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چکیده
شیخ الرئیس ابنسینا ،ازجمله فیلسوفان مسلمانی است که با تکیه بر مبانی فلسفی خود ،به مسئله
چیستی نفس ،چگونگی بقای آن و استکمال نفس ،توجه ویژهای نشان داده است .پژوهش حاضر
با پرسش از اینکه بوعلی سینا ،چه رویکردی نسبت به مسئله استکمال نفس پس از مرگ دارد،
مبانی فلسفی و موضع او در این موضوع را مورد بررسی قرار داده است .تبیین نسبت نفس و
استکمال ،در ضمن پرداختن به مسئله امکان استکمال در حیات پسین و جایگاه عقل فعال،
مسیری است که برای تصویر استکمال نفس پس از مرگ جستجو شده است .حاصل آنکه اگرچه
جناب شیخ ،بهصراحت در این خصوص سخنی به میان نمیآورد ،اما با عطف نظر به آراء او ،چنین
برداشتی امکانپذیر است و نفسشناسی استکمال محور بوعلی ظرفیت آن را دارد که استکمال
نفس را به عوالم پسین تعمیم دهد .از منظر شیخ ،نفس ناطقه مفارق از بدن ،به حکم اینکه
موجودی مجرد است و هر موجود مجرد عین آگاهی و ادراک است ،برخوردار از مشاهده و ادراک
امور عالم ملکوت بوده و این مشاهده به معنای اعم ،فعل نفس ناطقه بهشمار میرود .این فعل
همواره انجام میشود و دوام آن مستلزم دوام استکمال نفس خواهد بود؛ هرچند به نظر میرسد،
استکمالی که شیخ از آن سخن میراند ،از حد تغییر و تبدل عرضی فراتر نمیرود.
کلیدواژگان :ابنسینا ،استکمال نفس ،تجرد نفس ،حیات پس از مرگ ،عقل فعال
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 .1تاريخ دريافت اوليه مقاله1331//3/5 :؛ تاريخ پذيرش نهايي1331/1/22 :
f.razizade@gmail.com
 .2دانشآموخته رشته فلسفه و کالم اسالمي ،پرديس فارابي دانشگاه تهران ،ايران

  39دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوی /سال بيست و سوم  /بهار و تابستان  /1331شماره 11

بیان مسئله
استكمال نفس پس از مرگ ،اگرچه بر اساس صريح نقل ،امری مسلم است و آيـات قـرآن و روايـات
معصومين  ،بهصراحت گونهای از استكمال و تعالي احوال را در حيات پس از مرگ تصوير کردهاند،
اما سؤاالت و اشكاالت جدیای متوجه مباني و مقدمات فلسفي اين اصل اسـت .ناسـازگاری ماهيـت
نفس پس از مرگ ،بهعنوان امری مجرد ،با استكمال که مشروط به استعداد و خروج تدريجي از قـوه
به فعل معنا ميشود ،از آن جمله است.
پژوهش حاضر ،مواجهه انديشه سينوی با مسئله استكمال نفس پس از مفارقـت از بـدن را بررسـي
ميکند .پژوهشهايي دربارۀ نفس ،مراتب و ويژگيهای آن ،حتي در خصوص استكمال نفـس از ديـد
شيخالرئيس وجود دارند که حائز اهميتاند(ر .ک :اسعدی و معلمي ،1331 ،ص55ـ).12؛ اما مسـئله چيسـتي و
حقيقت استكمال پسامادی را ازنظر دور داشتهاند و يا حقيقت استكمال پس از مرگ را واکاوی نكـرده
و يا اساساً مسئله را تنها با مالحظه حرکت در مجرد بررسي نمودهاند(ر .ک :سعيدیمهـر و ديگـران،1333 ،
ص125ـ )119؛ اما در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي و بر اساس پيمايش کتابخانـه
ای ،اين نتيجه حاصل شده است که استكمالي که ابنسينا در حيـات مـادی و تعلقـي نفـس تصـوير
ميکند ،به حيات پسا مادی آن نيز تعميم داده ميشود .برای انجام اين مهـم ،برخـي مبـاني حكمـت
سينوی در مسئله استكمال نفس که طي پژوهش ،مورد استناد خواهد بود ،بهعنوان اصـول موضـوعه
يادآوری و آنگاه موضوع محوری تبيين خواهد شد.

امکان استکمال در نفس مجرد
سخن از استكمال پس از مرگ با توجه به اينكه در نفسشناسي سينوی ،نفس روحانيهالحدوث و
بنابراين مجرد و ثابت است ،پيچيدگي بسياری دارد .غالب فيلسوفان و البته شيخالرئيس ،از سويي
نفس را مجرد دانسته ،مجردات را ثابت و فاقد هرگونه تغيير تعريف ميکنند؛ و از سوی ديگر ،قائل به
حرکت ،تغيير و استكمال نفس در مراتب گوناگون وجودی آن هستند .مسئله آن است که اگر نفس
انسان مجرد است و حرکت و تغيير در مجرد راه ندارد ،چگونه در نفس مجرد انسان ،استكمال رخ
ميدهد؟ چراکه بنا به تعريف استكمال نحوهای حرکت و دگرگوني است که نميتواند در امر مجرد،
که از نظر فيلسوفان بالفعل و ثابت است ،راه داشته باشد .بهبيانديگر ،فحوای سخن حكما مبني بر
استكمال نفس ،با توجه به آنکه استكمال نحوهای از حرکت است ،مالزم با حرکت نفس دانسته مي
شود و اين تالزم ،تعريف نفس بهعنوان امری مجرد را به چالش ميکشد؛ به تعبير واضح سخن از
استكمال نفس مجرد در وهله نخست امری متناقض به نظر ميرسد.

استكمال نفس پس از مرگ از منظر ابنسينا 35 

ناسازگاری پيشگفته در باب استكمال نفس مجرد از ماده ،از منظر بوعلي از دو حيث حلپذير
است .1 :بر اساس برخي مباني نفسشناختي او که عبارتاند از :اول .حدوث روحاني نفس :وقتي بدن
به حدنصاب خود رسد و شايسته دريافت نفس شود ،نفس به آن تعلق ميگيرد؛ دوم .ثبات در جوهر و
حرکت در اعراض :از منظر فلسفه مشاء همه جواهر و ازجمله نفس ثابتاند و تنها تغيير و حرکت در
برخي مقوالت عرضي جريان دارد و در خود جوهر حرکت و تغييری اتفاق نميافتد؛ سوم .عرض بودن
عوامل استكمال نفس :اگرچه ابنسينا استكمال نفس را پذيرفته است ولي آن را نه در جوهر نفس که
در اعراض آن تعبير و تبيين ميکند(اسعدی و معلمي ،1331 ،ص12ـ.)13
موضع شيخالرئيس دربارۀ استكمال نفس ،مبتني بر فرض ثبات در ذات نفس و استكمال در
اعراض ،دانسته شده است .مطابق اين ديدگاه با حفظ هر دو ويژگي ثبات و تغيير ،ناسازگاری رخت
برميبندد .برايناساس ميتوان تجرد ذاتي نفس را مالزم با ثبات آن ديد و تغيير و استكمال را منحصر
در اعراض دانست ،بهاينترتيب ابنسينا با تحديد اين دو ويژگي ،ميتواند راه را برای اين نحوه از
استكمال نفس ،حتي پس از مرگ نيز بگشايد.
مسئله حامل در بحث استكمال پس از مرگ بسيار بااهميت است .استكمال در نفس مفارق مانند
باقي امور به استعداد احتياج دارد ،استعداد هم حامل ميخواهد ،حامل در عالم دنيا جوهری هيوالني
است که نفس بهواسطه آن طريق استكمال را ميپيمايد ،ابنسينا در اشارات عنوان کرده است که نفس
ناطقه بهواسطه آلتهای بدني و افاضه موجودات عالي استكمال مييابد(ابنسينا1355 ،الف ،ج ،3ص)212؛
اما پس از مرگ يعني جدايي و مفارقت نفس و بدن ،حامل ،کيف نفس خواهد بود .بهبيانديگر ،ابنسينا
قائل نيست که نفس پس از جدايي از بدن ،کامالً مجرد باشد .نفس وقتي از بدن جدا ميشود ،نه مادی
است و نه کامالً مجرد ،بلكه همراه نفس هيئتهايي 1وجود دارد که در اثر ملكات اکتسابي نفس به
وجود آمدهاند(همو1929 ،هـ ب ،ص .)932به تعبيری همين هيئتها زمينه ميشوند تا افاضاتي برای نفس
صورت گيرد ،يعني بهواسطه اين هيئتها قابليتهايي برای نفس پيدا شده که توان پذيرش افاضات از
مراتب باالی وجود را در او ايجاد کرده است و بهاينترتيب ميتواند به فعليتهای باالتر برسد.
 .2همانگونه که در حيات مادی ،هيوالی جسماني حامل استعداد نفس برای حرکت و استكمال
مالحظه ميشود ،شيخالرئيس جنبهای هيوالني برای قوای مختص نفس يعني عقل تعريف کرده

 .1در اصطالح فلسفي تقريباً هيئت و عرض هممعني هستند ،با اين تفاوت که يک صفت يا ويژگي را از آن جهت که عارض ميشود،
عرض گويند و از آن جهت که حاصل ميشود ،هيئت مينامند(تهانوی1112 ،م ،ج ،2ص .)1591ازاينرو ابنسينا ويژگيهايي از نفس را که
از طريق افعال حاصل شده ،هيئت ناميده است.
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است که به حل اين مسئله ياری ميرساند ،يعني او بهگونهای جهت بالقوگي در ذات نفس مالحظه
کرده و بهاينترتيب مسئله حامل استعداد را برای نفس مفارق از بدن حل کرده است(ابنسينا،1353 ،
ص115؛ همو ،1313 ،ص31ـ.)35

اينکه شيخ نظر به عقل هيوالني دارد و مراتبي برای عقل برميشمارد ،ناظر به استعداد ذاتي
نفس در قبال استكمال و تعالي است و بالذات استعداد پذيرش کماالت را دارا است .تفاوت مجردات
تام(مانند عقل) با مجردات غيرتام(مانند نفس) در همين است که مجرد تام نسبت به هيچ کمالي
بالقوه نيست ،همه معقوالت او هميشه با او حضور دارند و هر کمالي را که حصولش ممتنع نباشد ،دارا
است و به تعبير ديگر هم در علم به ذات ،هم در علم به غير و هم در کماالت غيرعلمي ،بالفعل
است ،بنابراين به کاملترين نحو ممكن موجود است؛ اما مجرد غيرتام ،يعني نفس ،اگرچه در علم به
ذات بالفعل است ،اما در ابتدای وجود فاقد علم به اشياء و ديگر کماالت است ،اگرچه شايستگي اخذ و
حصول آنها را دارد؛ به سبب همين فقدان ،نفس مجرد غيرتام است و چنين نيست که به محض
جدايي از بدن تماميت يابد و همين مهم راه را بر تعالي وجودی و استكمال او گشوده نگاه ميدارد.

مسئله استکمال نفس
در آرای شيخالرئيس ابنسينا ،کمتر ميتوان سخني دربارۀ حرکت نفس مالحظه کرد ،اما درباره
استكمال و طي مراتب آن از ضعف به قوت ،بحثهای فراواني در آثار او موجود است؛ چنانكه در الهيات
شفا ،مراتب استكمال نفس انسان از مرتبه ناقص و بالقوه تا مرحله عقل بالفعل و مستفاد مطرح شده
است(ابنسينا1355 ،ب ،ص .)112ابنسينا در اشارات بهصراحت عنوان ميکند که نفس ناطقه به وسيله
آلتهای بدني و افاضه موجودات عالي استكمال مييابد .در ديگر آثار شيخ نيز ،بدن ابزار استكمال و
کسب فضيلتهای نفس دانسته شده و به اين اعتقاد که هر نفسي بايد بدن مناسب خود را داشته باشد،
دامن زده شده است(طوسي ،1355 ،ج ،3ص)212؛ بنا بر اين شواهد ،و بسياری از موارد مشابه ،ميتوان
چنين نتيجه گرفت که از نظر شيخ ،وابستگي نفس به بدن ،در نيازمندی آن به کسب کمال ريشه دارد.
خواجه نصيرالدين طوسي ،در توضيح همين مهم عنوان ميکند که نفس ناطقه چون با واسطههای
زيادی موجود شده و به همراه حدوث ماده ،حادث ميشود ،الجرم در آغاز وجود همراه با قوه و نقصان
است و کماالتش از وجودش متأخر است ،برای به فعليت رساندن اين قوا ،آالت جسماني ،پذيرش
افاضات جوهری عقلي را برای نفس ممكن ميسازد و در نتيجه استكمال تحقق مييابد(همانجا).
شايان توجه اينکه شيخالرئيس ،بهدقت ميان استكمال و انفعال فرق نهاده ،معتقد است که در
انفعال ،زوال شرط است ،ولى در استكمال زوال شرط نيست .به بيان او انفعال عبارت است از حدوث
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يکچيز و زوال چيز ديگر که به تعبيری همان ايجاد و اعدام است؛ ولي در استكمال فقط حدوث
معتبر است و زوال در آن راه ندارد؛ درواقع شيخ بين حدوث تدريجى بدون زوال ،و حدوث و زوال
تدريجى فرق قائل شده ،نوع اول را در نفس پذيرفته است(ابنسينا1929 ،هـ ب ،ص .)132 ،55چنين به
نظر ميرسد که شيخ ،حرکت در نفس مجرد ،به معنای ايجاد و اعدام يا موجود و معدوم شدن
تدريجى را انكار کرده ،ولي موجود شدن تدريجى که همان استكمال است ،موضوع انكار وی نبوده
اسـت.
نكته ديگر آنکه شيخالرئيس ،در بحث از سعادت و کمال قوا ،با اشاره به ذومراتببودن عقل
نظری و عقل عملي 1بهعنوان قوای خاصه نفس ناطقه ،تأکيد کرده است که سعادت انسان در گرو
سعادت توأم عقل نظری و عقل عملي است؛ پس استكمال نفس سينوی در هر دو حوزه عقل برقرار
است .شيخ غايت استكمال را تبديل عقل نظری به عالمي مضاهي عالم عيني در عقل و ارتسام به
کليه صور معقول دانسته و تأکيد کرده است که در اين طريق عقل عملي بايد همراه باشد(همو،
ص925ـ921؛ همو ،1313 ،ص12ـ12؛ طوسي ،1355 ،ج ،3ص)395؛ با مالحظه اين نكته که اين امر تنها پس
از اتصال نفس به عقل فعال حاصل ميشود.
ابنسينا تعقل را دريافت صور معقوالت بهصورت مجرد از ماده تعريف کرده است ،اين صورت
مجرد ،يا توسط عقل انتزاع گشته و مجرد شده است ،يا فينفسه مجرد از ماده بوده و نفس تنها آن را
ادراک کرده است(همو1355 ،ب ،ص .)325همينجا وی در باب چگونگي تعقل و ارتباط مسئله تعقل با
عقل فعال ،نيز توضيح داده است .او بر آن است که نيروی عقالني نفس ناطقه در بدو امر بالقوه است
و به جهت بالقوگي و همين خصوصيت هيوالنيای که دارد ،با تعقل ،از قوه به فعل درآيد .هر چه از
قوه به فعل درآيد ،الجرم علتي بالفعل دارد که صور عقلي را به آن عطا کرده است ،بنابراين،
عطاکننده صور عقلي ،ضرورتاً عقلي بالفعل است که کليه مبادی صور عقلي نزدش حاضر است(همان،
ص .)321همين مهم ،رابطه عقل فعال با عقل انسان را نمايان ميسازد ،اينکه عقل بالقوه فعليت مي
يابد به افاضه عقل فعال است که همه صور را نزد خود حاضر دارد .انسان نيز با انجام افعالي همچون
فكر و تأمل آمادگي قبول فيض را فراهم ميکند و پس از اتصال با عقل فعال ،صور عقلي در نفس
مرتسم ميشود .ابنسينا از اين مهم با تعبيرهای گوناگوني ياد کرده ،ولي از همه آن تعابير ،معنای

 .1انسان قدرت بر دو نوع تصرف را دارد :تصرف در امور جزئي؛ تصرف در امور کلي .عقل نظری عهدهدار امور کلـي و عقـل عملـي
پردازنده به امور جزئي است ،با توجه به اينكه عقل عملي برای انجام فعل ،نياز به بدن و قوای آن دارد ،اما عقـل نظـری اگرچـه در
دريافت محسوساتي که تجريد شده و معقول گشتهاند ،نياز به وساطت بدن دارد ،اما اين نياز دائمي نيست(ابنسينا ،1313 ،ص.)31
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افاضه عقل فعال بر نفس و درنتيجه حدوث صور مجرد در نفس را اراده کرده است(ابنسينا1929 ،هـ ج،

ج ،2ص321ـ322؛ همو1355 ،الف ،ج ،2ص)319؛ بنابراين ،وقتي بوعلي فردی را عالم به معقوالت معرفي
ميکند ،منظور آن است که فرد هرگاه بخواهد ،ميتواند صورتهای معقول را در ذهن حاضر کند.
عبارت صريح وی گويای آن است که هرگاه صورتي در ذهن حاضر ميشود به معنای آن است که با
عقل فعال اتصال برقرار شده و معقول از جانب عقل فعال در آن شخص مرتسم شده است .روشن
است که چنين تعبيری ناظر بر آن است که معقوالت به صورت دائمي در ذهن انسان حاضر نيست،
درعينحال ،فردی که مورد تعليم واقع شده و اتصالي با عقل فعال داشته است ،احوالش همانند پيش
از تعلم نيست(همو1355 ،ب ،ص331ـ .)331اين تعبير نشان ميدهد که شيخ به اتحاد عاقل و معقول
عقيده ندارد ،اگرچه احوال نفس را پيش و پس از تعليم يكسان نميداند.
مشهور آن است که ،شيخالرئيس ،با نظريه اتحاد عاقل و معقول نهتنها موافق نبوده ،بلكه بهصراحت
با آن مخالفت کرده و به نقد ديدگاه اتحاد نيز پرداخته است(همو1929 ،هـ ج ،ج ،2ص325ـ .)321باوجوداين،
شواهد جالبتوجهي در آثار او وجود دارد که مستلزم پذيرش اتحاد عاقل و معقول است؛ مثالً وقتي
ابنسينا ،چنانکه اشاره شد ،بيان ميکند که کمال ويژه نفس ناطقه ،تبديلشدن به عالمي عقلي است
که صورت همه هستي اعم از نظام معقول ،افاضات و خيرات از صدر تا ذيل ،يعني از مبدأ نخستين تا
اجسام ،در آن نقش ببندد ،الجرم فهم معنای اتحاد عاقل و معقول رخ ميدهد .بهعبارتديگر ،باالترين
کمال نفس آن است که جهان معقولي موازی و برابر با همه جهان موجود شود تا بتواند هر آنچه حسن
و خير مطلق و جمال حق است ،مشاهده کند و با آن متحد شود؛ درنتيجه ،نقش ،صورت يا نمونهای از
آن را در نفس خود داشته باشد و داخل در قلمرو آن شود ،بهگونهای که گويا يک چيز هستند(همو،
1929هـ ب ،ص925ـ921؛ همو ،1353 ،ص111؛ اسفرايني نيسابوری ،1313 ،ص959ـ .)951عالوهبراين ،هنگاميکه
شيخالرئيس در اشارات ،دربارۀ کمال جوهر عقلي و لذت عقلي سخن ميگويد ،صورتي از تمثل 1تمام
هستي را در نفس عاقل ،تصوير ميکند که ذاتاً تمايزی از نفس ندارد(طوسي ،1355 ،ج ،3ص .)395عدم
تمايز بازنمايي هستي از ذات نفس تصريح خود اوست ،زيرا اساساً شيخ همه ادراک را همين بازنمايي
دانسته و علم حضوری را در علم به ذات و آثار آن محدود ميکند(بهشتي ،1311 ،ص .)131وقتي سخن از

1ـ تمثّل به معنى تصور کردن مثل شىء است .تمثل به اين معنى عبارت است از حصول صورت شىء در ذهن ،يا ادراک مضـمون
معينى از هر فعل ذهنى ،يا تصور چيزى که مثال و نمودار و نايب و قائم مقام چيز ديگرى است .فرق تمثّل و تمثيل ايـن اسـت کـه
تمثَل به معنى تصور است در حالى که تمثيل به معنى تصوير و تشبيه است .تمثل کردن چيزى به معنى تصور کردن مثال و نمـودار
آن است(صليبا و صانعي ،1311 ،ص .)251
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عدم تمايز ذاتي اين بازنماييها از ذات مدرک به ميان ميآيد ،در اصل تعبير نفي تمايز ذاتي مدرک از
تمثلها يا همان بازنماييهای نفس ،نوعي اتحاد ميان عاقل و معقول به ذهن متبادر ميشود .حال ،اگر
بتوان او را متقاعد به اتحاد عاقل و معقول فرض کرد ،حتي اگر اين اتحاد ،منحصر در تعقل مجرد نسبت
به نفس خويش باشد و امور ديگر را داخل در مقوله اتحاد عاقل و معقول نبيند ،با نظر به نوع
مالحظهای که شيخ در مواجهه نفس و عقل فعال دارد ،مسئله استكمال از ديدگاه او به بهترين وجه
تبيين ميشود .درعينحال ميتوان صراحت بيان او در قبول اتحاد حاس و محسوس در نفس شفا را نيز
مالحظه کرد ،آنجا که ميگويد :احساس نوعي انفعال است ،نفس صورت محسوس خارجي را ميگيرد و
متحول ميشود و حاس بالفعل همانند محسوس بالفعل ميشود(ابنسينا1929 ،هـ ج ،ج ،2ص .)51جالب
توجه است که شيخالرئيس در ادامه مطلب بهصراحت بيان ميکند که انفعال حاس از حسوس ،نه از راه
حرکت و کون و فساد که بر سبيل استكمال است(همان ،ص ،)55از اين طريق ميتوان پاسخ اشكال مقدر
در بيان خاليبودن نفس از ماده را نيز تبيين کرد ،چراکه استكمال به خالف حرکت و کون و فساد
نيازمند امر مشترک مادی نيست .چنانکه پيداست نتيجه انفعال حاس از محسوس که نوعي اعتراف به
قبول اتحاد آنهاست ،استكمال است .و اينهمه جدا از عباراتي است که جناب شيخ در مبدأ و معاد ،پس
از تقرير برهاني بر اتحاد عاقل و معقول آورده و طي آن بيان کرده است که برهانهای متعددی بر اين
مسئله وجود دارد و او از آن ميان روشنترين آنها را برگزيده و به آن اکتفا کرده است(ابنسينا،1313 ،
ص)12؛ اينهمه ناظر به توجه او به نظريه اتحاد است(حسنزاده ،1311 ،ص23ـ .)32اگر نگاه او به نظريه
اتحاد پذيرفته شود ،استدالل بر استكمال نفس نيز از آن استفاده ميشود.
باوجوداين ،به نظر ميرسد نميتوان از صراحت ابنسينا در انكار اتحاد عاقل و معقول و نفي تغيير
تدريجي در جوهر نفس چشمپوشي کرد ،بهنحویکه حتي زماني که او از استكمال سخن ميگويد،
تغيير در اوصاف و اعراض را منظور ميکند و زماني که تغيير در ذات ،موضوع سخن باشد ،اصطالح
استحاله را بهکار ميبرد(ابنسينا1929 ،هـ ب ،ص .)332درعينحال ،برخي متفكران بر اين عقيدهاند که
جناب شيخ در اشارات و شفا بر سبيل مشاء عمل کرده است و آرای او را بايد در ديگر آثار او جستوجو
کرد.1
بنا بر اين ديدگاه ،موضع شيخالرئيس در اشارات در باب کيفيت اتصاف جوهر عاقل به صورتهای
عقلي و کماالت با فرض انكار نظريه اتحاد معنا يافته است و شيخ بهجد ،بر آن است که اتصاف نفس

 .1در کتاب فلسفه مشاء با تكيه بر اهم آراء ابنسينا ،اين مهم به تفصيل تببين نشده است(ذبيحي.)1332 ،
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به صور عقالني را بهصورت تقرر چيزی در چيز ديگر تبيين کند(طوسي ،1355 ،ج ،3ص235ـ )231؛
چنانکه در شفا نيز تأکيد ميکند که صور اشياء در نفس حلول ميکنند و نفس را زينت ميبخشند و
نفس چون واجد مرتبه عقل هيوالني است ،برای صور معقول بهمثابه مكان ميشود(ابنسينا1929 ،هـ ج،
ج ،2ص .)323درنتيجه ،از موضع ابنسينا ،ذات نفس از ثبات برخوردار است و استكمال ،تنها در امور
عرضي است که زائد بر ذات نفس انسان است(ابنسينا ،1351 ،ص931ـ .)935ادراکات ،کماالت ثانيه و
عارض بر نفساند و همه افراد انسان اعم از نبي و ولي و شقي جوهر واحد دارند و تفاوت تنها در
صور علميه و اخالقي است که زائد و عارض بر نفس است(حسنزاده آملي ،1353 ،ص.)515
ميتوان رأی به استكمال پس از مرگ را در انديشه شيخالرئيس از دو حيث دنبال کرد .بهطورکلي،
در تفكر سينوی شواهد بسياری وجود دارد که از منظری عام ،اصل استكمال را برای نفس مالحظه
ميکند و نفس را به جهت ويژگيهايي که دارد ،بهطور مطلق واجد خصيصه استكمال ميداند .عالوه
براين ،چنانكه اشاره شد برخي هيئتهای همراه نفس را نيز ميتوان بهعنوان مبادی استكمال پسيني
عرضي آن تفسير کرد.

استکمال مدام نفس ذیشعور
شواهدی در آثار ابنسينا وجود دارد که به استكمال مدام نفس بر پايه خصوصيت ادراکي او نظر دارد
و در همه نشئات وجودی نفس جاری است .شيخالرئيس معتقد است که نفس ناطقه انسان پيوسته
برای خود حضور دارد و آنچه برای خود حضور دارد ،مجرد است ،درنتيجه يک امر معقول به شمار
ميآيد.
نفس ناطقه انسان اين حضور و آگاهي نسبت به ذات خود را از طريق ابزار و آالت به دست
نميآورد و اين آگاهي ذاتي اوست(ابنسينا1929 ،هـ الف ،ص ،)112يعني از درون ذات برخاسته و ناشي از
ذات ناطقه اوست .درک و شعور انسان نسبت به ذات خود مطلق است و به هيچ قيد و شرطي مقيد
نيست ،بهواسطه همين اطالق ،نميتوان گفت که اين آگاهي ،گاهي هست و گاهي نيز نيست.
بوعلي باور دارد هر موجودی که مجرد است ،عين علم و آگاهي است و آنچه عين علم و آگاهي
است ،عين فعل است؛ چراکه خود تصريح کرده ،عقل جز ادراک عقلي چيز ديگری نيست(همان،
ص ،)132با توجه به تصريح ابنسينا بر اينكه عقل جز ادراک عقلي چيز ديگری نيست ،ميتوان گفت
که عقل پيوسته و تنها تعقل و ادراک و ادراککردن است؛ بنابراين عقل ،فعل است به همراه معنای
استمراریای که از فعل انتظار ميرود(ابراهيمي ديناني ،1333 ،ص ،)912چراکه بدون آگاهي هيچ فعلي
محقق نميشود(ابنسينا1929 ،هـ الف ،ص.)115
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بهاينترتيب نفس ناطقه در نظر ابنسينا در حيات مادی و پس از آن ،يعني در طول زندگي طبيعي
همراه با جسم و نيز پس از رهاشدن از قيود طبيعت و ترک بدن باز هم ميتواند استكمال و تحول
داشته باشد ،چراکه عقالنيت عقل و فعل ادراک با ممات او زائل نميشود .او استكمال نفس ناطقه
پس از رهايي از بدن را چنين ترسيم ميکند که نفس ناطقه چون مجرد و منزه است به مشاهده
عقول و مجردات ميپردازد ،در اثر همين نوع مشاهدات برای استفاضه از عقل فعال و موجودات برين
شايسته ميشود و بنابراين پذيرای کسب فيض از عقل فعال ميشود(ابنسينا1355 ،ب ،ص331ـ.)331
درواقع نفس بهواسطه تجرد و خودآگاهيای که دارد ،وجودش عين ادراک و ادراک عين هستي
اوست ،امری که موجب ميشود موضوع فيض مدام عقل فعال واقع شود ،چراکه در صورت فقدان مانع،
عقل فعال بخلي برای افاضه ندارد ،بنابراين تجرد و افزايش خودآگاهي نفس موجب ميشود که ظرفيت
پذيرش نفس گشايش يابد ،درعينحال ابنسينا ضروری ميداند که نفس با تأمالت و افكار آمادگي
قبول فيض را فراهم کند .او عنوان ميدارد که بهواسطه فكرکردن ،صور بر نفس افاضه ميشود ،البته
نفس بايد خواهان اتصال به عقل فعال باشد و برای تحقق اين مهم استعداد جذب فيوضات را در خود
بپروراند .با فراهمشدن استعداد و قابليت در نفس ،با توجه به فيض مدام عقل فعال ،نفسِ مستعد به نحو
مدام و مطلق ،مدرک کليات خواهد بود و حد يقفي نميتوان برای آن تصور کرد ،چراکه نفس همواره
مدرک است و اعم از همراهي با بدن يا رهايي از آن ،استكمال و ادراک مدام برای نفس محقق است و
حتي شايد بتوان گفت با کنار رفتن پردههای مادی و ممكنشدن مشاهده مراتب عالي وجودی شرايط
برای استكمال نفس پس از مفارقت از بدن مهياتر نيز ميشود ،چراکه شيخالرئيس در آثار خود به اين
مهم اشاره کرده است که نفس تنها به هنگام تفرد ذات و تجرد از مالبست با ماده که مانع از ادراک
صريح و تمام ذاتش ميشود ،عاقل حقيقي خواهد شد(همو1929 ،هـ الف ،ص ،)11يعني پس از مفارقت از
بدن ممانعتي که بدن برای نفس در رجوع به ذات و ادراک خويشتن خويش داشت مرتفع ميشود.
بهويژه اينكه بوعلي تصريح ميکند که صورتهای عقلي با يكديگر تزاحم و تمانع ندارند و آنچه مانع از
اشتغاالت متعدد عقل به صور معقول است ،بدن و آثار آن است(همو ،1351 ،ص .)311از همين مهم
ميتوان دريافت که پس از مرگ و قطع تعلق از بدن ،نفس ميتواند به همه امور معقول محيط باشد،
چراکه ميان صورتهای عقلي هيچ تمانع و تزاحمي نيست ،اما با توجه به ميزان حرکات فكریای که
نفس برای کسب استعداد و قابليت قبول فيض فراهم کرده ،موضوع اتصال به عقل فعال و احاطه به
صور معقوله واقع ميشود.
اين نحوه تصوير موضع ابنسينا از استكمال نفس ،حرکت در ذات نفس و به تعبيری حرکت
جوهری نفساني را چنانکه در حكمت متعاليه منعقد شده ،تداعي ميکند .اگر شواهد ناظر به وجود
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حرکت در جوهر ،در آثار شيخ در کنار اين ديدگاه قرار داده شود ،حاصل ،نظر به استكمال ذاتي نفس
است و نه صرفاً استكمال عرضي نفس .البته بوعلي صور علميه را بهعنوان عرض لحاظ کرده ،ذات
نفس را در زمان تعلم عاری از تغير ميبيند و به تعبيری به نقد ديدگاه اتحاد عاقل و معقول
ميپردازد(1ابنسينا1929 ،هـ ج ،ج ،2ص325ـ ،)321باوجوداين صراحت او در اين دو تبيين ،محل تأمل
است .به هر روی ،ناسازگاری اين تعابير با انكار شديد ابنسينا در اشارات که اثر نهايي و نظر نهايي او
به شمار ميرود ،سخن از استكمال عرضي را تقويت ميکند که راه بر اين مهم نيز در حيات پسين
باقي است.

استکمال عرضی نفس مجرد
ابنسينا در بيان خصايص نفس بيان ميکند که اگرچه جسم در پديد آمدن نفس شرط است ،اما
نفس در بقا نيازی به جسم ندارد و نيز تصريح ميکند که اگر نفس پيش از کاملشدن از بدن مفارقت
کند ،ممكن است نوعي از استكمال بدون جسم و بدن متوجه آن شود ،چراکه جسم در استكمال
نفس شرط نيست(ابنسينا1929 ،هـ الف ،ص .)11البته از سوی ديگر ،بهصراحت عنوان داشته که برای
هيچيک از دو طرف استكمال يا عدم استكمال نفس مفارق برهاني وجود ندارد(ابنسينا1929 ،هـ ج،
ص)15؛ ولي واقع آن است که با تعريفي که او از مفارقت آورده ،بايد تغيير موضع او به نفع استكمال
پس از مرگ را پذيرفت.
2
شيخ بر اين باور است که مفارقت حقيقي نفس زماني است که در نفس ناطقه «هيئت اذعاني»
وجود نداشته باشد .او توضيح ميدهد که وقتي عمل بر اساس افراط و تفريط صورت گيرد ،قوای
حيواني قدرت مييابد و درنتيجه هيئت اذعاني ،يا عارضه انفعالي ـ انقيادی در نفس به وجود ميآيد.
اين هيئات موجب عالقه و توجه شديد نفس به بدن ميشود(ابنسينا1929 ،هـ ب ،ص ،)932بهگونهای
که پس از مرگ همراه او است و با خواست حقيقت نفس که امری مجرد است و رو به ماورا دارد،
ناسازگار است و موجب مادیانديشي و تعويق مفارقت حقيقي نفس ميشود؛ بهطوریکه وقتي نفس

 .1البته ابنسينا اتحاد عاقل و معقول را در تعقل ذات يک عقل مجرد پذيرفته و در تعقل معقوالت غيری اتحاد را انكار ميکند.
« .2اذعان» در کشاف اصطالحات الفنون به معني اعتقاد ،عزم قلبي و عزم جزمي ا ست که بعد از ترديد ،حاصل مي شود و بـرای آن
مراتبي از ظن تا يقين فرض شده است(تهـانوی1112 ،م ،ص .)131با اين وجـود تسـليم مطلـق و مطيـعبـودن را نيـز از آن اسـتفاده
کردهاند(جمعي از نويسندگان1915 ،هـ ،ص  .)19با در نظر گرفتن معنای هيئت اين اصطالح را ميتوان به عرضي که خصوصيت انقيـاد
و پذيرش را در نفس راسخ ميکند و نفس را مطلقاً منفعل ميسازد ،تعريف کرد و آن را با عارضه انقيادی يا انفعالي همارز گرفت.
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همراه با اين هيئتها از بدن جدا شود ،حال او بهگونهای است که گويا مفارقتي صورت نگرفته و
نفس از بدن جدا نشده است .اين هيئتها نفس مفارق را از دست يافتن به سعادت باز ميدارند و
زمينه آزار نفس را مهيا ميسازند؛ چراکه به تعبير ابنسينا اين هيئتها با جوهر نفس ،تضاد دارند و
آن را اذيت ميکنند(ابنسينا1929 ،هـ ب ،ص932ـ .)931او اين حالت را به آفت و مرضي تشبيه ميکند
که مانع ادراک شخص مريض ،و موجب مشتبهشدن لذت عارضي بدن بهعنوان سعادت حقيقي
ميشود .درصورتيکه اين مانع برطرف شود ،ادراک صحيح حاصل ميشود .بوعلي بر اين باور است
که چون اين آزار و رنج به دليل امر الزمي نيست و تنها به واسطه امر عارض غريب است ،دوام و بقا
ندارد؛ با ترک اعمال و افعالي که تكرار آنها موجب بروز اين هيئتها شده ،بهتدريج باطل ميشود؛
بنابراين ،عقوبت ناشي از اين افعال جاودان نيست و اندکاندک زوال مييابد و بهاينترتيب نفس
تزکيه شده و به سعادتي که به آن اختصاص دارد دست مييابد(همان ،ص.)931
همين مسئله يعني محو هيئاتي که موجب ناکامي نفس در رسيدن به سعادت اوست ،حتي اگر
بهقدر رفع بيماری و عارض مالحظه شود ،نشاندهنده عقيده به استكمال پس از مرگ در ديد
ابنسينا است ،همينکه موانع سالمت نفس مرتفع ميشود ،استكمال تحقق مييابد ،چراکه استكمال
لزوماً تعالي وجودی نيست و در اين مقام همين اندک برای اثبات پذيرفتن استكمال در حيات
پسامادی از منظر سينوی کفايت ميکند .بهتصريح ابنسينا دوری از تكرار افعال ايجادکننده حاالت
مضر در نفس ،شرطي است که رفتهرفته نفس را به مقام تزکيه ميرساند؛ يعني مقامي برتر و باالتر از
آنچه در لحظه مرگ داشته است .اين ارتقا ميتواند عنوان استكمال را به هر معنا که مراد شود ،پذيرا
باشد .اين استكمال متوجه هيئتهای نفساني است .زوال هيئتها امری است که متوجه ذات نفس
نيست و عبارات ابنسينا در تصريح محو تدريجي هيئات نفساني پس از مرگ و همراه با توقف افعال
مضر ايجادکننده آنها نيز مؤيد همين مطلب است که اين تغيير صرفاً زائلشدن عارضههای مضر
است و متوجه ذات نفس نيست؛ بنابراين ،استكمال تنها متوجه زوال هيئات است و ذات نفس
همچنان ثابت باقي ميماند.
ابوعلي سينا در بحث از معادِ نفوسي که کماالت بدني ندارند نيز موضع خويش در باب استكمال
عرضي نفس را ظاهر ميکند .وی در الهيات شفا در ادامه مباحثي که گذشت و نيز در برخي آثار
ديگر ،گروهي از انسانها را موضوع سخن قرار داده که کماالت بدني ندارند؛ زيرا در دنيا نتوانستهاند
به ادراک اجمالي شكوفايي عقالني بهعنوان کمال نهايي انسان برسند تا به آن شوق يابند و برای
رسيدن به آن تالش کنند .ازنظر ابنسينا اين افراد که از آنها تعبير به نفوس ساده يا «بُله» ميکند،
پس از جدايي از بدن باقي ميمانند؛ زيرا هر نفس ناطقي باقي است و برای او سعادت ظني حاصل
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است و تنها برای پاکشدن از رذائل عقل عملي معذب ميشوند که اين عذاب نيز بهتدريج کاسته
ميشود و سرانجام از بين ميرود(ابنسينا1929 ،هـ ب ،ص931ـ .)932شيخ در مورد اين نفوس ساده و
بسيط ،تعبير ديگری نيز دارد .وی با بياني مانند «قول ممكن»« ،شايد» و تعبيراتي از اين قبيل،
احتمال ميدهد که برای نفوس «بُله» ،چون از کماالت مادی فاصله داشتهاند ،شرايطي مهيا شود که
بهواسطه ماده کماالتي را به دست آورند؛ بنابراين ،بيان ميکند که ممكن است پس از جدايي
نفسشان از بدن مادی ،به اجسامي تعلق بگيرند که اين شايستگي را دارند(همو ،1313 ،ص )119و
بهواسطه اين تعلق جسم مذکور را برای تكامل خود بهکار گرفته بهواسطه آن تخيل کنند .البته
عبارات او نشان ميدهد که او اين عقيده را بهطورقطع نپذيرفته و نسبت به آن با ترديد برخورد
ميکند؛ ضمن اينكه در مورد چيستي اين بدن نيز قطعيتي در آرای شيخ وجود ندارد و ناگزير دو
احتمال در اينباره ميتوان به او نسبت داد .احتمال نخست اينكه اين نفوس به بدنه فلک و اجرام
سماوی تعلق بگيرند و بهواسطه اين تعلق به تخيالت خود ادامه دهند؛ البته اين به معنای آن نيست
که جسم فلک بهمثابه بدن برای آنها باشد ،بلكه صرفاً به آن تعلق ميگيرد و از آن استفاده ميکند تا
از مرتبهای از کماالت از اين طريق بهرهمند شود(همان ،ص119ـ .)115احتمال دوم آن است که بدن
موردنظر از جنس هوا و دود و بخار باشد به همراه مزاجي جوهری که روح ناميده ميشود(همان،
ص.)115

اگرچه ابنسينا اين قول را محتمل دانسته ،اما تبيين عقليای از آن به دست نداده و تنها آن را به
برخي از کساني که اهل گزافهگويي نيستند نسبت داده است .طوسي بر آن است که اين عقيده از آنِ
فارابي است(طوسي ،1355 ،ج ،3ص355ـ ،)351اما ارجاع مستقيمي به اثر فارابي نداده است و اين ديدگاه
نيز با موضع فارابي مبني بر عدم بقای نفوسي که به مرتبه عقل بالفعل نرسيدهاند ،تقابل دارد .عقيده
معلم ثاني آن است که نفوسي ،همچون نفوس «بله» ،اساساً بقايي ندارند تا برای استكمال و ارتقا
نيازی به کاربست اجسام سماوی داشته باشند(فارابي1335 ،م ،ص131ـ .)133تجليلي که ابنسينا از
صاحب اين ديدگاه (چه فارابي باشد ،چه انديشمندی ديگر) داشته ،نشاندهنده پذيرش تلويحي اين
ديدگاه از جانب اوست ،ولي وی هيچ استدالل يا تبييني عقلي از آن به دست نداده است .بههرروی،
همين ميزان از پذيرش اين موضع از سوی شيخ ،نشان ميدهد که استكمال نفس پس از مرگ کامالً
برای ابنسينا موردقبول و روشن بوده ،اگرچه در باب چگونگي آن هيچ تبيين فلسفيای به دست
نداده است .اين نحوه از تصوير استكمال پس از مرگ از ديد شيخ ،برخاسته از همراهي نفس ناطقه
با بدن است ،باوجوداين او نظر به تعالي ذاتي نفس مجرد ندارد؛ به تعبير ديگر او بر همان مبنای ثبات
در ذات و حرکت و استكمال در اعراض باقي است و از آن پا فراتر ننهاده است.
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نتیجهگیری
موضع شيخالرئيس درباره استكمال نفس انسان در نسبت با عقل که آن را قوه نفس ناطقه معرفي
کرده ،معنا يافته است .نفسي که بوعلي سينا بهصراحت و به تكرار مجرد دانسته ،مجهز به قوای عقل
عملي و نظری است و از طريق همين قوا نيز استكمال مييابد ،بهبيانديگر او استكمال نفس ناطقه
انسان را بر اساس همين قوا ،از دو طريق علم و عمل به تصوير کشيده است .شيخ بر آن است که
نفس ناطقه از طريق اتصال با عقل فعال استكمال علمي مييابد و غايت استكمال را تبديل نفس به
عالمي علمي ،مضاهي عالم عيني تصوير کرده و با تعريفي که از آن به دست داده ،ناخودآگاه ،نوعي
حرکت در نفس و اتحاد عاقل و معقول را در ديدگاه او به ذهن متبادر ميکند؛ درحاليکه خود ،اتحاد
نفس با صور معقوله را بهشدت انكار کرده و از تقرر و حلول صورتها در نفس سخن ميگويد و آن را
به نحو عرضي تصوير ميکند؛ يعني بهزعم او ،نفس جوهری است که از ابتدای حدوث تا انتها مجرد
است و ذات آن تغيير نميکند ،ولي با فعاليت عقلي استكمال مييابد و اين استكمال در اعراض
اکتسابي و به تعبيری هيئات همراه نفس است .ابنسينا استكمال در بعد عملي نفس را نيز از نظر دور
نداشته است.
نفس ناطقه سينوی پس از مفارقت از بدن ،به حكم اينكه موجودی مجرد است و هر موجود
مجردی عين آگاهي و ادراک است ،از مشاهده و ادراک امور عالم ملكوت برخوردار است و اين
مشاهده به معنای اعم ،فعل نفس ناطقه بهشمار ميرود .اين فعل همواره انجام ميشود و دوام آن
مستلزم دوام استكمال نفس خواهد بود .بنابراين ميتوان ابنسينا را بهطور مطلق مؤيد استكمال در
نفس دانست ،هرچند اين استكمال از حد تغيير و تبدل عرضي فراتر نرود .از اين منظر اساس نظر او
مبتني بر ثبات در ذات و جوهر اشياء است و با تصوير استحاله و استكمال در اعراض و لواحق ،عوامل
استكمال نفس را منحصر در کماالت عرضي و خارج از حقيقت نفس تصوير ميکند .اين تصوير ،به
کليه عوالم جهانشناسي ابنسينا منتسب است.
از سويي ديگر وقتي عقيده شيخ به استكمال مدام نفس بهعنوان حيثيتي مدرک و ذیشعور ،تأييد
شود ،جريان استكمال در همه عوالم و ساحات وجودی نفس برقرار خواهد بود؛ بنابراين در نگاهي
کلي ميتوان شيخ را مؤيد استكمال نفس در حيات پسين دانست ،اگرچه استكمالي که به دست داده
است ،به ذات نفس راه نداشته باشد .ضمن اينكه چنانكه پيشتر نيز بدان اشاره شد ،با توجه به
شواهدی که در باب نظر به حرکت در ذات و جوهر نفس و استكمال ذاتي آن در آثار شيخ وجود دارد،
شايد بتوان حتي نسبت حرکت ذاتي نفس را از لوازم برخي آرای او دانست.
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