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Intelligible Forms, Inherence and the Materiality of the Soul

[Avicenna; 1984] Notes (Al-Talīqāt) [Avicenna; 1984] The healing: Metaphysics (Al-Shifā: 
Ilāhīyyāt) [Avicenna; 1992] Discussions (Al-Mubāathāt) [Avicenna; 2000] The book of 
salvation (Al-Najāt min al-gharq fī bar al-alālāt) [Fayyazi Gh; 2005] Motion in immaterial 
beings [Islami H, Nasri A; 2019] An explanation about the problem of “the possibility of 
motion in abstract beings” and reply to its bugs [McGinnis J; 2010] Avicenna [MesbaYazdi 
MT; 2007] Description of healing theology [Avicenna] [Nabavian SMM; 2017] Inquiries in 
Islamic philosophy: Fayyazi’s perspectives [Ubūdīyat A; 2012] An introduction to Mūllā 
Sadrā’s theosophical system [Ubūdīyat A; 2013] The relation between essence and accident 
[Zadyousefi A; 2020] Does god know that the flower in my hand is red? Avicenna and the 
problem of god’s perceptual knowledge

According to Avicenna’s theory of knowledge, intellectual knowledge in human beings is 
explained via the inherence of intelligible forms in the soul. In this paper, I will show that the 
inherence of intelligible forms in the soul is at odds with the soul’s immateriality. 
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 صور معقوله، حلول و مادیت نفس
 

  *یوسفیزاد نیرحسیام

 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه تربانسانی،  علوم دانشکدهگروه فلسفه، 
 

 چکيده

شود. در این یادداشت کوتاه، عقالنی انسان بر اساس حلول صور معقوله در نفس توضیح داده میسینا، علم بر اساس نظریه علم ابن

 نشان داده خواهد شد که حلول صور معقوله در نفس با تجرد نفس ناسازگار است.

 

 ابن سینا، صور معقوله، حلول، مادیت نفس، علم عقالنی :کليدواژگان

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

حسی، حلول صورتی در نفس یا در اندام حسی، یکی از بنا بر نظریه عام ابن سینا درباب علم عقالنی و ادارک 

هاست. برای مثال، بنا بر نظریه ادراک حسی ابن سینا، برای علم به شروط الزم برای علم و ادارک ما انسان

همچنین، بنا بر نظریه  iقرمزی یک گل، حلول صورت حسی آن در اندام حسی ما، یعنی چشم، شرط الزم است.

(و نه ادراک حسی)، حلول صورت معقوله در نفس از شروط الزم برای علم عقالنی، چه وی درباب علم عقلی 

درجه  ۱۸۰مجموع زوایای داخلی هر مثلث «برای مثال، برای علم به گزاره عقلی  iiتصوری و چه تصدیقی، است.

حتی کار و با کند. برای راواسطه آن نفس به گزاره مذکور علم پیدا میصورتی در نفس حلول کرده و به» است

شدن برآورده شده باشد، اجازه دهید نظریه ابن سینا درباب علم فرض اینکه همه شرایط الزم دیگر برای عاِلم

 عقالنی را مانند زیر بیان کنیم:

S  به گزاره یا مفهومی مانندC  علم عقالنی دارد، اگر و تنها اگر صورت معقولی مانندF .در نفس او حلول کند 

در  Fبر قرار است و آن حلول  Fای میان نفس و صورت عقلی همان طور که پیداست بنا بر نظریه باال، رابطه

ها و مفاهیم نظری، عقل فعال صورتی را به نفس افاضه کرده و نفس است. از نظر ابن سینا برای علم به گزاره

 م ابن سینا کافی است.کند. همین مقدار برای بیان نظریه علصورت مذکور در نفس حلول می

دست خواهد آمد، این ای که بهاز طرف دیگر، از نظر ابن سینا، نفس در مقام ذات، مجرد است؛ بنابراین، نتیجه

کند. در ادامه از سه طریق نشان خواهیم داد در نفس مجرد حلول می Fاست که برای علم عقالنی، صورتی مانند 

 شود.دیت نفس میکه حلول صور معقوله در نفس مستلزم ما

 

 اول

گوییم عرضی در موضوعی حلول کرده است، منظور نوع خاصی در ادبیات فلسفی ابن سینا، هنگامی که می

کند، محل قابل و از طرف دیگر، هنگامی که حاّلی در محلی حلول می iiiشناسانه میان دو چیز است.رابطه هستی

در موضوع خود حلول کرده و موضوعش آن را قبول توان گفت عرض پذیرنده آن حاّل است. بنابراین، می

 یادداشت کوتاهنوع مقاله: 

 ۱۶/۰۶/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:

 ۱۳/۰۹/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:

 ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ تاريخ انتشار:

 c.iramirhosein.zadyusefi@modares.aل: نويسنده مسئو*

 مدرس تیدانشگاه تربگیشا، تهران، آدرس مکاتبه: 

 ۰۲۱۸۲۸۸۴۶۲۰؛ فکس: ۰۲۱۸۲۸۸۴۶۲۰: تلفن
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توان گفت که عرضی در موضوعی حلول کرده رسد از نظر ابن سینا تنها در صورتی مینظر مینماید. اما بهمی

است که موضوع ماده داشته باشد. در واقع، این کارکردی است که ابن سینا، به تبعیت از ارسطو برای ماده در 

تواند شیء می Oتنها تبیین برای اینکه چرا شیئی مانند  ،از نظر ابن سیناگرفته است.  فلسفه خود در نظر

است. ابن سینا از یک سو بیان  Oرا قبول کند، از طریق وجود ماده در  )aبرای مثال عرضی مانند ( دیگری

   :بودن استتنها نقش ماده در جسم قابل که کندمی

 [Avicenna, 1992: 92] ): و ليس للمادة إال القبول١متن (

 Avicenna, 1984b[iv: 404[): اذا المادة وجودها أنها قابلة فقط ٢متن (

  [Avicenna, 1984b: 83]): فألن المادة إنما هي مادة، ألن لها قوة القبول و االستعداد ٣متن (

 طور که از متون باال پیداست، ماده حیثیتی ندارد جز حیثیت قبول.  همان

تواند چرا یک جسم می ی است برای اینکهتنها تبییناز نظر ابن سینا ماده نه که رسدنظر میبه از طرف دیگر،

. در کندشیء دیگری را قبول  تواندشیئی میاست که چرا  برای این شیء دیگری را بپذیرد، بلکه تنها تبیین

(هرچه  ا تبیین کند که چرا شیئیجز ماده وجود ندارد که بتواند این ر هواقع، برای ابن سینا، تبیین بدیلی ب

هنگامی  اجازه دهید استداللی را برای ادعای اخیر ارائه کنیم.، شیء دیگری را قبول کرده است. خواهد باشد)می

دو راه را برای تبیین این کثرت پیشنهاد  ،گویدکه ابن سینا درباره تبیین کثرت در میان عقول مجرده سخن می

 نویسد:کند. وی میمی

): تلك الكثرة [فی العقول المجردۀ] إما أن تكون مختلفة الحقائق و تتبعها أشياء مختلفة الحقائق و ٤( متن

األنواع، أو كثرة مختلفة ال فى الحقائق بل فى األعراض، و ال يصح ذلك إال فى مادى و ال مادة هناك، فالكثرة 

 .[Avicenna, 1984a: 97]ض الحاصلة فى العقول يجب أن تكون كثرة فى الحقائق ال فى األعرا

امر  ،دلیل کثرت و اختالف در ذات آنها باشد. به بیان دیگر، هر عقل مجردیک راه این است که کثرت عقول به

منحصر در نوع خودش خواهد بود. برای مثال  ،مشترکی با سایر عقول نداشته باشد. بنابراین، هر عقل مجرد فرد

سنگ هن تمایزی در ذات آنهاست. آنها به تمام ذات متمایزاند، زیرا تختهسنگ و قرمزی یک پیراتمایز یک تخته

این است که کثرت عقول  ،کنداز مقوله جوهر و قرمزی از مقوله عرض است. راه دومی که ابن سینا پیشنهاد می

از  وسیله داشتن اعراض مختلفهمجرده به این دلیل است که آنها اعراض متمایزی دارند. در واقع، عقول ب

، هستند از یکدیگر متمایزند؛ زیرا )یعنی انسان(. برای مثال علی و حسن که از یک نوع شوندمیهمدیگر متمایز 

هر یک عرضی را دارد که دیگری ندارد. برای مثال رنگ پوست علی روشن و رنگ پوست حسن، تیره است. ابن 

زیرا اگر ممکن باشد  ؛کار برددر عقول مجرده بهتوان برای تبیین کثرت کند راه دوم را نمیسینا سپس ادعا می

باید ماده داشته باشد تا بتواند قابل آن عرض باشد. این آنگاه آن شیء می ،که شیئی عرضی را دریافت کند

گزیند. این رو وی راه اول را برای تبیین کثرت عقول مجرده برمیدرحالیست که عقول مجرده ماده ندارند. از این

جز ماده برای تبیین اینکه چرا شیئی هاز نظر وی گزینه بدیلی بکه دهد توسط ابن سینا نشان می خط استداللی

هم با این  Oپذیرد، وجود ندارد. همچنین باید توجه کرد که وجود عرضی در شیئی مانند عرضی را می Oمانند 

ن سازگار است که عرض مذکور موجود شود و هم با ای Oصورت ازلی و ابدی در سازگار است که عرض مذکور به

را قبول  aچیز دیگری مانند  Oرسد هرگاه بگوییم شیئی مانند نظر میبنابراین، به در شیئی موجود شود. حدوثاً 

 شیئی مادی است.  Oماده دارد که خود به این معناست که  Oکرده است، آنگاه باید بپذیریم که 
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حلول کرد، موضوع دارای ماده است؛ زیرا قبول تنها با ماده  با توجه به توضیحات فوق، اگر عرضی در موضوعی

توان چنین نتیجه گرفت که حلول عرضی در موضوعی مستلزم مادیت موضوع شود. بنابراین، میتوضیح داده می

ای که است. البته باید توجه کرد که این امر صرفًا به رابطه عرض و موضوع اختصاص ندارد، بلکه به هر رابطه

 در چیز دیگری حلول کرده است هم مربوط است. چیزی 

به  Sرسد در صورت علم نظر میحال که توضیح دادیم چگونه رابطه حلولی مستلزم مادیت محل است، به

 های زیر ناسازگار باشند:کند، گزارهحلول می Sدر نفس  Fکه در خالل آن صورتی مانند  Cمحتوایی مانند 

 کند.در نفس حلول می Fصورت  )۱

 در نفس مستلزم مادیت نفس است. Fحلول عرضی مانند  )۲

 نفس، مجرد است. )۳

ممکن است که کسی برای حل این ناسازگاری، چنین بگوید که در متن باال، منظور ابن سینا از اعراض، اعراض 

شود. ولی این مسئله مستلزم این نیست مفارق است که البته حلول آنها در شیئی مستلزم مادیت آن شیء می

توان نشان دهد که حلول حلول اعراض الزم در شیئی مستلزم مادیت آن شیء شود. بنابراین، متن باال نمی که

شود. حال، اگر علم را عرض الزم در نظر بگیریم، دیگر نیازی هر عرضی در شیئی مستلزم مادیت آن شیء می

از ناسازگاری  ۲باشد، گزاره  نیست که فرض کنیم که حلول آن در نفس، مستلزم مادیت نفس است. اگر چنین

 vباال کاذب بوده و ناسازگاری مرتفع خواهد شد.

توان نشان داد که از نظر ابن سینا تواند کارساز باشد. اول اینکه، میرسد که پیشنهاد باال نمینظر میاما به

پذیری حال از انفکاکتعریف عرض (که در مقابل جوهر قرار دارد) دو جزء دارد: حلول چیزی در چیزی و دیگری 

رسد نظر میهمان طور که پیداست از آنجا که اعراض الزم قابل انفکاک از موضوع خود نیستند، به viموضوع خود.

توان ادعا کرد که توان آنها را عرض، یعنی همان چیزی که در برابر جوهر قرار دارد، دانست؛ بنابراین، میکه نمی

دوم اینکه، حتی اگر بپذیریم که حلول در اعراض الزم  viiدر کار نیست.» یحلول چیزی در چیز «در اعراض الزم 

در باال را کاذب دانست. زیرا صور  ۲توان گزاره وجود داشته و در عین حال محل آنها مادی نیست، باز هم نمی

ه اعراض کنند، اعراض الزم (اگر چنین چیزی اساسًا وجود داشته باشد) نبوده بلکمعقوله که در نفس حلول می

ها و مفاهیم عاِلم مفارق هستند. چرا که اگر آنها اعراض الزم برای نفس باشند، آنگاه نفس همواره به همه گزاره

 دانیم که چنین نیست.  بود. اما میمی

 

 دوم

توان به رسد، این ادعا را که حلول صور معقوله در نفس مستلزم مادیت نفس است را مینظر میهمچنین به

گری نیز نشان داد. بر اساس یک قاعده در فلسفه ابن سینا هر حادث زمانی مسبوق است به قوه و طریق دی

 ]. اجازه دهید این قاعده را مانند زیر بیان کنیم:Avicenna, 2000: 534ای که حامل آن است [ماده

وجود دارد که اوًال مادی است، ثانیًا مقدم بر  Oحادث زمانی باشد، آنگاه چیزی مانند  aاگر  قاعده حادث زمانی:

a  است و ثالثًا حامل امکان وجوِدa است. 
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حامل امکان «رسد، منظور از نظر میرسد که بخش سوم تعریف فوق، نیازمند توضیح بیشتری است. بهنظر میبه

دو صورت تصویر کرد. اول  توان بههمان امکان استعدادی باشد. این امکان استعدادی را دست کم می» aوجوِد 

سوزد و به خاکستر تبدیل شود. برای مثال، هنگامی که چوب میمی aدر اثر تغییر تبدیل به  Oاینکه، شیء 

دهد. دوم می» خاکستربودن«از بین رفته و جای خود را به صورت نوعیه » بودنچوب«شود، صورت نوعیه می

کند. برای مثال، هنگامی که رنگ سیبی از حلول می Oدر  a پذیرد وعنوان عرض میرا به O ،aاینکه، شیء 

کند. بنابراین، کند، عرض قرمزی در سیب حادث شده و سیب این عرض را قبول میسبزی به قرمزی تغییر می

 توان جزء سوم تعاریف باال را مانند زیر بیان کرد:می

O  حامل امکان وجوِدa  است، اگر و تنها اگر یاO ه خود تبدیل بa  شود یاO ،a .را قبول کند 

 حال، سناریوی زیر را در نظر بگیرید:

صادق است یا » درجه است ۱۸۰مجموع زوایای داخلی مثلث «داند که آیا گزاره حسن نمی ،1tدر زمان  سناریو:

مجموع زوایای داخلی «کند یابد که اثبات میای را میوی برهان هندسی 2tخیر. اما کمی بعدتر و در لحظه 

کند در نفس حسن حلول می Fصورتی مانند  2tبر اساس نظریه علم ابن سینا در لحظه ». درجه است ۱۸۰مثلث 

 کند. و در اثر آن وی به گزاره مذکور علم پیدا می

در  Fکرده است، حادث زمانی است؛ زیرا صورت ای که در نفس حسن حلول Fکامًال واضح است که صورت 

» قاعده حادث زمانی«بنابراین، بر اساس  viiiموجود شده است؛ 2tدر نفس حسن موجود نبود و در لحظه  1tلحظه 

دانیم که محل صور باید در محلی مادی که این قابلیت را دارد که آن را بپذیرد، حلول کند. اما میمی Fصورت 

 های زیر ناسازگارند:رسد گزارهنظر میفس موجودی است مجرد؛ بنابراین، بهمعقوله نفس است و ن

 ، نفس است.Fمحل صورت معقوله  )۱

 نفس مجرد است. )۲

 قاعده حادث زمانی صادق است. )۳

 سناریو ممکن است. )۴

دهد که نفس، یعنی محل صورت معقوله، مادی است که نتیجه می ۴و  ۳، ۱های در ناسازگاری باال، عطف گزاره

 در تناقض است. ۲واقع با گزاره در 

ممکن است، کسی برای پاسخ به ناسازگاری فوق، چنین پیشنهاد کند که از نظر فیلسوفان مشائی نفس، مجرِد 

غیرتام است، یعنی در مقام ذات، مجرد و در مقام فعل، مادی است. در واقع، نفس از آن جهت که با بدن ارتباط 

رو، مجردبودن نفس در مقام ذات منافی آن نیست گرفته و تغییر کند. از این تواند معروض عوارض قراردارد، می

 صورت:) از ناسازگاری باال را به۱که دارای علمی حادث که از عوارض مفارق است باشد. بنابراین، اگر گزاره (

 ، نفس است از آن جهت که با بدن ارتباط دارد.Fمحل صورت معقوله 

  ixجود نخواهد داشت.ای واصالح کنیم ناسازگاری

رسد، راه حل فوق، چندان موفق نباشد. توضیح آنکه همان طور که در ابتدا یادآور شدیم، بنا بر نظر میاما به

نظریه ادراک حسی ابن سینا محل صورت حسی اندام حسی است که عضوی مادی است؛ بنابراین، در ادراک 
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بدون مشکل. همچنین، بنا بر تفسیر رایج از  کند که امریستحسی صورت حسی در محلی مادی حلول می

نظریه وی درباب علم عقالنی، محل صورت عقلی خود نفس است. حال پیشنهاد فوق با دو مشکل مواجه است. 

عنوان امری مادی و گفتن اینکه محل صور معقوله کشیدن بدن بهاول اینکه، باید دقیقًا توضیح دهد که به میان

ا بدن ارتباط دارد، چگونه قرار است محل جدیدی را برای صور معقوله معرفی کند. در نفس است از آن جهت که ب

واقع، استراتژی راه حل فوق این است که محل صورت معقوله نفس مجرد نیست. بلکه نفس مجرد از جهت 

 . ارتباط با بدن است. اما به هیچ وجه معلوم نیست، نفس مجرد از جهت ارتباط با بدن چگونه محلی است

ای به نفع آن وجود ندارد. در واقع، تقریبًا در اکثر مواضعی مشکل دوم این پیشنهاد این است که شواهد متنی

که ابن سینا درباب حلول صور معقوله در نفس سخن گفته است، حرفی از حلول آن در نفس از آن جهت که با 

 بدن در ارتباط است، نزده است.

ای به نفع اینکه محل صور معقوله نفس از جهت ارتباط با بدن اهد متنیتنها شومشکل سوم این است که نه

های ابن سینا خورد. توضیح آنکه یکی از استداللچشم میاست، وجود ندارد، بلکه شواهدی نیز برخالف آن به

 به نفع تجرد نفس این است: 

 و بجسم لیست، الناطقه النفس اعنی، المعقوالت [المجردۀ] محل ان علی اقمناها التی البراهین ان ): ثم۵متن (

 .[Avicenna, 2000: 374]جسم  فی قوه هی ال

بوجه  له صورۀ او فیه قوه انه علی، بجسم قائم ال و بجسم لیس، المعقوالت محل هو الذی الجوهر ): ان۶متن (

[Avicenna, 2000: 356]. 

 شده این استدالل از این قرار است:بازسازی

 صور معقوله مجردند. )۱

 نفس محل صور معقوله است. )۲

 تواند امری مادی باشد.محل صور معقوله مجرد نمی )۳

 بنابراین، نفس مادی نیست. )۴

دهد. حال اگر گفته شود که محل صور استدالل فوق، استداللی است که تجرد نفس را در مقام ذات نشان می

توان تجرد نفس در مقام ذات معقول نفس از جهت ارتباط با بدن مادی است، آنگاه معلوم نیست که چگونه می

از استدالل باال دیگر  ۳رسد که مقدمه نظر میرا که حاصل استدالل باالست، نتیجه گرفت. زیرا در این صورت به

 پابرجا نخواهد بود. 

 

 سوم

توان به طریق سومی رسد این ادعا را که حلول صور معقوله در نفس مستلزم مادیت نفس است را مینظر میبه

» ماده«دادن اینکه در اجسام جزء مقومی به نام هایی که ابن سینا برای نشاننیز نشان داد. یکی از استدالل

معروف است. بر اساس این استدالل، هر جسمی از آن » برهان قوه و فعل«وجود دارد، استداللی است که به 

جهت که در سه جهت امتداد دارد، بالفعل است و از آن جهت که این قابلیت را دارد که اعراض و صور را بپذیرد 
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دانیم که حیثیت یت و حیثیت قوه. اما میبالقوه است. بنابراین در هر شیء دو حیثیت وجود دارد، حیثیت فعل

تواند از جهت واحد هم بالفعل باشد و هم رو، یک شیء نمیاند؛ از اینفعلیت و حیثیت قوه، دو حیثیت متقابل

نام صورت سبب جوهری بهدانیم که حیثیت فعلیت جسم یا همان ممتدبودن در ابعاد ثالثه بهبالقوه. می

سبب آن است؛ آن حیثیت دیگر را ر دیگری در جسم وجود دارد که حیثیت قوه بهرو، جوهجسمیه است. از این

  xنامیم.ماده می

به  1tحال، دوباره سناریویی که در بخش قبل مطرح کردیم را به یاد آورید. فرض کرده بودیم که حسن در لحظه 

در  Fر اثر حلول صورت معقوله ، د2tعلم ندارد و در لحظه » درجه است ۱۸۰مجموع زوایای داخلی مثلث «گزاره 

دانیم که نفس حسن امری مجرد بوده، موجودی بالفعل است. از طرف کند. مینفسش، به آن گزاره علم پیدا می

کند (که خود به آن علم پیدا می 2tبه گزاره مذکور علم نداشته ولی در لحظه  1tدیگر، از آنجا که حسن در لحظه 

توان نتیجه واجد آن است)، می 2tو در لحظه  Fفاقد صورت معقوله  1tه به این معنی است که وی در لحظ

(و در نتیجه علم به گزاره مذکور) بالقوه است.  Fنسبت به دریافت صورت معقوله  1tگرفت که وی در لحظه 

بنابراین، در نفس حسن دو جهت وجود دارد: جهت فعلیت که همان وجود نفس (و تدبیر آن برای بدن) وی 

توان شدن به گزاره مذکور). بنابراین، بر اساس استدالل قوه و فعل میاست و دیگر جهت قوه (نسبت به عالم

سن، ماده وجود دارد که خود به این معنی است که نفس حسن مادی است. اما نتیجه گرفت که در نفس ح

 صورت زیر نشان داد:توان این تعارض را بهنتیجه اخیر با این اصل که نفس، مجرد است در تعارض است. می

 ، نفس است.Fمحل صورت معقوله  )۱

 نفس مجرد است. )۲

 برهان قوه و فعل صحیح است. )۳

 سناریو ممکن است. )۴

 در تعارض است. ۲بودن نفس است که با گزاره مستلزم مادی ۴و  ۳، ۱های گاری باال، عطف گزارهدر ناساز 

ممکن است، کسی چنین اشکال کند که دامنه برهان قوه و فعل صرفًا اجسام، یعنی اشیائی که در سه جهت 

مور مجرد مانند نفس اساسًا از توان آن را درباره نفس مجرد جاری کرد. در واقع، اامتداد دارند، هستند و لذا نمی

 xiاند.دامنه شمول برهان قوه و فعل خارج

کند و نه رسد که اشکال فوق صحیح نباشد. زیرا دامنه شمول یک برهان را خود برهان تعیین مینظر میبه

قوه و خواست و قرارداد ما. اجازه دهید دوباره برهان قوه و فعل را بررسی کنیم. همان طور که دیدیم، برهان 

این دو  Oداشتن دو مقدمه جاری خواهد شد. صرفًا کافی است که در مورد هر شیئی مانند فعل صرفًا با دردست

 گزاره صادق باشد که:

O .از جهتی بالفعل است 

O .از جهتی بالقوه است 

چه موجودی باشد، همین که دو جهت فعلیت و قوه را داشته باشد، برهان قوه و فعل درباره  Oکند فرقی نمی

 توان نتیجه گرفت که در آن ماده وجود دارد.شود و میآن جاری می
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 گيرینتيجه

شده در باال را به یک راه فروکاست. برای مثال، ممکن است، اینکه کارکرد ماده در شاید بتوان سه راه ارائه اول،

فلسفه ابن سینا پذیرش و قبول است (که در بخش اول استفاده شد)، خود نتیجه برهان قوه و فعل (که در 

کنیم. حتی اگر در نظر میسه روش صرف بخش سوم استفاده شد) باشد. ما در اینجا از بررسی ارتباط میان این

ها برای بیان ناسازگاری میان حلول صور معقوله در نفس و تجرد نفس به یک نهایت، مشخص شود که همه راه

شوند، باز خللی به وجود ناسازگاری میان حلول صور معقوله در نفس و تجرد نفس وارد راه فروکاسته می

 آورد.نمی

ای که در باال مطرح شد را به همه ساحات نفس توسعه داد و پرسید اساسًا اگر نفس اریشاید بتوان ناسازگدوم، 

کند (چرا که تغییر، خود مستلزم موجودی مجرد است، چگونه کمال یافته و از حالتی به حالت دیگر تغییر می

علم در باال ارائه شد)  طور عام (و نه آنچه دربابمادیت است). البته برخی درباب امکان حرکت در امور مجرد به

  xiiاند.بحث کرده

اینکه این ناسازگاری چگونه باید حل و فصل شود؟ مطلبی است که به آن نپرداختیم. قصد ما صرفًا جلب  سوم،

های مختلفی اتخاذ کرد. یک روش توجه محققان به این مسئله بود. درباب حل ناسازگاری ممکن است، روش

دست دهیم و های ابن سینا (که در این یادداشت به آنها اشاره شد) بهک از آموزهاین است که بازتعبیری از هر ی

ها را در نظام فلسفی ابن سینا، بدون انکار هیچ یک از آنها، نشان دهیم. از این طریق بتوانیم سازگاری آن آموزه

طوری بازتعبیر کند که  برای مثال، ممکن است، کسی برهان قوه و فعل، قاعده حادث زمانی یا کارکرد ماده را

نحو سازگاری میان حلول صور معقوله در نفس و تجرد نفس جمع کند. یک راه دیگر، انکار یکی از بتواند به

های باالست. برای مثال، ممکن است که کسی برهان قوه و فعل را صحیح ندانسته یا مقدمات در ناسازگاری

های جه داشت که این مسیر در جهت ایجاد سازگاری میان بخشقاعده حادث زمانی را انکار نماید. اما باید تو

  xiiiمختلف فلسفه ابن سینا نبوده و اتخاد موضع فلسفِی مستقلی در برابر ابن سیناست.
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xii  :برای مثال، ببینید[Fayyazi, 2005; Islami & Nasri, 2019]. 
xiii عنوان مقوم جسم باور داشت. حال اگر نام ماده بهتوان به وجود چیزی بهبرای مثال، از نظر فیاضی، برهان قوه و فعل صحیح نبوده و لذا نمی
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