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 فیکمال در تعر یستیچ یبررس
  نایس ابن شهینفس در اند

  1يآباد نیحس یحسن عباس

  چکیده
را اعـم از صـورت دانسـت. او در     و آن دیـ صورت برگز يجا نفس، کمال را به فیدر تعر نایس ابن

ـ جوهر يبـرا  یمثـال برهـان   نیدانست. ا یرا کمال کشت بان یکشت ،یو کشت بان یمثال کشت  تی
نفسه بدون بدن را دارد و به برهان انسـان معلـق مشـهور اسـت.      یوجود ف تیاست که قابل نفس

مجرده است که با علـم   قتیباشد، بلکه حقماده  که همراه با ستیصورت ن نایس ابن يکمال برا
  و مبدأ فعل و آثار است. تیکمال، فعل دیگر سوي. ازشود یدرك م يحضور

مبـدأ فعـل و آثـاربودن آن،     زیمجرددانستن نفس و ن قتیباتوجه به حق توان یم ایآ کهنیپرسش ا
 نیبر ا توان یم یلیچه دال ،دانست؟ اگر پاسخ مثبت است ينفس را کمال وجود فیکمال در تعر

  دارد؟ ییها چه مؤلفه يمسئله ارائه کرد؟ کمال وجود
ـ     یکمال اول و ثان یمعان زینفس و تما فیبا تعرحاضر در نوشتار  بـه   ،قو باتوجـه بـه برهـان معل

ـ در تعر نایس ابنکه کمال نزد  میمسئله پرداخت نیا یو بررس لیتحل  يوجـود نفـس، کمـال    فی
  .میکرد انیآن ب يبرا زین یلیاست و دال

   .يکمال وجود ،ینفس، صورت، کمال اول، کمال ثان :يدیکل واژگان
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  مقدمه

بـه   ،با این پرسش که تفاوت موجود زنـده و غیرزنـده چیسـت    ارسطو، سینا ابننظر  بر اساس
پـردازد. او دلیـل تفـاوت بعضـی اجسـام بـا بعضـی دیگـر را در تغذیـه و رشـد            بررسی نفس مـی 

بنـابراین در ذات آنهـا    ؛دانـد  شان نمـی  جسمانیت و اعمال آنها را بر پایه شود نموداشتن جویا می و
حسـب   نفس را بر ارسطوداند.  می» نفس«و آن را باشد  یمپیگیر مبدأي براي این تأثیر و تأثرات 

نیـز کـه از نخسـتین مفسـران      سـینا  ابنبه کمال اول تعریف کرد.  ،صورت و نیز در معنایی دیگر
را  بدن موجود زنـده دانسـت و آن   هدهند را اصل تشکیل» نفس« ،ستارسطو درباره نفسکتاب 

کمـال  «نفـس را بـه    ارسطوهمانند کرد. او نیز  معرفی ،امري قائم بالذات که ذاتی غیرمادي دارد
  تعریف کرد.» اول

را بررسی کنیم و بـه ایـن    سینا ابنبرآنیم اصطالح کمال در تعریف نفس نزد  حاضر در نوشتار
 ،توان کمال نفس را به کمال وجود برگرداند؟ اگر پاسخ مثبـت اسـت   آیا میکه پاسخ دهیم   پرسش

  دالیل آن چیست؟

  تعریف نفس. 1

این تعریـف نفـس بـه کمـال را تمـامی       ؛دهد دو تعریف از کمال براي نفس ارائه می سینا ابن
و کمـال یعنـی بـروز و    ) Slender, 2013, pp.19-23( پیـروي کردنـد   سینا ابنشارحان پس از 

معتقـد اسـت کمـال     سـینا  ابـن  .رود اي که از یک جسم طبیعی انتظار مـی  هاي اولیه ظهور فعلیت
سو نفس جوهري مجـرد   چگونه ازیک. )57ص، 1389نیست (حکمت، مرتبط یت با جوهر ضرورتاً

اگر نفس صورت جوهري باشد یا فعلیت نخسـتین   .دیگر در همان زمان صورت باشد ازسوي ،باشد
نفس انسانی یـک جـوهر   همچنین تواند جوهري در خود آن باشد.  رسد نمی نظر می هجسم زنده، ب

ایـن مشـکل   بـا   سـینا  ابنجوهري بدن باشد. تبیین نظریه تواند صورت  پس نمی ؛غیرمادي است
  ).Slender, 2013, p.26( را برگزید» کمال«جاي صورت ارسطویی  بود و بهرو  روبه

نفسـه لحـاظ    فـی تـوان   میبار نفس را  یک :پذیر است نفس از دو جهت تعریف سینا ابن نظر به
در رابطـه بـا   توان  میبار دیگر نفس را  ؛عنوان جوهر غیرمادي و روحانی تعریف کرد را بهآن کرد و 

را بـر صـورت تـرجیح    » کمـال «اش بـا بـدن،    در تعریف نفس در رابطه سینا ابنبدن تعریف کرد. 



  23  نایس ابن شهینفس در اند فیکمال در تعر یستیچ یبررس  

  گیرد. بودن را از نفس نتیجه می و غیرمادي است» کمال جسم طبیعی آلی«براي او دهد.  می
» حیـاةٍ بـالقوة   طبیعـیِ آلـی ذي   ول لجسمِأکمالُ « گوید: میگونه  ایندر تعریف نفس  سینا ابن

 .)321ص، 1364 سینا، ابن(
ذکـر  آلی اسـت.   براي جسم طبیعینفس کمال اول یا فضیلت  باید گفتاین تعریف بر اساس 

س فـ ذات ن ؛ یعنیاین تعریف به رسم است .)194ص (همان، آمده است عین این تعریف در نجات
ات نفـس بـا علـم حصـولی     . ذباشد فس میدهد، بلکه بیانگر خصوصیات و عوارض ن را نشان نمی

خواجـه در اشـارات    .شـود  فهـم مـی   )بحث انسان معلق( علم حضوريراه شود؛ بلکه از  درك نمی
دلیل ایـن ادراك   همین ترین ادراك هر انسان، ادراك ذات خود است و به و واضح نخستینگوید  می
سـعادت  ( شـود  نیـز اثبـات نمـی   برهـان  کمـک   بهآید و  دست نمی هتعریف حدي یا رسمی ب راهاز 

 .)50ص، 1387مصطفوي، 
بخشی از تعریـف   عنوان به ،برد: اوالً کار می هکمال را به دو صورت ب ،در تعریف نفس سینا ابن

عنوان بخشی از تعریف خود که انواع متعدد نفـس در یـک مجموعـه در     به ،متداول ارسطویی؛ ثانیاً
در بخـش فلسـفه طبیعـی     ،دربـاره نفـس  کتاب  در شود. تعریف متعارف ارسطویی آن تعریف می

کمـال نخسـتین   « :گونه آمـده اسـت   ، بدین(طبیعیات) که بخشی از مجموعه عظیم شفا بیان شده
ب، 1404 ،سـینا  ابـن » (دهد هاي حیاتی را انجام می براي جسم آلی طبیعی است (که نفس) فعالیت

  1.)9ص، 1383همو،  /10ص
براي تأکید بر این است که نفس آن چیزي است کـه بـدن را   استفاده از کمال در تعریف نفس 

دهد تا فعالیت محدود بـه موجـود    کند. نفس آن چیزي است که به بدن قواي بالفعل می کامل می
حیـوان   که یمثالً هنگام ؛که آن موجود زنده به فعالیتی مشغول نیست حتی زمانی ؛زنده را اجرا کند

  ).Mcginnis, 2010, p.93( ندارد حرکت و احساسی ،خوابیده است
  کند: مطرح میگونه  اینانواع تمایز میان کمال اول و کمال ثانوي را  سینا ابن

تفاوت میان علت یا مبدأ یک فعلیت اسـت بـا فعلیتـی کـه معلـول و       ،کمال تفاوت این دو .1
                                                   

النفس) و  (فی »درباره نفس«سینا در رساله  ) ابنةینالقوي النفسا این تعریف در مباحث قواي نفسانی (مباحث عن .1
در کتـاب تعریفـات (کتـاب الحـدود) و در      )النفس و بقائها و معادهـا  رسالة فی» (نفس و معاد آن يدر بقا«رساله 

ت (ویسنوسـکی،  بخش منطق شفا تکرار شده اسـ  ،طور غیررسمی در البرهان صورت خالصه و به المباحثات و به
  .)222، ص1389
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(ویسنوسـکی،  کمال ثانوي معلول فعلیت اسـت   علت فعلیت و ،. کمال اولباشد مینتیجه آن علت 
مبحـث   و نیـز در  »الـنفس  فـی «تشخیص دو کمال را در رساله  این رویکرد در .)231، ص1389

همـان مرتبـه ذات و حقیقـت     ،مبـدأ  .)153ص، 1952، سینا ابن( توان یافت می ةيالقوی النفسان عن
بـه مرتبـه    ،معرفـت کسـب نکنـد    که انسان زمانی همان مرتبه کمال ثانی است. تا ،شیء و معلول

  رسد. کمال ثانی نمی
 ماننـد ؛ یابـد  میفعلیت  نوعیک وسیله آن  هصورت دربرابر کارکرد: کمال اول آن است که ب .2

کند. کمال ثانوي آن است که نوع فعلی را انجام  صورت و شکل براي شمشیر که آن را بالفعل می
 ماننـد دن براي شمشیر یا عمل بری همچونشود؛  دهد که نتیجه و کارکرد آن نوع محسوب می می

هـا در   همه انسان .)10ص ،ب1404(همو،  ندا ز براي انسان که افعال نوع انسانیتمی اراده و، حس
شـوند و   ها متفاوت می انسان ،ازحیث فعلیت ، ولیدو صورت یکسان دارند هر و بودن برابرند انسان

 ،نه با ماهیت و ماهیـت بـدون وجـود    ،آید دست می هاین مرتبه کمال است. شدت فعلیت با وجود ب
تواند در مرحله هیوال باشد یا در مرحله اتصال بـا عقـل فعـال و آنهـا      پس می ؛اقتضاي وجود ندارد

  واسطه وجود. هبفقط 
  گوید: می تعلیقاتدر بیان کمال اول و کمال ثانی در  سینا ابن .3

ر بقایش بـه  کند که در وجود و د خدا به انسان هم آن چیزهایی را اعطا می
نیـاز او   هکند که بیرون از دایـر  آنها نیازمند است و هم چیزهایی را اعطا می

  .)17صالف، 1404، همودر وجود و در بقاست (
کـه  کمال اول است؛ یعنی ذات انسان باشد،  مین نیازمند گوید آنچه در وجودش بدا سپس می

هـم بـراي تجـرد    و برهان انسان معلق را هم براي اثبات وجود نفس  اساس برهمین ـ مجرد است
  :آورد کمال ثانی است. درادامه می ،فرع وجودشدیگري و آن  ـ آورد می نفس

را  الوجود علت هر موجودي است و به هر موجودي کمـال وجـود آن   واجب
چیـزي اسـت کـه در وجـود و در      اعطا کرده است و کمال وجود آن، هرآن

بر آنچه در وجود و بقـا بـه آن محتـاج     . عالوهباشد مین نیازمند ادبقایش ب
  .)515ص، 1389حکمت، ( چیزهاي دیگر نیز داده است ،است

 يربنَـا الَّـذ  «: کنـد  بیـان مـی   کریمقرآن اي از  در نجات نیز این مسئله را با اشاره به آیـه  يو
هدایت، کمالی است که در وجود و بقایش بـه آن نیـاز    .»)50(طه:  خَلْقَه ثُم هدى ء یکلَّ شَ  أَعطَى

با استفاده از آیـه   سینا ابنندارد و خلق، آن کمالی است که در وجود و بقایش به آن نیازمند است. 
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 ؛ده اسـت کـر و سپس هـدایت شـیء را بـه کمـال ثـانوي تعبیـر        وجود شیء را کمال اولشریفه، 
 تحقـق وجـود  از  پـس  آلیکماالت جسم  دیگرکه ترتیب نفس کمال جسم آلی است و ازآنجا یندب

وجود انسان را از  ،و هدایت شود محسوب می آلینفس اولین کمال براي جسم  ،یابد بروز مینفس 
آثـار   دررا کـه  اول تمایز  گونهرسد دو  نظر می کند. به متمایز می ،ندا موجودات دیگر که داراي نفس

-Wisnovsky, 1964, pp.113( وم بازگردانـد تـوان بـه تمـایز سـ     می ،طرح شده است سینا ابن

موسـوم   کـه  ذات افعال و آثـار دیگري  به کمال اول وموسوم  که مبدأ افعال و آثار نخست،)؛ 143
، 2007 ،سـینا  ابـن ( همـان فعـل و اثـر اسـت    » ثـانی «همان مبـدأ و  » اول«به کمال ثانی است. 

 نفس ازجهت مبدأیت، کمال نخستین است؛ زیرا نفس از مبدأ دیگري صادر نشده اسـت  .)153ص
فعلیـت بالـذات اسـت؛     برابـر اساس علت فعلیت در بندي از کمال، تقسیم بر در این تقسیم .)(همان

. آنچـه مبـدأ و   باشـد  مـی بخشی و وجودي دارد و نفس نیز مبدأ و منشأ اثر  علت، جنبه هستیزیرا 
تـوان نتیجـه    بودن کمال اول را مـی  این بحث نیز وجودياز نه ماهیت.  ،وجود است ،بودهمنشأ اثر 

 وجودي است. ،گرفت؛ بنابراین کمال اول
آن چیـزي   کمـال نخسـتین شـیء   شود که  بیان میگونه  این اشاراتکتاب در نمط سوم 

نوع را پدید  ،گردد. کمال اول یابد و در ذات خود کامل می سبب آن فعلیت می است که نوع به
کمال اول، کمال دوم بـر وجـود ذات    برابرآورد و وجود ذات بر وجود آن متوقف است. در  می

سعادت ( باید ذات تحقق یابد تا به کمال دوم خود متصف شود نخست؛ یعنی باشد میمتوقف 
 .)43ص، 1387مصطفوي، 

سـازد. تعریـف    نی مینفس تاآنجا کمال است که جسم طبیعی را نبات یا حیوان یا موجود عقال
تعریفی در رابطـه نفـس بـا بـدن      فقطتعریفی از ذات و چیستی نفس نیست، بلکه  ،نفس به کمال

توان از اضافه اشراقی براي رابطه نفـس و بـدن    آیا میکه شود  این پرسش مطرح میاکنون است. 
نیـاز  ماده  هولی براي تحقق فعلیت خود ب ،استماده  مجرد و مفارق از ،سخن گفت؟ نفس در ذات

  .)212صب، 1404، سینا ابن( شود دارد؛ بنابراین نفس با بدن حادث می
حسب اتفاق نیست، بلکه فیضی دائمـی اسـت؛ یعنـی     گیرد حدوث نفس بر نتیجه می سینا ابن

گیـرد و   ن تعلق مـی س انسانی را داشته باشد، نفس بداهرگاه مزاج آماده باشد و قابلیت دریافت نف
کـه امـر اتفـاقی، دائمـی و اکثـري نیسـت. جسـم آلـی          درحالی ،افتد اتفاق نمی گاه خالف آن هیچ
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مزاج مخصص تعلـق نفـس بـه     دیگر عبارت به ؛شود میا واسطه مزاج قابلیت دریافت نفس را دار به
پرسش اینکه هر حادثی علتـی دارد   .)132ص (همان، وگرنه نفس درحقیقت واحد است ،بدن است

علت حـدوث  درپاسخ باید گفت بنابراین علت حدوث نفس چیست؟  ؛و نفس نیز امري حادث است
، 1363، (همـو  کنـد  نفس انسان، عقل فعال است که پس از تکوین مزاج انسان، نفس را افاضه می

  .)108ـ107ص
؛ یعنی قدیم زمانی یا حادث ذاتی است است مجرد از مفارقات ابداع شده ،رسد نفسِ نظر می به

 ،یابـد  یعت یا جسم کل تعلق گرفته اسـت. هـر مزاجـی کـه تکـون مـی      مثابه نفس کل به طب و به
واسـطه تکثـر    ترتیب تکثـر نفـوس بـه    گیرد و بدین تناسب شرف و خست، نفسی به آن تعلق می به

 بـوده، درواقع باید گفت حدوث، علیـت زمـانی اسـت و ابـداع علیتـی فـارق از زمـان         مزاج است.
نـد، ولـی موجـودات مجـرد     ا حادث یعنی مسبوق به عـدم  ه،دارابودن ماد واسطه بهموجودات مادي 

ند. مبدعات به علت نیازمندند. نفس نیز ماننـد عقـل،   ا مبدع و مفارق از زمانماده،  فقدان واسطه به
بـدن عنصـري    ؛ بنـابراین که نفس قدیم زمانی و حادث ذاتی اسـت  امعن یندمجرد و مبدع است؛ ب

  اساسی در تعریف نفس به کمال است.
 نفس به افعـال آن اسـت   هریف نفس به کمال، ازحیث جوهر نفس نیست، بلکه ازحیث اضافتع

)Rhman, 1981, p.9( براي داللت بر اینکه نفس مبدأ تحریـک یـا ادراك یـا افعـال دیگـري       و
توان کمال را وجود دانست؛ چون مبدأ افعـال و ادراك   اند. از این رویکرد می آورده ،است دست ازاین

جنبـه   رو که نفس بر بدن اصالت و تقدم داشـته،  ازاینهمچنین ت مبدأ و منشأ نیست. است و ماهی
  اصالت و تقدم دارد. ،معلول و وجود بر ماهیت علت برزیرا علّی دارد؛ 

انسـان معلـق   «کند که به دلیل  دلیلی اقامه می ،درباب وجود نفس اشاراتدر کتاب  سینا ابن
در بحث تجرد نفس اقامه  طبیعیات شفافن ششم  شود. این دلیل را در مشهور می »در هواي طلق

تواند کمـال اول   میاي  گونه بهاین دلیل  نیز هست،بسیط بوده، مجرد  ،کند. ازآنجاکه ذات نفس می
تـوان   حقیقت مجرد نفس داراي جنس و فصل نیست با علم حصولی نمـی زیرا  ؛و ثانی را ذکر کند

بـه تبیـین وجـود     و کنـد  را با علم حضوري ثابت مـی کمال اول  سینا ابنبنابراین  .آنرا تعریف کرد
  پردازد. می ،کشاند نفس با تنبیهی که مخاطب را از علم حصولی به علم حضوري می
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  انسان معلق. 2

آنکـه ماهیـت   بـیش از   ،گرفـت  مشهورترین براهین اثبات نفس قـرار  ءاین تنبیه که بعدها جز
  گوید: میباره  دراین سینا ابن .داردشهودي ماهیت  ،داشته باشد فلسفی

اي آفریده شدي، منتها با این حالـت   اکنون بدون هیچ مقدمه فرض کن هم
نه نسبت به سـرما و   .بینی که در هوا رها و معلق هستی و هیچ چیزي نمی

بـدنت   يبین انگشتان و سـایر اعضـا   .هیچ حسی نداري نه نسبت به گرما
 کنـد  هیچ قسمتی از بدنت قسمت دیگر را لمس نمیچنان فاصله است که 

چیـز دنیـا و    که از هیچ تدر این حال .کنی و هیچ صدا یا نوري را حس نمی
در وجود خودت هـیچ شـکی نـداري و     ،نداري مافیها و حتی بدن خود خبر

 ،سینا ابن( کنی که وجود خودت ثابت است و نیاز به اثبات ندارد مالحظه می
  .)292ص، 2ج ،1375

ـ  ؛عنایت خاصی به این برهـان داشـته اسـت   وي  ، همـو ر.ك: ( ءشـفا  کـه دو مرتبـه در   ناچن
ـ  براي تعریف نفس و دیگري براي اثبات تجرد نفس انسـانی  نخست ـ )13ص، 2جب، 1404 و  ـ

در از آن سـخن رانـده اسـت.     تفصـیل  به) 292ص ،2ج، 1375 همو،ر.ك: ( اشارات یک مرتبه در
) 193ـ184ص، 1952، همور.ك: ( »حوالهاأمعرفة النفس الناطقة و  یف« و »اضحویه« هاي رساله

  .است پرداختهبدان نیز 
فـرد را   کـه وجـود دارد و مـنِ    رو ازاین ؛حقیقت و ذات نفس است ،کمال اولگوید  میاینجا در

عـد وجـودي نفـس را    همین ب ،هاي دیگر براي اثبات وجود نفس دهد. ایشان در برهان تشکیل می
فعلیـت   بعـد کمال ثـانی   ولی ،ها صادق است داند که همواره در همه زمان وجود نفس میدلیل بر 

رسـاند و از عـالم خـارج     فعلیتش را بـه بـروز مـی    ،نفس در تعامل با خود و عالم خارج بوده،نفس 
رسد و همین حرکت نفس در تعامل بـا   کند و در مرتبه ذات خود به شهود عقل فعال می ادراك می

تـدبیر   ،بـر بـدن   نیـز  اشراق نفس .دهد کمال ثانی او را تشکیل می ،و طی مراتب نفسعالم خارج 
ابعـاد وجـودي کمـال ثـانی او را نشـان       ،کند و رسیدن به شهود عقل فعال رابطه نفس با بدن می

نی جز خود ندارد و کمال ثانی آن به عالم مـادي و عـالم   هیچ تعیبوده، مجرد  ،دهد. نفس ذاتی می
  است.مربوط باال 

 يچیـز دیگـر  بـوده،  کمال اول مرتبه خودآگاهی نفس است که خـود نفـس    ،معرفتیلحاظ  به
دیگـري   سمت بیرون است و حرکت نفس بهنیز کمال ثانی  .رسد نیست و به اتصال عقل فعال می
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از درون خود به اتصال بـا  که حرکت نکند،  تا زمانیرود و  حرکت به سمت باال و عالم مجردات می
  رسد. نمی عقل فعال

درارتباط است و با شهود بـه اتصـال   ماده  با ادراك با عالم بوده، نفس واسطه بدن و عالم باال
  ند.ا کمال ثانی نفس ،دو این ؛رسد عقل فعال می

  نفس تحلیل کمال وجوديبررسی و . 3

ترکیـب  یکـدیگر  نفس را بـا   یافالطونمفاهیم ارسطویی و  ،مدرسی سنّت ارسطوپس از 
کسی است  سینا ابنکرد و گاهی یکی را بر دیگري برتري داد یا آنها را از یکدیگر جدا کرد. 

ترکیـب کنـد. در    یکـدیگر  را با ارسطوو  افالطونبا نفس سروکار دارد که اندیشه تاآنجا که 
ن میـا تمایزي  ،شود میمطرح  ارسطو »درباره نفس«تفسیري بر  عنوان بهکه دیدگاهش  شفا

مبـدأ   عنـوان  بـه نفسه که به مابعدالطبیعه تعلق دارد و مطالعـه نفـس    طور فی هنفس ب مطالعه
کند. همـان نفـس در دو طریـق ارائـه      ترسیم می ،شود حیات که به فلسفه طبیعی مربوط می

معتقـد  امـر  به این  نیز افالطونکه  ؛ چنانباشد میدر هر دو نفس ذاتی قائم به خود  ؛شود می
نفـس امـري    ،دیـدگاه دیگـر  ، ولـی طبـق   امري مستقل است ،این رویکرد نفس ؛ بنابراینبود

  ).Lagerlund, 2007, p.5( متحد با بدن است
 ارسطوبحث فعلیت است. فعلیت براي  ،گیرد فاصله می ارسطواز  سینا ابنازجمله مواردي که 
و مثـال ناخـدا    وارسـط چیزي فراتر از  سینا ابندهد. فعلیت  فعلیت میماده  در صورت است که به

ـ   ماده  چیزي باالتر از صورت و ؛بیانگر آن است رود.  کـار مـی   هاست و کمال در عالم مجـرد نیـز ب
بر آنها نفسی هست که صورت عقالنی نفـس  ه نفس نباتی و حیوانی مادي است و در انسان عالو

 ،مـال نیسـت. ک مـاده   پس کمال چیزي فقط مرتبط بـا صـورت و   ست؛همان ناخدا یامجرد بوده، 
حقیقـت   کـرده، از کمال اسـتفاده   ،اساس در بحث شفا براي تعریف نفس براین ؛امري مادي نیست

مجـرد   ،سـینا  ابـن . دراینجـا کمـال   سـازد  مـی انسان معلق را مطرح سپس  کند و مینفس را بیان 
 مـورد  در دو ؛ زیـرا با نفس انسان و ملک اشتراك لفظی است ،شود. و نفس براي نبات و حیوان می

در دو مورد دوم غیرمادي است. در نبات و حیـوان، کمـال ارسـطویی اسـت و در     و مادي نخست 
  انسان و ملک، کمال مجرد است.

. شـود  محسـوب مـی  تر کمـال   هر مرتبه نسبت به مرتبه پایین ،مراتب هستی اساس سلسله بر
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فس حیـوانی،  کمالی که در سلسله مراتب هستی جریان دارد. نفس انسانی، کمال نفس حیوانی و ن
به مرتبـه   عشق دارد و افالك نیزتر به مرحله باالتر خود  کمال نفس نباتی است و هر مرحله پایین

در  منشأ کمال که همـان صـورت بـوده،    .بیابندچرخند که به آن تشبه  می .دارندعشق باالتر خود 
و زمـان   باشـد  میچون نفس مجرد است و هر مجردي مبدأ  سینا ابنبراي  ولی ،است یءضمن ش

قـابلیتی کـه در    نخست،ین دو نوع کمال داریم: ابنابر ؛کمال نفس از باال و افاضه از باالست ،ندارد
کمالی که حرکـت   دوم،؛ باشد میهمان موجودات طبیعی است که ذات نفس  ،موجود پایینی هست

ـ    اي صورت نمی افاضه ،تا نفس حرکت نکند که نفس به مرتبه باالست ا علـم  گیرد. کمـال ابتـدا ب
 شود. صورت علم حضوري درك می در بحث انسان معلق به شده، سپسحصولی درك 

ـ  یروشـ  بـه نخست  ،ه مرسوم استک گونه همان ،ف نفسیدرباب تعر سینا ابن در آثـار   یمنطق
شـود و غالـب    یانسـان معلـق بـاز مـ     يپـا  ،شفارفته در  ه رفتهکپردازد تا آن یف آن میخود به تعر

راقـم   يبـرا  ولـی ، شـود  میاثبات وجود نفس مطرح  برايه انسان معلق کست گونه ا نیها ا دگاهید
ن برهـان  یا سینا ابنرا یجالب توجه بود؛ زمذکور شدن برهان  مطرح چگونگیگاه و یجا ،ن سطوریا

ـ تنب عنـوان  بـه  را آن هاتیتنبو  اشاراتدر  ،ردهکـ ف نفس اقامه یاز تعر پس شفارا در   يه را بـرا ی
ه نفـس درنظـر   کـ جـه رسـاند   ین نتیرا به انویسنده ن مسئله یبرده است. ا ارک به اثبات وجود نفس

ـ  يبـا علـم حضـور   فقـط  است و  یو فاقد حد و رسم منطق روشن يامر سینا ابن ا شـهود قابـل   ی
ـ   يتوان برا یبساطت ذات نفس نمدلیل  و بهباشد  می ییشناسا ؛ بیـان کـرد   یآن حد و رسـم منطق
 یدر آن سه صـفت اساسـ  بوده، النفس  نو در علمکردي یرو سینا ابن يانسان معلق برا اساس براین

ـ شود که کمـال اول اسـت. تعر   یر مکذ ـ ت، تجرد و بساطتیجوهر یعنی ـنفس   يبرا ف نفـس  ی
ـ   له بهیوس نیشناخت نفس را بد يخاص فلسفه اوست و و گونه نیدب  يو شـهود  یسمت علـم ذوق

نـد  ک یتصرف مـ گونه  آنمال ک يادر معن ، ولیقائل است نیزبودن نفس  مالکدهد. او به  یسوق م
ـ  يعلـم حضـور   راهه از کـ باشـد   يبتواند مثبت نفس مجردبوده،  يو يد مسئله شهودیه مؤک ا ی

  ند.کخواهد آن را اثبات  یشهود م
العلـل یـک حقیقـت     عالم ماهیات است. علـت  ،ت عرضیاعالم کثرو عالم وجود عالم کثرات طولی 

شـدت وجـودي بیشـتر و     ،رویـم  کمال مطلق است. هرچه به مراتب باالتر وجود مـی بیشتر نیست و آن 
  از ادراك حواس فراتر نخواهیم رفت. ،عالم معرفت نیز بیشتر است. تا افاضه عالم مجرد نباشد
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بهترین راه را براي سازگاري کاربرد ارسطویی کمـال در تعریـف نفـس بـا     کوشد  می سینا ابن
  .بیابد ،استترین سلسله وجود  عالی که کمالفهم وسیع نوافالطونی از 

موجودات متجلی اسـت   همهحسب ذات به  تعالی و علت اول، به معتقد است ذات حق سینا ابن
 ؛قصـور و ضـعف خـود آنهاسـت     دلیـل  بـودن بعضـی از ذوات از تجلـی خیـر اول، بـه      و محجوب

؛ نـه اینکـه بخلـی در فاعـل صـورت گیـرد       ،گـردد  نقـص و عیـب بـه قابـل برمـی      دیگر عبارت به
نفوس انسـانی در حـد اعـالي     فقطکنند و  میزان قابلیت قبول تجلی می موجودات به دلیل همین به

ند و نفوس ملکی این قابلیت را ندارند. اگرچه متناهی هرچیز بـه  ا خود قابل و پذیرنده تجلیات الهیه
 يخرسـندي و ازدیـاد محبـت و عشـق و     سبب تعالی تشبه به باري ، ولیرسد چیز غیرمتناهی نمی

موجودات عالم بـه عشـق غریـزي عاشـق بـه خیـر       تمامی گونه که  کند همان شود. او بیان می می
ایـن   ، امـا کنـد  دلیل جود و بخشش ذاتی خود به عشاق خود تجلی مـی  به نیزخیر مطلق  ،ندا مطلق

 باشـد، تـر   خیـر مطلـق نزدیـک    به اندازهمتفاوت است؛ زیرا هر ،حسب مراتب موجودات تجلیات بر
، سـینا  ابـن ( تجلیات نیـز کمتـر اسـت   باشد، از قرب به حق دورتر  اندازهو هرتر  افزونتجلیات آنها 

  .)394ـ393ص، 1400
انـد.   را عقل اول یا عقل فعال نامیـده  قابل تجلی خدا ملک الهی است که فالسفه آن نخستین

از نیل به کمال و قرب به  پسنفوس الهیه است که  باشد، میلیات حق جدومین موجود که قابل ت
از نفـوس الهـی،    پس است. یابد. نفوس الهیه اعم از انسانی و ملکی واسطه درمی یتجلی را ب ،حق

بـه اینکـه هریـک از ایـن قـوا       باتوجـه  .طبیعی است درنهایتنوبت قواي حیوانی و سپس نباتی و 
میـزان اسـتعداد خـود     بـه  ،شـدن بـه او را دارنـد    عشق ذاتی و شوق فطري به کمال باالتر و شبیه

  .)91ـ90ص، 1394فراهانی، ( کنند تجلیات الهی را دریافت می
 بـوده، صورت عقـل هیـوالنی    بهنخست  ،نفس ناطقه که جوهري بالقوه عقالنی و مجرد است

بـه  با اکتسـاب معقـوالت بـه مرت   ازآن  پسرسد.   سپس با اکتساب اولّیات به مرتبه عقل بالملکه می
عقـل مسـتفاد نامیـده     ،شـود  که در این مرحله به عقل فعال متصل می رو ازآن رسیده،عقل بالفعل 

به کمال نهایی دست یافته اسـت؛ یعنـی    ،نفس به عقل مستفاد برسد اگر سینا ابننظر  شود. به می
 ، ولـی نفس نیز همواره مستعد رسیدن به کمال اسـت  بوده،کمال نفس در رسیدن به عقل مستفاد 

با اتصال جوهر عقالنی نفس ناطقـه بـه    .)26ـ23ص، 1383، سینا ابن( ممکن است حجاب بردارد
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تـدریج بـه    نـد و بـه  ا وقتی عقول بالقوه .)100ـ91ص، 1363، همو( یابد معاد خاتمه می ،عقل فعال
ها تفـاوت   این تفاوت ،آید وجود می پردازند و درنتیجه در آنها تفاوت و تفاضل به تعقل معقوالت می

  .)520ص، 1389حکمت، ( در کمال اول عقل است
بـا همـین صـورت مجـرد بالفعـل و متقـوم        ،دشـو  عقلی که با صورت مجرد متحـد مـی  

تعریـف  بر اسـاس  گردد؛ درنتیجه این صورت جدید براي او کمال اول و صورت آن است.  می
ترتیـب عقـل    بـدین  دارد؛ جرد نیازاز کمال اول، عقل در وجود خود به این صورت م سینا ابن

 ،خواهـد برسـد   نسبت به صـورت مجـرد جدیـدي کـه مـی      بوده،در یک تحول وجوديِ مدام 
  .)523ص، همان( بالقوه است

رسـاندن اسـتعدادهاي بـالقوه اوسـت و      فعلیت کمال هر موجود ازجمله انسان در شکوفایی و به
بلکه امري واقعی و صفت وجودي است که انسان طـی مراحـل    ،امري قراردادي و اعتباري نیست

را از راه تجربـه   اي نیست که بتـوان آن  مسئله ،گردد. رسیدن به سعادت و کمال الزم واجد آن می
کنـد  را اسـتنباط   تواند آن طور مستقل نمی هروح است. عقل نیز ب اب تبطامري مر؛ زیرا دست آورد هب

آگاهانـه و   ينتیجـه سـیر   ،کمال وجودي و رسـیدن بـه سـعادت   و باید به نداي وحی گوش دهد. 
صـورت مقصـد    ظهـور آن بـه  ، ولـی  شـود  انسان است که در این عالم کسب میوسیله  بهاختیاري 

  .)105ص، 1394فراهانی، ( گردد  نهایی حیات انسان در عالم آخرت ظاهر می
 بـراي  کمـال  اشـتدادي. یعنـی فعلیـت    ؛کمال وجودي است معناي به سینا ابناز دیدگاه کمال 

 دفـاع  براي فارابی. است تر کامل بالقوه امر از وجودي ازلحاظ بالفعل امر؛ زیرا رود می کار هب فعلیت
 آن در قرارگـرفتن  با صورت که دارد تحققرو  ازاینماده  .آورد می يرو علیت معیار به سخن این از

 بـالقوه  از تر کامل يموجود بالفعل درحقیقت. باشدماده  خاطر به صورتمعنا که  یابد، نه بدین تحقق
 شـیء  ،برترنـد  معالیـل  از علـل ازآنجاکـه   و نیسـت  علـت  ،بالقوه امر و علت ،بالفعل امر زیرا است؛
 بـر  ،ثـانی  و اول کمـاالت  میـان  فارابی تمایز. بود خواهد بالقوه ءشی از تر متعالی و تر کامل بالفعل
وجود با فعلیـت   ،سینا ابن دیدگاه در ).214ـ211، ص1389(ویسنوسکی،  استمبتنی  علیت معیار

فعلیـت اسـت و    ،کمال و کمـال  ،دیگر نفس وجود منشأ اثر است. ازسوي زیراو علیت نسبت دارد؛ 
پـس نفـس کمـال     ؛دارد نیـز وجـود   ،فعلیت دارددرواقع هرچیزي  باشد. میفعلیت با وجود مساوق 

  مبدأ افعال است.منشأ اثر و زیرا  ؛وجودي دارد
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  نتیجه

 نفـوس معنـاي ارسـطویی کـه در     به )به دو معناست: الف سینا ابننفس براي کمال در تعریف 
کمـال ارسـطویی همـان صـورت و صـورت در       زیرا معناست؛ هم ارسطودیدگاه نباتی و حیوانی با 

اشـتدادي و در   معنـا کمـال   که دراین وجودي معناي به )ب ؛نفوس نباتی و حیوانی اشتدادي نیست
آورد  دست می هکمال اول ب ،نفس انسان در هر مرتبه با دریافت صورت جدید انسانی است. ،نفوس

 کمال نیز مراتب خواهد داشت. ی دارد،و چون صورت عقالنی نفس مراتب متفاوت
 ،نامنـد  مـی  صـورت  را نفـس  اگر و شود می صادر افعال آن از؛ زیرا نامند می قوه گاهی را نفس

 جـنس  یعنـی  نفـس  دانستن کمال ولی ،یابد می فعلیت صورت وسیله به اي هماد که استعلت  دینب
 .شود می نوع آن وسیله به

مبـدأبودن آن و   ،در کمـال اول » اول«وجـودي اسـت.    ،بـودن  نفس ازحیث مبدأ و منشأ افعال
بـودن   آثار و افعـال بودن و مبدأ  اثر و نتیجه است. درواقع اول ،معناي فعل به ،در کمال ثانی »ثانی«

 کمالی وجودي است. ،بودن نفس اساس کمال اول براین دارد؛ هم جنبه علّی و هم جنبه وجودي
جنبه وجودي است. امر بالفعل ازلحاظ وجودي از امر  ،بودن فعلیت و بالفعل معناي بهکمال اول 

در  ارسـطو فعلیـت بـراي    ولـی  ،نخستین را فعلیت دانسـت  کمالنیز  ارسطوتر است.  بالقوه کامل
مثـال   بـوده،  ارسطوفعلیت چیزي فراتـر از   سینا ابندهد. براي  فعلیت میماده  صورت است که به

 رود. کار می هاست و کمال در عالم مجرد نیز بماده  چیزي باالتر از صورت و ؛ناخدا بیانگر آن است
جهـت کـه    ازایـن  ؛سـت کمال نفس همان حقیقت و ذات مجرد نفس ا ،در برهان انسان معلق

 دهد. فرد را تشکیل می وجود دارد و منِ
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