفاتیح الغی میگوید آراء فالسفه در تجرد نفس و عدم قوام آن
به بدن به دلیل غایت شهرت بینیاز از بییان اسیت (همیو .)536 :1424 ،پییش از او ابینسیینا
بهصراحت نفس انسان را مجرد و غیرمادی و نفس نباتی را نیز بیه صیراحت میادی دانسیته
است .بر اساس گزارش فخر رازی او در کتاب مباحثات به تجرد نفوس حییوانی کیه دارای
قوة ییال هستند قائل شده است (فخرالیدین رازی ،1428 ،ج 2.)349 :2مالصدرا با بهیرهگییری از
استداللهای ابنسینا و ادلهای که یود اقامه کرده است به تجرد نفس ناطقه قایل شیده و در
گام بعدی تجرد نفس حیوانی را اثبات کرده است .در اینجا به بررسی دو بیان مالصیدرا کیه
از آنها میتوان تجرد نفس نباتی را استنباط کرد میپردازیم.

بیاناوّل 
صدرالمتألهین در مسأله تجرد نفس سیه گیام را سیپری کیرده اسیت .در گیام اول هماننید
حکمای م اء و اشراق به بحث از تجرد نفس ناطقه پردایتیه و ادلیه تجیرد نفیس را آورده
است ،او در این گام سعی کرده است با استفاده از تراث پی یینیان ،آراء و انایار آنیان را در
چارچوب اصول و قواعد فلسفه یود پیاده کند و ناسازگاری احتمالی میان ادله پی یینیان بیا
اصول اساسی حکمت متعالیه را برداشته و تقریرات آنان را مطابق با اصول حکمیت متعالییه
همساز نماید .در این میان ادله ایتصاصی نیز بر تجرد نفس ناطقه انسانی اقامه نمیوده اسیت
که بر اساس نار یاص او در نفس :النفسُُجسمانیةُُالحدوثُوُروحانیةُُالبقاءُاسیت؛ او در گیام
دوم ییز بدیدی برداشته و بر یالف م هور فالسفه موفق به اثبات تجیرد نفیس حییوانی
شده است؛ در گام سوم در صدد اثبات تجرد نفس نباتی است ،ایین گیام دشیواری زییادی
دارد ،زیرا بهصراحت دراینباره استدالل نکرده است اما ادعای او با اصول و مبانی فلسفه او
ناسازگار نیست و نتیجه آن دستکم میتواند ن انهای باشد که بیا تمسیس بیدان مییتیوان
مالصدرا را ملزم به پذیرش تجرد نفس نباتی نمود .او در اسفار میگویدَ :و َُّأمااُمااُونا مُما َ ُ
ّ
َ
ً
ً
ً
َ
ََ
سطة َ
ُأدومُمنزلةُم ُتلاكُ
الص رُالتيُفعلهاُباستخدامُق َ ٍةُاخرىُفالُمحالةُتن مُتلكُالق َ ةُلن نهاُآلةُمت
َ
ُّ
َ
َ َ َّ
َ
ُالذاتُع ُسنخُالمادة َُوُهذاُاالرتفاعُع ُدنا ُالماادةُالمسامیةُ
الص رةُف َتن مُتلكُالص رةُكانهاُمرتفعة
َ ٌّ
َ
ً
هاُحظُم ُالملن ت َّ
ُوُالتمردُوُل ُقلیالُ.صور و نفوسی که کیار ییود را بیا
االولىُشأمُالنفسُُإذُل
بهکارگیری قوا انجام میدهند ازآنجاییکه قوا ابیزار متوسیو و بیهعنیوان واسیطه هسیتند در
مرتبهای پایینتر از نفس قرار دارند ،بنابراین ،این صیور یعنیی نفیوس ،گوییا از سینخ میاده
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برترند و برتری از دنائت ماده بسمانی شأن نفس اسیت زییرا نفیس بهیرهای از ملکیوت و
تجرد را هرچند در مرتبه اندک داراست (صدرالدین شیرازى ،1378 ،ج .)17-16 :8مالصیدرا ایین
عبارت را در ذیل تعریف نفس آورده است تا بیان کند که نفس کارهای ییود را بیا آالت و
قوا انجام میدهد ،این قوا در ماده بسمانی منت ر هستند و نفس به عنوان مدبر این قیوا ،در
مرتبهای برتر از قوا قرار دارد و همین مسأله باعث میشود که نفس به ساحت تجرد از میاده
نزدیس شده و دستکم مانند نفس نباتی در مرز تجرد قرار میگیرد (مصباح یزدی ،1375 ،بیزء
اول.)82 :

تصریح مالصدرا به اینکه ارتفاع و ارتقاء از مرتبه ماده اولیی ،شیأن نفیس بیوده و نفیس
بهرهای از ملکوت و تجرد را دارد ،ن ان میدهد که نفس میتواند مراتبی از تجرد را داشیته
باشد ،طوری که در مرتبه نباتی تنها بهره اندکی از تجرد دارد و در مرتبیه حییوانی و انسیانی
بهره بی تری از مرات تجرد را داراست در این میان نفس انسان امکان وصول به مرتبه فوق
تجرد را نیز داراست (سبزواری ،1422 ،ج .)124 :5در واقی مبیانی فلسیفی او بیه وییژه مسیأله
ت کیس چنین ابازهای به او میدهد تا نفوس نباتی را بریوردار از ضعیفترین مرتبه تجرد
معرفی نماید .او این مسأله را صریحتر از ابنسینا و البته با حزم و احتیاط مطرح کرده اسیت.
مال اسماعیل یوابویی در تعلیقه یود به این بخش از سخنان مالصدرا میگویدَ :
لیسُالمرادُ
ِّ
َ
ُالحالُفيُالمادة َُو ُّإال َ
َّالتمردُب َ
ُالُوصدق َُع َ
الم َ
ُالنباتيُ،بلُالحیا اني َُبالُ
لىُالنفس
عنىُالمصطلحُأيُغیر
َ َّ
المراد َّ
َ
ُالمعنىُالمفه َمُم ُق لهُكانهاُمرتفعةُالذات َُع ُسنخُالمادةُبمعناىُوج دهااُغیارُوجا دُ
ُبالتمرد
َ َّ
َ
ً
ُالُمتحدة َ
ُالذاتُع ُسنخُالماادة ُمقصود از تجرد در اینجیا معنیای
ُبهاُبلُون مُكأنهاُمرتفعة
المادة
مصطلح تجرد یعنی عدم حلول امر مجرد در ماده نیست وگرنه تعریف نفس بر نفس نبیاتی،
بلکه بر نفس حیوانی صادق نخواهد بود ،بلکه میراد از تجیرد معنیایی اسیت کیه از سیخن
َ َّ
مالصدرا فهمیده میشود بایی که گفتُ :ك ُانهاُمرتفعةُُالذاتُُ َُع ُسنخُُالمادةُ گویا طوری است
که ذاتش از سنخ ماده باالتر است یعنی معنا این است که وبود آن نفس (مثالً نفس نبیاتی)
غیر از وبود ماده بوده و متحد با ماده نیست (صدرالدین شییرازی ،1378 ،ج ،17 :8تعلیقیه .)1ایین
بیان مال اسماعیل که در ذیل سخنان مالصدرا درباره مطلق نفس بیان شده اسیت مییتوانید
مؤید این باشد که نفس نباتی بهرهای ولو اندک از تجرد دارد .مالصدرا به صیورت تلیویحی
میپذیرد که نفس از بمله نفس نباتی بهره و حای از تجرد ی هرچند در حد بسیار ضیعیف
ی را داراست و در افقی باالتر از ماده و در مرز آغازین تجرد قرار دارد ،ولی مرتبیه و دربیه
این تجرد به قدری ضعیف است که تجرد اصطالحی درباره آن گفته نمیشود .شکی نیست
که نفس نباتی نیز مانند نفس حیوانی و انسانی دارای قوای گوناگون اسیت ،گییاه بیا ری یه
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یود مواد غذایی را بذب میکند ،قوه غاذیه در بخ ی از گیاه کار مربوط به ییود را انجیام
میدهد ،قوای منمیه در ساقه و بدنه دریت وظیفه رشد و نمو درییت را عهیدهدار اسیت؛
قوه دافعه در برگهای دریت وظیفه دف بریی از سموم و مواد از دریت را بر عهده دارد
و دیگر قوا همگی وظیفه یود را انجام میدهند ،مدبر همه این قوا نفس نباتی است و نفیس
نباتی بر قوای یود سیطره و حاکمیت دارد و چنین چیزی به لحیا وبیودی بایید برتیر و
باالتر از یود قوای مادی باشد .موبودی که ناام قوای مادی را بیر عهیده دارد ،برتیر از او
یواهد بود و یسسره منغمر در ماده نیست ،بلکه به تعبیر صدرالمتألهین بهیرهای از ملکیوت
دارد و شس نیست چیزی که بهرهای هرچند اندک از ملکوت داشته باشد ،مییتوانید داییل
در ناام عالم ملکوت نیز باشد .به نار میرسد که عالمیه طباطبیایی نییز درایینبیاره موافیق
مالصدرا است ،زیرا از یس سو تعلیقهای انتقادی در این بخش نداشته و نایری مخیالف بیا
مالصدرا را ابراز نکرده است؛ از سوی دیگر چنانکیه ییواهیم گفیت مییتیوان از مطیاوی
سخنان عالمه طباطبایی تمایل به پذیرش تجرد نفس نباتی را برداشت کرد.
سخنان آقا علی مدرس نیز میتواند شاهدی بر حمل سیخن مالصیدرا بیر تجیرد نفیس
نباتی باشد .به عقیده او وقتی مالصدرا میگوید اولین آثار حییاتی نفیس در گییاه ،تغذییه و
رشد و نمو و تولید مثل و  ...است ،مقصود او از این آثار در واقی تجیرد و ترفّی نفیس از
مرتبه هیوالی اولی است ،هرچند این ترف و تجرد بسیار ضیعیف و انیدک باشید (آقیا علیی
مدرس .)588 :1378 ،آقاعلی مدرس در بحث قوه مصوره که در نبات نییز بیه ماننید حییوان و
انسان وبود دارد اشاره میکند که نفس نباتی بام و حاکم بر همه قوای طبیعی است؛ قیوه
مصوره نیز که یکی از این قواست گرچه به یس وبهی شعور است عاری نداشته باشد ولیی
از عالم شعور و است عار کلی نازل شیده اسیت (همیو )615 :و ازآنجیا کیه نفیس بیه اعتقیاد
مالصدرا کل قوا و علت افعال است ،حقیقیت واحیدی اسیت کیه دارای مراتی شیدت و
ضعف ،یسیس و شریف و اطوار و شئون و منازل و عیون گوناگون اسیت (همیو .)628 :بیا
این وصف ،نفس نباتی میتواند در یسیسترین مرحله و نازلتیرین مرتبیه حقیقیت واحید
قرار داشته باشد و در همان مرتبه و به اندازه سعه وبودی یود نسبت به قوا و افعال قیوای
یود نقش علت را ایفا کند ،زیرا مرتبه ذات نفس مساوی با مرتبه قوای یود نبوده و از آنهیا
برتر است .این مسأله را مالصدرا در شواهدالربوبیه مورد اشیاره قیرار داده اسیت؛ او اشیاره
میکند که مزاج نباتات نسبت به مزاج معادن به اعتدال نزدیستر است؛ بنابراین گامی بی یتر
به بان قدس و ملکوت دارد (صدرالدین شیرازی ،)183 :1382 ،این سخن نیز اشیعار دارد کیه
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مالصدرا مایل نیست که فاعلیت نفس نباتی را در ردیف دیگر فواعل طبیعیی قلمیداد کنید؛
بلکه فاعلیتی برتر و در افقی باالتر از طبیعت برای آن متصوَّر است.
آقا محمد بیدآبادی نیز که از زمره پیروان و مروّبان حکمت صدرایی به شمار مییآیید،
در فصل یازدهم رساله مبدأ و معاد طوری سخن گفته است که ن ان میدهد نفس نبیاتی در
افق مجردات قرار دارد .او در معرفی نفس نباتی میگوید :چون از امزبه معیدنی معتیدلتیر
شد ،صورتی روحانی شریفتر از صورت معدنی بر او فرود آید و آثار حییات در او ظیاهر
گردد و قوای ملکوتی در وی قوی شود و آن صورت را که فیض اول است و سایر قوا بدو
منسوباند نفس نباتی یوانند (آشتیانی ،1378 ،ج .)400 :4با این وبود نه آقا محمد بییدآبادی و
نه مال اسماعیل یوابویی و نه آقا علی مدرس هیچکدام برای تجرد نفس نباتی برهان اقامیه
نکردهاند.

بیاندوّم 

َ
ً
ً
َ َ َّ
صدرالمتألهین در اسفار میگویدَ :وُعندناُامُال ج َدُمطلقاُعی ُالعلم َُوُالشع رُمطلقاا َُوُلهاذاُذ َها َ ُ
ِّ
ٌ َ َ َ َّ
ٌ
ُّ َ َ َّ
َ
مااُدلُعلیاهُالنتاالُاإللهايُلنا َّ ُ
ُاإللهی مُالىُامُالم ج داتُكلهاُعارفةُب ِّربهاُسااجدةُلاهُك
العارف م
َ َ
َ َ
ُإذاُخ َل َص َُع ُش ل َ
ٌ
مازوٌُ
ُبهُوُلهُعلىُالتمام َُوُوج دُالمادوات َُم
ُالعدم َُوُالظلماتُون مُاإلدراك
ال ج د
َ
ٌ
بالظلماتُوُالحم ُمغم رُفايُاععادامُوُالنقاا صُوُبقادرُارتفاعهااُوُارتباِهااُبالمباادىُءُالعقلیاةُوُ
َ
أمُونا مُُالنفا ُُ
النفسیةُالممردةُع ُالم اد َُوُاععدامُون مُوص لهاُإلىُمقامُالحیااةُوُاإلدراكُوُوشابهُُ ُ
ً
ً
ً
ُمنغمرةُفيُالم ادُهايُأقارلُمناسابةُإلاىُعاالمُالملنا تُما ُصا رُالعناصارُوُ
النباتیة َُم َعُك نهاُص را
المعادمُ (صدرالدین شیرازی؛  ،1378ج .)164 :8وبود بهطور مطلق عین علم و شعور است و بیه
همین یاطر عارفان الهی معتقدند که همه موبودات پروردگارشیان را مییشناسیند و بیر او
سجده میکنند همانطور که قرآن بدان داللت دارد؛ ولی وبود وقتی کیه از شیوب عیدم و
تاریکیها یالص گردید ،ادراک پروردگار به نحو تمام یواهد بود .وبود مادیات با ظلمات
و پردهها آمیخته و منغمر در عدمهیا و کاسیتیهیا هسیتند و بیه انیدازه ارتفیاع و برتیری و
ارتباطشان با مبادی عقلی و نفسی که مجرد از مواد و عدمها هستند ،به مقام حیات و ادراک
واصل میشوند و گویا نفوس نباتی هرچند که صورتهایی هسیتند کیه منغمیر در موادنید،
نزدیسترین مناسبت را به عالم ملکوت نسبت به صور عناصر و معادن دارند.
ً
در اینجا مالصدرا بیا عبیارت :وشابهُُ َامُُونا َمُُالنفا ُُالنباتیاة َ
ُهايُأقارلُمناسابةُإلاىُعاالمُ
الملن تُ؛ ن ان میدهد که گرچه او تا حدی با مسأله با حزم و احتیاط بریورد میکند ،ولی
اشارهای روشن بر تجرد نفس نباتی دارد .گرچه او نتوانسته است این مسأله را از حد اشیاره
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به مرتبه برهان ارتقاء دهد ،اما با اسیتعانت از اصیول فلسیفی او بیهوییژه اصیالت وبیود و
ت کیس وبود میتوان آن را دلیلی بر تجرد نفس نباتی به شمار آورد.

مالرجبللیتبریی 
مالرببعلی تبریزی (م1080 .ق) ماهر و نماینده قیویتیرین برییان مخیالف اندی یههیای
مالصدرا در زمان مالصدرا است .او معاصر مالصدراست و فقه را در بغداد و فلسیفه را در
اصفهان نزد میرفندرسکی تحصیل کرده است و گمان میرود نزد میرداماد نیز درس یوانیده
باشد .مالرببعلی تبریزی گرایش م ایی داشته و یکی از عمدهتیرین مخالفیان مالصیدرا در
مباحث نفس است .او ماهیت را اصیل و مجعول بالذات دانسته (رببعلیی تبرییزی-64 :1386 ،
 )65و منکر حرکت بوهری است (همان .)48 :ای ان با افکار و اناار مالصدرا آشنا بیوده و از
مالصدرا به «طایفه من الفضال» یاد کرده است (همانجا) .از مواردی که او بهشدت با مالصیدرا
مخالفت میکند ناریه حدوث بسمانی نفس است او یود به حدوث روحانی نفس معتقد
بوده و به تجرد مطلق نفس یعنی نفس انسانی و حیوانی و نباتی اصرار دارد.
مال رببعلی در اثبات تجرد نفس نباتی برهان اقامه کرده اسیت ،ولیی نییازی بیه اقامیه
برهان برای تجرد نفس انسانی نمیبیند ،بلکه دغدغه اصلی او اثبات برهان بیر تجیرد مطلیق
نفس و بهویژه نفس نباتی است .از این رو تصریح میکند که حکما برای اثبات تجرد نفیس
براهین زیادی را اقامه کردهاند که ما بدانها توبهی نمیکنیم بلکه تنها بر ییس برهیان اعتمیاد
میکنیم .این برهان از این بهت برای تبریزی مهم است که توانایی اثبات تجرد نفس نبیاتی
را دارد و برگرفته از ارسطو است .تمرکز عمده استدالل مال رببعلی تبریزی در ایین برهیان
بر مسأله محرک بودن نفس نسبت به بدن است ،او به مانند افالطون نفیس را مبیدأ و من یأ
حرکت بسم و بدن میداند (افالطون؛  ،1380ج.)2357 :4

برهانمالرجبللیتبریی 
حرکت ابسام متناهی ی یواه آن ابسام نبیات باشیند ییا حییوان و ییا انسیان ی در بهیات
سه گانه داللت بر آن دارد که نفوس آنها مجردند ،زیرا اگر مجرد نبوده و حیالّ در ابسیام و
مواد باشند ،باید به همراه این ابسام متحرک حرکت نمایند در این صورت الزم میآیید کیه
متحرک و محرک یس چیز باشند ،زیرا نفس محرک این ابسیام اسیت و الزم مییآیید کیه
متحرک غیر از یود چیزی دیگری نباشد و اگر پیوسته متحرک بسم محیرکک میادی باشید
تسلسل پیش میآید و تسلسل محال است (مالرببعلی تبریزی.)84 :1386 ،
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تبریزی تصریح دارد که با این بیان ،تجرد نفس از بمله تجیرد نفیس نبیاتی بیه بهتیرین
صورت ثابت می شود .او بدان بهت این دلیل را انتخیاب کیرده اسیت کیه اکثیر ادلیه تنهیا
مخصوص به تجرد نفس انسانی است ولی دلیل گفتهشده عام بوده و شامل اثبات تجرد هیر
سه گونه نفس است (همو .)85 :او از متأیرین مانند ابنسینا انتقاد میکنید کیه بی ترشیان بیه
تجرد نفس حیوانی و نباتی معتقد نیستند و نهایت تالش فکری آنان به اثبیات تجیرد نفیس
انسانی صرف شده است .حتی بریی از آنان به گمان اینکه انکار تجرد نفس مسیتلزم انکیار
معاد است از روی ناچاری و اببار به تجرد نفس انسانی اعتراف کردهانید ،لیذا اکثرشیان در
باب تجرد نفس مقلدند و اعتقاد برهانی برای آنان در این باره اصالً حاصل ن ده است ،زیرا
معرفت نفس و احوال آن از سختترین علوم است که شأنی بزرگ دارد و یطیرش عاییم
بوده و امکان وصول به معرفت نفس با روشهای متداول بمهیور فالسیفه ممکین نیسیت،
بلکه برای تحصیل این معرفت باید به تعلیم دیگری روی آورد و این تعلییم بیز بیه تعلییم
عالم ربانی و تأیید سبحانی به دست نمیآید (همانجا).
هرچند مال رببعلی تبریزی از طریق حرکت در صدد اثبات تجرد نفس نباتی است امیا
به نار میرسد با این استدالل نمیتوان به اثبات تجرد نفس نبیاتی موفیق شید ،زییرا نفیس
نباتی میتواند به عنوان امر مادی و علت طبیعی عامل حرکت نبیات بیوده و در عیین حیال
یس دربه از قوای یود قوی باشد و علت متافیزیکی نفس نباتی و قیوای آن مبیادی عالییه
باشد که نفس مسخَر آن مبادی بوده و فعل یود را انجام دهد .ازآنجا کیه او منکیر ت یکیس
وبود ،اصالت وبیود و حرکیت بیوهری اسیت و نفیس را در آغیاز پییدایش بسیمانی
نمیداند ،امکان استدالل از طریق مالصدرا برای او فراهم نیست .اگیر او مبنیا و حید وسیو

برهان یود را مدبریت نفس بر بدن قرار میداد نقد گفتهشده بر آن وارد نبود اما این مبنیا در
سخنان او بهصراحت نیامده است.

لالمهبباببایی 
به عقیده عالمه مقصود از تجرد نفس غیرمادی بودن آن است؛ یعنی هر یصوصییتی کیه در
ماده و بسم وبود دارد و او را مادی کرده است در موبود مجرد وبود ندارد .با تأمیل در
میتوان دریافت که مقصود او از تجرد نفس این است که نفیس امیر میادی ،انقسیام
آثار او 
ناپذیر و زمانمند و مکانمند نیست (طباطبایی ،1417 ،ج .)362 :1مجرد در مقابل امر مادی قیرار
دارد و عمدهترین ویژگییهیای امیر میادی عبیارتانید از :انقسیام پیذیری ،زمیانمنیدی و
مکانمندی (طباطبایی ،ج .)924-923 :4البته این بدان معنی نیست که امر مجرد به ماده و بسیم
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تعلق نگیرد ،بلکه مجرد میتواند به نحوی به بسم تعلق گیرد همچنانکیه نفیس مجیرد بیه
بدن مادی تعلق میگیرد اما این تعلق نفس را حقیقت مادی نمیکند .عالمه طباطبایی بر ایین
نکته تأکید دارد که اگر چیزی از بمله نفس ،مادی باشد از بین یواهید رفیت (همیو،1417 ،
ج .)342 :1عالمه در بیان استدالل بر تجرد نفس ،ادلیه گونیاگونی را آورده اسیت .او در آثیار
یود از طریق ادراک کلی (همو ،)264 :1378 ،از طریق ییواب (همیو ،1422 ،ج ،)274 :11تجیرد
صور علمیه (طباطبایی )76 :1364 ،شیهود یوی یتن ،ثبیات شخصییت و  ...بیر تجیرد نفیس
استدالل کرده است .عالوه بر این به استداللهای یازدهگانه صیدرالمتألهین در اسیفار توبیه
داشته و نقدها و ناراتی نیز بر بریی تقریرهای مالصدرا وارد کرده اسیت .در اینجیا بیه دو
بیان عالمه میپردازیم که در البهالی آن ،مسأله مورد بحث قابل استنباط است:
بیان اول :صدرالمتألهین در اسفار برهانی را در اثبات تجرد نفس اقامیه کیرده اسیت کیه
چکیده این برهان به شرح زیر است (صدرالدین شیرازی ،1368 ،ج:)260 :8
الف) نفس مدرِک صور عقلی کلی است.
ب) هر آنچه مادی باشد نمیتواند صورت عقلی را ادراک نماید.
ج) پس نفس مادی نیست.
این برهان نسبت به برهانهای دیگر او اعتراضات و اشکاالتی را به وبیود آورده اسیت
که بی تر به مباحث کم و مقدار که در توضیح برهان مورد توبه مالصدرا قرار گرفته اسیت،
برمیگردد مانند تمیّز و عدم تمییز نقطه از یو و بحث درباره امتناع تقسیم صیورت عقلیی.
این مناق ات یدشهای به اصل مدعای برهان وارد نکرده است ،لذا مالصدرا بهتفصییل ایین
اعتراضات را پاسیخ داده و از برهیان دفیاع کیرده اسیت (همیو ،1378 ،ج .)265-264 :8عالمیه
طباطبایی دو تعلیقه در ذیل این برهان دارد ،در تعلیقه نخست گرچه به مالصیدرا نقید وارد
میکند ،اما نقد او برای از بین بردن اصل برهان نیست ،بلکه به مطالبی است که مالصدرا در
اثنای برهان بدان پردایته است .به عقیده عالمه الزمه سخن مالصدرا این است که ادراکات
انسان میتواند سه نوع باشد :نوع اول ادراک بزئی است کیه بیا حیس و یییال بیه دسیت
میآید ،نوع دوم ادراک کلی به معنایی که مالصدرا به آن قایل اسیت و آن حصیول کلیی از
طریق م اهده عقول است ،نوع سوم آنچه دیگر حکما بدان قایل هستند و آن مفهیوم میبهم
مطلق است و با نوعی از اعتبار برای ذهن از طریق تجرید و تق یر حاصل میشود .مقصیود
حکما از مفهوم کلی همین قسم سوم است و بر تجرد همین قسم و تجرد نفسی که میدرِک
آن است اقامه برهان میکنند .بر این اساس الزمه سخن مالصدرا این است کیه ایین نیوع از
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مفاهیم کلی که در منطق و فلسفه بدان مفهوم کلی اطالق مییشیود ،مجیرد نباشید؛ زییرا از
طریق م اهده عقول به دست نیامده بلکه از طریق مالحاه بزئیات و تجریید آنهیا حاصیل
شده است؛ درحالیکه این مفاهیم بر کثیرین صدق میکند و در عین حال از لوازم شخصیی
نیز یالی و مجرد است و امر مادی و یییالی ایین ویژگیی را نیدارد و از سیوی دیگیر نییز
نمیتوانیم بگوییم اینگونه مفاهیم در ذهن ما وبود ندارنید ،بنیابراین حیق ایین اسیت کیه

بگوییم ادراک این مفاهیم با ویژگیهایی که دارند باعث مییشیود کیه بگیوییم مجردنید ،اال
اینکه تجرد دارای مراتی و انحیای گونیاگون از مراتی شیدت و ضیعف اسیت و آنچیه
مالصدرا درباره ادراک عقلی معتقد است مرتبه تجرد تام آن یا چییزی نزدییس بیدان اسیت
(همو ،ج ،266 :8تعلیقه .)1

بیاندوم:موجوداتزندهوشهودخویشتن 
میگوید :هر یس از میا چنانکیه تجربیه و
عالمه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم 
قرائن ن ان مىدهد و موبودات زنده دیگر نیز همین حال را دارند ،شعور به یوی تن دارد.
م اهده مىکند که عیناً چیزى است که قابل انطبیاق بیه هییچ عضیوى و ییواص عضیوى
نیست ،زیرا با زیاده و نقیصه اعضاء تفاوت نمىکند و با ایتالف سنین عمر و تحلییل رفیتن
قوا تغییر نمىپذیرد بز اینکه کامل تر و روشنتر مىشود و گاهى مىشود که یس یا چنیدین
عضو و گاهى همه بدن فراموش مىشود ولیى یوی یتن فرامیوش شیدنی نیسیت .م یاهده
میتواند از روزهاى گذشته یود به یاد آورده ...چیزى است واحید
مىکند که از آن دمى که 
که هیچگونه کثرت و انقسام ندارد (طباطبایی.)59 :1378 ،

تحلیلوبررسی 
استداللهای عالمه طباطبایی در اثبات تجرد نفس به وزان واحد نیستند بلکیه برییی تجیرد
مرتبه یاصی از نفس را اثبات میکنند مانند استدالل ای ان از طریق ادراک کلیی کیه تجیرد
مرتبه عقلی نفس را ا اثبات میکند ،برییی تجیرد نفیس را در همیه مراتی ادراک حسیی،
ییالی و عقلی اثبات میکند ،بریی از طریق علم حصولی تجرد نفیس را اثبیات مییکنید و
بریی از طریق علم حضوری .آنچه در اینجا محل بحث ماست سرایت دادن برهیان شیهود
ذات به غیر انسان است گرچه این سرایت اولین بار در مالصدرا از انسان بیه حییوان انجیام
شده است ،اما تعبیر عالمه« :و موبودات زنده دیگر نیز همین حال را دارند»،ن ان میدهید
که او در صدد سرایت برهان به همه موبودات زنده ازبمله نبات است .مگیر اینکیه گفتیه
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شود که مقصود او از موبود زنده فقو انسان و حیوان است و مراد او در این سخن نباتیات
نیستند که البته دلیلی این توبیه را همراهی نمیکند.
به گفته مالصدرا ابنسینا مسأله شهود حیوان یوی تن یویش را انکار میکیرد و آن را
در موبودات ذیشعور مختص انسان میدانست ،آنگاه با این ایراد روبرو شد :این برهان در
نفوس حیوانی هم قابل بریان است زیرا حیوان امر مالیم و سازگار با یود مانند غذا و آب
را درک میکند و الزمه ادراک امر مالیم این است که ذات ییود را نییز ادراک نمایید ،زییرا
ادراک مالیم در واق ادراک اضافه شده به چیز دیگر یعنی نفس اسیت و لیذا ادراک مالییم
مستلزم ادراک دو طرف اضافه است ،بنابراین نفس حیوانی به هنگام ادراک امر مالیم ،طرف
اضافه یعنی یوی تن یویش را نیز به عنوان امر مت خص ادراک میکنید ،در نتیجیه حییوان
نیز ذات و یوی تن یویش را ادراک میکند .ابنسینا این اسیتدالل را نپیذیرفت و زییر بیار
تجرد نفس حیوانی نرفت و معتقد شد که تنها نفس انسان یوی تن یویش را درک میکنید
و نفوس حیوانی ذات یود را با ذات یود ادراک نمیکند ،بلکه حیوانیات صیورتی از ذات
یود را بهوسیله قوه واهمه که مادی و دارای آالت مادی است درک میکنند ،یعنی صیورتی
از یوی تن یویش بهوسیله واهمه در آالت واهمه حاصل مییشیود .بنیابراین همچنیانکیه
حیوانات با حواس و اوهام یود محسوسات و معانی مربوط به محسوسیات را بیا حیس و
وهم ادراک میکنند ،یود را نیز به واسطه قوه واهمه که محسوس نبوده ولیی بیه محسیوس
تعلق دارد به عنوان معنایی بزئی ادراک مییکننید؛ معنیایی کیه ری یه در محسیوس دارد و
معقول نیست .به عبارت دیگر حیوان ،یوی تن یویش را بیهوسییله ذات ییویش و بیدون
استعانت از چیزی دیگر درک نکرده است بلکه صورتی از یود بهوسیله قوه واهمه در آلتیی
از وهم که مادی است حاصل میشود .ازاینرو وقتی گفته میشیود حییوان درکیی از ییود
دارد ،بدان معنی است که صورتی از نفس حیوانی که در قلی قیرار دارد در آلیت ادراکیی
واهمه -که مثالً مغیز اسیت-حاصیل مییشیود (صیدرالدین شییرازی ،1378 ،ج .277-276 :8نییز:
ابنسینا )179 :1371،البته هر با موبودی یوی تن یویش را ادراک کرد ن انه تجیرد اوسیت.
این مسأله را مالصدرا در اسفار درباره حیوانات مطرح کرده است و برهان هوای طلق را که
برهان شهودی و از راه ادراک یوی تن یویش بر تجرد نفس است بر حیوانات نیز سیرایت
داده ولی عالمه در این سرایت ت کیس کرده است .با اینحال همانطور که گذشت عالمیه
طباطبایی سخن یود را در اصول فلسفه و روش رئالیسیم طیوری آورده اسیت کیه ابیازه
سرایت حکم تجرد از نفس انسانی به نفس حیوانی را داده و میان از سیرایت آن بیه تجیرد
نفس نباتی نیست.
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از سوی دیگر عالمه طباطبایی همانند صدرالمتألهین به عناصیر مهیم در تعرییف نفیس
توبه دارد .یکی از این عناصر ،کمال اول بودن نفس برای آن دسته از ابسام طبیعیی اسیت
که داری قوا هستند .ازاینرو ،این معنا کیه نفیس دارای آالت و قواسیت از ایین بهیت در
شناساندن حقیقت نفس مهم است؛ زیرا نفس کارهای یود را به واسطه قوا انجام میدهد و
قوا در واق واسطه بین نفس و فعل او هستند و ایین قیوای نفیسانید کیه در درون میاده و
منطب و منت ر در مادهاند و نفس یود فاعل مباشر کار نیست بلکه کار را قوا و آالت انجیام
میدهند و منزلت قوا از یود نفس و صورت پایین است و نفس در مرتبهای برتر و باالتر از
قوا قرار دارد .از این رو این صورت یعنی نفس گویا به لحا ذات از سنخ ماده برتر بیوده و
در افق مجردات قرار دارد و این برتری یعنی برتری از پستی و مرتبت ماده بسمیه نخستین
شأن نفس است زیرا چنین نفسی بهرهای از ملکوت و تجرد ولو اندک داراست .لذا روشین
میشود که اینکه نفس کمال اول برای آن بسم طبیعی اسیت کیه دارای آالت و قواسیت و
کارهایش را از طریق قوا و آالت انجام میدهد از یصوصیات نفس و از نفسیت نفس است
و او را از دیگر صور بدا میکند (ر.ک :همو ،1378 ،ج .)17-16 :8نفس نباتی نییز دارای قیوای
گوناگون است گیاه با ری ه یود مواد غذایی را بذب میکنید عیالوه بیر آن قیوه غاذییه و
منمیه و قوه دافعه نیز دارد که وظیفه دف بریی از سموم و مواد از دریت را بر عهیده دارد،
مدبر قری همه آنها نفس نباتی است .در واق نفس بهواسطه این قوا و آالت کیار ییود را
انجام میدهد و یود حاکم و محیو بر قواست و چنین چیزی به لحا وبودی باید برتر و
باالتر از قوای مادی باشد که تحت تدبیر نفساند .موبودی که ناام قوای مادی را بر عهیده
دارد و برتر از اوست نباید منغمر در ماده باشید ،بلکیه بایید از مراتی و دربیات بیاالتری
نسبت به قوا بریوردار باشد لذا همین تقری کمس میکند که نفس نباتی را امیری برتیر از
قوای مادی بدانیم که همگی انغمار در ماده دارند .ظاهر عبارت او در اصول فلسیفه و روش
رئالیسم نیز این مسأله را بیان میکند که او نفس را بیه معنیای عیام آن یعنیی نفیس نبیاتی،
حیوانی و انسانی در نار گرفته است و اگر چنین باشید نفیس نبیاتی دربیهای از تجیرد را
یواهد داشت و در این ناریه تحت تأثیر اندی ه و تحلیل مالصدرا از نفس اسیت .بنیابراین
میتوان گفت به نار عالمه طباطبایی اوالً تجرد میتواند دارای دربیات گونیاگون باشید و
انحصار آن در دو مرتبه تجرد مثالی و عقلی مبرهن نیست ،لذا میتوان از دربات دیگری از
تجرد نیز نام برد همچنانکه عالمه طباطبایی یود بر این مسیأله نییز تصیریح دارد :ا َّم َّ
ُالت َ
ماردُ
َّ
َ
نحاءُمختل ٍفةُم َ ُالق ة َُوالضعفُ (همان ،ج ،266 :8تعلیقه  )1و ثانیاً گرچه میتوان دربیاتی از
علىُا ٍ
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تجرد را به نبات نسبت داد اما این منافات با آن نخواهد داشت که نبات علم بیه علیم ییود
نداشته باشد زیرا علم نفس به یود یس چیز و علیم بیه آن علیم چییزی دیگیر اسیت .لیذا
میتوان گفت انسان و بسیاری از حیوانات علم به علم دارند ولی نباتات و شیاید انیدکی از
گونههای حیوانی گرچه دارای مرتبه ضعیفی از تجردند اما علم به علم ندارند .بااینحیال بیه
تجربه میتوان م اهده کرد که کارهای متنوع که ناشی از درک و شعورند از گیاهیان صیادر
میشود و بریی از این کارها بسیار پیچیده و حسابشده است .این حسیابگری و تنیوع از
ماده بما هی ماده صادر نمیشود چون ماده ازآن بهت که ماده است از یود و پیرامون یود
اطالع و آگاهی ندارد و علم و شعور به امری که فراتر از ماده است باید بیه امیری فراتیر از
ماده نسبت داده شود و آن امر هرچیه باشید بایید از ییس نحیوه تجیرد و غیرمیادی بیودن
بریوردار باشد؛ وگرنه حیثیت ماده بز ظلمت و عدم شیعور چییزی دیگیر نیسیت .امیروز
تجارب و م اهدات تجربی اثبات کرده است که برییی از گونیههیای گیاهیان صیاحبان و
پرورشدهندگان یود را میشناسند و در صورت غیبیت و نبیودن چنیدین روزه  -هرچنید
شخص دیگری به آن رسیدگی نماید  -پژمرده مییشیوند و بیا بازگ یت صیاح اصیلی،
طراوت و شادابی یود را باز مییابند.

نتیجه 
تا آنجا که نگارنده فحص و پژوهش کرده است در میان حکمای اسالمی تنها میال رببعلیی
تبریزی را میشناسیم که بهصراحت نفس نباتی را مجرد دانسته و برهان بر ادعای یود اقامه
کرده است .او با توبه به مفهوم محرکیت نفس بر بدن بر اثبات ادعای یود تالش کرده است.
میتوان استدالل او را با این اشکال موابه دانست که لزوماً علت و عامیل حرکیت چییزی،

نمیتواند دلیل بر تجرد آن باشد زیرا همچنان این احتمال وبیود دارد کیه نفیس نبیاتی بیه
عنوان فاعل طبیعی ،عامل حرکت باشد .به نار میرسید چیون تبرییزی از اصیول صیدرایی
بریوردار نبوده ،عناصر الزم در تکمیل ادعای یود را در ایتیار نداشته اسیت ،امیا حکمیت
متعالیه با اصول و مبانی یود امکانات بی تری را برای اثبات تجیرد نفیس نبیاتی در ایتییار
دارد .با اینحال استداللی قطعی در اثبات تجرد نفس نباتی از سیوی مالصیدرا اقامیه ن یده
است و او تنها ادعا کرده است که نفوس نباتی بهرهمند از عالم ملکوت و برتر از سنخ میاده
هستند .این ادعا اگرچه مبرهن و مستدل نیست ،با اصول و مبانی حکمت متعالییه ناسیازگار
هم نیست و ن ان میدهد که گامهایی مهیم در مسیأله ،توسیو مالصیدرا برداشیته شیده و
شاهدی بر بهرهمندی نفس نباتی از مراتبی از تجرد است.
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بریی از شارحان حکمت صدرایی مانند مال اسماعیل یوابویی ،آقا علی مدرس و آقیا
محمد بیدآبادی ،برهان و استدالل قطعی در اثبات تجرد نفیس نبیاتی اقامیه نکیردهانید و در
راستای تأیید مالصدرا قرار گرفته و نفس نباتی را بهرهمند از مرتبیهای از تجیرد دانسیتهانید.
آنان نیز مانند مالصدرا فصل یاصی از آثار یود را به تجرد نفس نباتی ایتصاص ندادهاند.
عالمه طباطبایی درباره تجرد نفس نباتی نه مانند مال رببعلی تبریزی بهصیراحت سیخن
گفته است و نه مانند مالصدرا به اشاره ضمنی بسنده کرده است و نه مانند پیروان مالصیدرا
سخنی روشن و واضح در تأیید نار مالصدرا دارد ،بلکه او مجمیلتیرین بییان را در مسیأله
دارد .با این حال او چون اصول و مبانی مالصدرا را میپذیرد و ماننید او نفیس را جسامانیةُ
الحدوثُوُروحانیةالبقا دانسته (عالمه طباطبایی100 :1428 ،ی  )101و بیر اسیاس ت یکیس وبیود
َ
َّ َّ َ
ُمختلفة؛ و از سوی سوم ،ظیاهر عبیارت او
ٍُ
نحاء
تجرد را امری م کس میداند :امُالتمردُعلىُا ٍ
در اصول فلسفه و روش رئالیسم طوری است که او نفس را به معنای عیام آن یعنیی نفیس
نباتی ،حیوانی و انسانی در نار گرفته است ،میتوان استفاده کرد کیه او نییز نفیس نبیاتی را
بهرهمند از دربهای از تجرد میداند.

نوشتها


پی



 .1در میان حکمای اسالمی ،کم نیست ند کسانی که اقوال و انااری را به حکمای دیگر نسبت داده ولیی
ارباع نمیدهند .این شیوه متأسفانه در میان فالسفه اسالمی مرسوم بوده و ایرادی بیزرگ اسیت .آنیان
بسیاری از اقوال و سخنان را ارسال مسلّم گرفته و بدون استناد در آثار ییود نقیل کیردهانید .بیه نایر
نگارنده این م کل به طور عمده ،ناشی از اهمیت بسیار اندک تاریخ فلسفه در میان حکمیای اسیالمی
است .به همین دلیل ،علیرغم اینکه در سنت فلسفه اسالمی ،آثیار و متیون فلسیفی عمییق و تأثیرگیذار
نوشته شده است ،اما اثری قوی و متین درباره تاریخ فلسفه اسالمی به نگارش نیامده است .نمییتیوان
این حقیقت را پوشیده نگاه داشت که تاریخ فلسفه تنها نقل و گزارش احوال و اقوال حکما نیست بلکه
بیان سیر تطور اندی هها ی فلسفی همراه با استناد و ارباع آراء و اقوال و تعیین صاحبان اقوال است.
 .2این مسأله که ابنسینا در مباحثات به تجرد نفس حیوان معتقد شده است چیزی است که فخر رازی
آن را نقل کرده است و نهتنها در نسخههای موبود مباحثات ،بلکه در هیچکدام از آثار موبود ابنسیینا
یافت نمیشود  .مالصدرا به نقل فخر رازی اعتمیاد کیرده و آن را در آثیار ییود آورده اسیت .پییروان
مالصدرا مانند حاج مالهادی سبزواری نیز همین رویه را پیش گرفته و دراینباره به عبیارت مالصیدرا
است هاد کردهاند (شرح مناومه ،ج ،)60 :5محقق متتب سید باللالیدین آشیتیانی بیا اعتمیاد بیه نقیل
مالصدرا از فخر رازی گفته است :شیخ در مباحثات بر تجرد نفیوس حییوانى برهیانى قیوى غیرقابیل
یدشه آورده و به بقاى نفوس حیوانى معتقد شده است .ولی یادآور شده است که به کتیاب مباحثیات
مرابعه نکرده و آن را از اسفار نقل کرده است (شرح بر زادالمسافر .)387 :آیتاهلل حسنزاده آملی نیز
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دراینباره عبارات مالصدرا را از اسفار نقل کرده است (عیون مسائل النفس .)374 :با تتبعی که نگارنده
انجام داد به ارباع و استنادی درباره سخن ابنسینا غیر از آنچه فخر رازی ادعا کرده است دست نیافت.
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