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 چکیده

، ماهیدت نفدس  . اسدت  دیده   خود به مختلفی بسیار آرای تاریخ، طول در نفس مبحث
ترین مباحث در آرای  با بهن، هموار  از چالشی ط نفسو کیفیت ارتباحهوث و قهم آن، 

هدای   وف مشّائی، در اکثدر نوتدته  عنوان یک فیلس سینا، به ابن .نها فلسفی و کالمی بود 
هدای   در برخدی از رسداله  امدا   ؛را پذیرفته مبنی بر حهوث نفس خود، دیهگا  ارسطویی
 مبندی بدر   عباراتی دال بر گرایش او به دیهگا  افالطونی ،عینیّه ۀعرفانی و نیز در قصیه

 سدینا ایاداد کدرد  کده     تود. این امر مشکلی را برای مفسدران ابدن   دیه  میقهم نفس 
 -نوتتار حاضدر بدا رویکدردی تویدیفی      نه.کنچگونه این دو دیهگا  متناقض را توجیه 

آیه کده دیدهگا     دست می در این فراینه بهتحلیلی به بررسی این مسئله پرداخته است. 
سینا در حکمت مشرقی تغییر نیافته و او همچنان به ادعای پیشدین خدود در بدا      ابن

سینا تفداوتی   براین، بین رهیافت مشائی و اتراقی ابنحهوث نفس وفادار مانه  است. بنا
 نیست. 

 

 سینا، حکمت اتراقی، حکمت مشائی، مالیهرا، نفس. ابنها:  واژه کلید
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 . درآمد1
فلسفه مربوط  در تاریخانهیشمنهان ستارهای فلسفی ای از جُ گسترد  بخشبهون تردیه 

در این همه به نوعی  رفانو ع حکمت و فلسفهۀ ورزان عری انهیشه .است« نفس»به 
ین تر ین و بنیادیتر مهمتوان گفت یکی از  ت میأبه جرانه.  پردازی کرد  مبحث نظریه

 نفس است.  و قهم حهوث ۀلئ، مساتموضوع
که پیرو فلسفۀ یونان و تارح تناسیم  سینا را فیلسوفی مشائی می ابنما غالباً 

است،  سینا فیلسوفی مشائی ابن اقعاًو اگر که پرسه از خود میانهیشمنهی  ارسطوست. هر
سینا در بسیاری  چرا ابنتود؟  دیه  می ارسطوهای عمیقی بین وی و  چرا گاهی تکاف

 انهیشه؟ ای دیگر می به گونهدر برخی آثار خود  نفس حهوث همچونفلسفی از مسائل 
اني که با آنچه در آثار مشرقي و عرفکنه  مطالبی را بیان می ي خودئدر آثار مشاوی 
های مشرقی و عرفانی  است. رویکردهای تمثیلی و رمزی و آموز  در تعارض کامالً گفته
آیا نفس که  این ، چگونه بایه تحلیل کرد؟حهوث نفسسینا را در یورت پذیرفتن  ابن

بهن وجودي مفارق داتته یا یرفاً با حهوث بهن با آن همرا   هپیش از همراهي و تعلق ب
تود؟ دیهگا  اول به افالطون و  ث بهن، نفس نیز حادث ميتود و همرا  با حهو مي

قابل رؤیت است.  پیروانشهاي ارسطو و  گردد و دیهگا  دوم در نوتته پیروان وي باز مي
اما وي  است. دیهگا  ارسطویي و قول به حهوث ،غالب استسینا  ابنآنچه در ظاهراً  البته
داللت بر قهیم  کهکنه  را بیان میمطالبی  عینیهۀ قصیهخصوص در  آثار مشرقی بهدر 

پیش از این، سازگاري یا تعارض این دو نظریه مورد اهتمام پژوهنهگان  بودن نفس دارد.
فلسفی مشائی بود  است و مورد بحث و تهقیق قرار گرفته است. بازخواني و فهم مهعاي 

هایش سینا در با  حهوث نفس و کاوش در با  نسبت آن با آموزهای عرفانیِ پی ابن
توان کوتشي ثمربخش در  نفس و نشان دادن سازگاری یا تعارض این دو رویکرد را مي

ادعای ما در این  تناسي دانست. مسیر تحلیل فلسفي و عرفانی دیگر مسائلِ مهم انسان
در با  حهوث  خود پیشین ادعاي به مشرقی حکمت در سینا ابنمقاله این است که 

. اما این مهعا تا چه انهاز  قابل است نشه  رویگردان شخوی رأي از و مانه  وفادار نفس
تبیین و دفاع است؟ ههف این جُستار یافتن پاسخي است درخور براي توضیح و اثبات 

 این مهعا به کمک تحلیل مفاد هر دو رویکرد است.

 

 . پیشینه تحقیق2

بده   خدود   فلسدفی  ۀمبانی فلسفی و به قهر ظرفیت انهیش هر فیلسوفی با توجه به ایول و
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وادي ایدن  در ای  )افالطون و ارسطو( بده گونده  یونان فالسفۀ  پرداخته است.مسئلۀ نفس 
 تدأثیر  مسدلمان  و غربدی  فیلسدوفان  از اعدم فالسفه متأخر  برانه  توانسته کهانه  گام نهاد 

 وجود بهن پیهایش از قبل نفس که است آن بر و دانه قهیم می را نفس افالطون، .بگذارنه

 نده  است حادث نفس است معتقه وي .دهه ارائه می دیگري دیهگا  ارسطو و است داتته

 . روتدن دارد بدهن  بدا  آن نسدبت  و نفس حقیقت از وي برداتت در ریشه باور این . قهیم

 پژوهش این چه آن و طلبه مي مستقل ماالي اقوال فیلسوفان تمامي به پرداختن که است

 بده  خدود  مشدائی  آثار در سینا ابنسیناست.  دیهگا  ابن گزارش و تحلیل است، آن در پي

 تصریح این رمزي و مشرقی آثار در اما است، کرد  اقامه برهان نفس حهوث بر آتکار طور

 ،است ته  قانقمح و وي تارحان میان آرا تشتت و نظر اختالف سبب امر همین. نهارد را
 افدرادي  سدو،  یک زا .است نوسان در نفس قهم و حهوث میان آنان نظریات که اي گونه به

 همقد  بده  مشدرقی ۀ دور سیناي ابن کهعقیه  دارنه  محققان ازبرخی  و کربن هانري چون

ۀ دور سدیناي  ابدن  باورنهکه براین مالیهرا چون کسانی دیگر، سوي از و .است معتقه نفس
 رو، ازاین .است نبود  رویگردان خود پیشین رأي از و بود  معتقه نفس حهوث به مشرقی

بده داوری میدان    موجود تواههبا توجه به  و گرفته اناام مطالعات به نظر با ضرحاۀ مطالع
برای دستیابی به ههف پژوهش مباحث در دو چارچو   پردازد. نظریات یورت گرفته می

تدود، سد س    سینا دربارۀ نفس بیدان مدی   تونه؛ نخست دیهگا  مشائی ابن عمه  ارائه می
کنیم. نوآوری مقاله در این اسدت کده    ش دنبال میا رهیافت مشرقی وی را در آثار عرفانی

کاررفته در آثار مشدرقی را تدا حده امکدان بازگشدایی       تود رمزها و استعارات به سعی می
آمه  نشدان دهدیم کده میدان ایدن دو انگدار  )حکمدت         دست کنیم و با دالیل و تواهه به

أمدل دیگدر در ایدن    سینا( تعارض واقعی وجود نهارد. نکتدۀ تدایان ت   مشائی و اتراقی ابن
که بنا به نظدر   مقاله توجه به تأییهات مالیهرا در مسئلۀ حهوث نفس سینوی است و این

 سینای مشرقی به حهوث نفس معتقه بود  است.  مالیهرا، ابن
 

 . نفس: رویکرد مشائی  3

دانه و به یراحت  سینا در بیشتر آثار مشائی خود، به طور آتکار، نفس را حادث می ابن
کنه. افالطون پهیه آمهن انسان را در زمین حایل هبوط او از  افالطون را رد میعقیهۀ 

دانه. به نظر او نفس آدمي قبل از هبوط به عالم خاکي در عالم روحاني  عالم عقول مي
وجود داتته است و پس از جها تهن از بهن هم به جاي خواهه مانه. وقتي در عالم 
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آیه و از این رو  دانستیم به یاد ما مي چه مي ع آنتناسیم، در واق خاکي حقیقتي را مي
دانیم که این از ایول مهم عقایه افالطون است.  معرفت چیزي جز یادآوري نیست و مي

[. به خوبی روتن است که متعلق بودن نفس به عالم مُثُل و هبوط آن در 74-73، ص8]
 زنهان تن، داللت بر قهیم بودن آن دارد.

پذیرد. ارسطو بر این عقیه  است  طو مبنی بر حهوث نفس را میسینا دیهگا  ارس ابن
کمال اول برای جسم طبیعی که »که نفس حادث است نه قهیم. از منظر ارسطو، نفس 

 [.78، ص10« ]دارای حیات بالقو  است، یعنی برای جسم آلی.
ر کنه که وجود نفس مقهم ب های خود تصریح مي و سایر رساله نفسسینا در رسالۀ  ابن

تود مناسب با  وجود بهن نیست. او معتقه است که وقتي وجودي به وسیلۀ خهاونه آفریه  مي
گیرد، بنابراین، وجود جسم و نفس را همزمان  مزاج آن تن، نفس بالفایله به آن تعلق مي

گویه  دهه، چرا که مي دانه و اگر بخواهه تقهم و تأخري قائل تود آن تقهم را به بهن مي مي
سازد:  بخشه. در این زمینه او خاطرنشان مي آن تن خهاونه نفسي را به بهن ميمناسب با 

جا کثرت نفوس در یک  سینا در همان [. ابن52، ص2« ]نفس مردم حادث است با حهوث بهن»
کنه:  کنه. و در ادامه تأکیه مي ها و همچنین تناسخ را رد مي نفر و یا وحهت نفس در کل انسان

مردم را پیش از بهن موجود نیست بلکه چون جسمي پهیه آیه پس معلوم ته که نفس »
]همان، « مستعه نفس به مزاج خاص نفسي بهو پیونهد از واهب یور تا تهبیر آن جسم کنه.

 تود: یسینا در این عبارت چنه نکته را متذکر م ابن[. 54ص 
بلکه  دانه، یدانستنه، او آن را قهیم نم یکه نفس را قهیم م یالف( بر خالف کسان

 ؛نامه یحادث م
 ؛ ( حهوث نفس همرا  با حهوث بهن است

 .ج( بهن ابزار تصرفات و افعال نفس است
دلیل او کنه.  سینا در آثار مشائی خود به یراحت بر حهوث نفس برهان اقامه می ابن

انه و در این یورت اگر برای  بر این امر این است که نفوس انسانی در نوع و معنی متفق
که پیش از تن داتت،  که با بهن حهوث یابه، در آن وجود قبلی جز این ینفس وجود

جهت انتسا   جایز نبود که متکثر باته. زیرا تکثر یا از جهت ماهیت و یورت است یا از
یابه. نفوس از جهت  امکنه و ازمنه و علل حهوث تکثر می ۀبه عنصر و ماد  که در نتیا

جهت  بلکه اگر متغایرنه از ،یکی است ها ورت آنماهیت و یورت متغایر نیستنه، زیرا ی
  [.220، ص3] قابل ماهیت یعنی بهن است
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دلیل دیگر وی برای حهوث نفس این است که نفوس متعهد به وحهت تخصی، قبل 
از بهن وجود داتته باتنه، پس برای تمایز افراد از هم به عوارض نیازمنهنه و عوارض 

باتنه؛ چون الزمۀ آن یکسان بودن نوع همۀ افراد  تواننه از طبیعت نوع برخاسته نمی
است. پس به ناچار عوارض، اموری حادث هستنه و اگر متمایزکننه  حادث باته، نفوس 

 [.221ص، 3تواننه قهیم باتنه ] نمی
 نفسي هر و باتنه داتته تحقق ابهان از قبل نفوس اگر دلیل دیگر وی این است که 

 باته، داتته را کماالت به اتصاف توانایي گردد، متعلق آن به بایه که بهن خایي بهون

 و نهارد سازگاري باتنه، مي نفس براي کماالت کسب آلت که ابهان با فلسفۀ وجودي این
با  این باتنه، ابهان حهوث نیازمنه خود، کماالت حصول براي و باتنه موجود اگر نفوس

معطّل در  آفرینش، نظام در داتيموجو بایه چون نهارد؛ سازگاري وجود احسن نظام ادعاي
 [.221همان، صوجود باتنه ]

رسه  گونه که به نظر می پس بنا به عقیهۀ وی نبودن نفس به دلیل نبودن بهن است آن
 نفسکنه  [ چراکه وی تصریح می23، ص2سینا برای بهن نوعی علیت بالعرض قائل ته  ] ابن

 [.22، ص2]  داتته باتهرا  آنبردن  کار هتود که بهن تایستگی ب وقتی حادث می
چنان نیست نفوس انسانی، جها از بهن و که به مخالفت با افالطون پرداخته سینا  ابن

[. البته 220، ص 3] انه انه و س س در بهن حلول کرد  قبل از آن، قائم به خود بود 
مقصود او از قهم معتقه است که را به نوعي توجیه کرد  و افالطون سخن مالیهرا 

یهرا در ادامه مالانه.  «ل الهیهثُمُ»که عبارت از  است ، قهم مبادي عالیه آننفس
جا این مطلب نیست که نفوس ناطقه با تعینات،  نویسه: منظور افالطون در این مي

، وگرنه انه و خصوییاتي که هر یک دارنه قبل از حهوث بهن موجود بود  ،مشخصات
انه  «حیواني»دیگر  و بعضي« نباتي»واي مستلزم تعطیل قواي نفس که بعضي از سنخ ق

، ص 8ج  ،20] دنبال خواهه آورد خواهه ته و در یک کالم مشکل تعطیل در وجود را به
 .چگونگی آن نزد مالیهرا بسیار مهم است حهوث نفس و ۀلئمس بنابراین، [323
زمینه سبب اختالف فیلسوفان در این . وی است کرد او آن را به تفصیل بررسی  ،رو ازاین

 دانه.  آن می ظرافت له را دقت وئو نیز ناتوانی آنان در کشف و تبیین درست این مس
ماهیت ثابتي نهارد، بلکه به موازات انسان  نفس مطلب نزد مالیهرا آن است که سّر

که وحهت تخصي و وجودي آن  پذیرد و با آن استکمالش، وجودش ماهیات گوناگوني مي
توان  کنه. این مراتب و نشئات را مي تلفي را س ري ميمحفوظ است، مراتب وجودي مخ
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. مرحلۀ 2. مرحلۀ قبل از تعلق به بهن و عالم طبیعت. 1به سه عالم کلي تقسیم کرد: 
 . مرحلۀ پس از طبیعت و مفارقت از بهن. 3طبیعت و تعلق به بهن. 

 وهای سابق و الحق است  دارای مقامات و درجات متفاوت و نشئهبنابراین، نفس 
چه چنین هویتی داتته باته  هر مقامی با مقام دیگر مغایر است و آن یورت نفس در

 [.333، ص20] استفهم حقیقت و هویت آن بسیار دتوار 
مالیهرا معتقه است که مسئلۀ قهم نفس پیش از بهن مبني بر مسئلۀ علیت است و 

فوس انساني علیت، ممکن نیست. از نظر او نمسئلۀ فهم آن بهون تحقیق در حقیقت 
النوع انساني(  قبل از ابهان به واسطۀ کمال و تمامیت علت و سبب خود )یعني ر 

موجودنه؛ چون علت تام، ایاادکننهۀ معلول خود است. پس اگر سبب نفس، در مقام 
[. 333، ص20تود ] ذات و افاد ، تام باته، نفس همرا  با او موجود است و از او جها نمي

تود که از نظر مالیهرا وجود نفس پیش از بهن، وجود حقیقت  بهین ترتیب معلوم مي
النوع پیش از دیگر  قبل از رقیقت است که با وجود سبب پیش از مسبب و وجود ر 

کنه، بلکه عین اوست. این قبلیت، البته قبلیت بالذّات است، نه  اتخاص این نوع تطبیق مي
بر وجود رقیقت است، وجود نفس از  قبلیت بالزمان؛ یعني چون وجود حقیقت، ذاتاً متقهم

جا الزم است که  ذکر این نکته در این نظر ذاتي و نه زماني متقهّم بر وجود بهن است.
 جهی اختالف حهوث در چگونگی لیکن نهارنه؛ تردیه نفس ثحهو در مالیهرا و سینا ابن

حهوث روحانی  مقصود از .دانه می مالیهرا جسمانی و روحانی را حهوث نفس سینا ابن. دارنه
این است که حهوث نفس از جسم نیست بلکه از جوهری غیرجسمانی است که عقل فعال 

، بهن تنها جزء علت اعهادی نفس است نه سینا بنا بر دیهگا  ابن[. 140، ص2، ج 5] نام دارد
علت ایاادی آن، یعنی هنگامی که جسمی پهیهار گشت و تکون یافت آنگا  نفس از ناحیۀ 

سینا معتقه است، نفس همرا  بهن به  تود تا به تهبیر آن ب ردازد. ابن فاضه میعقل فعال ا
 نفس که است نکته این بر تأکیه [.45، ص6]آیه و حهوثش از جسم نیست  وجود می

 نفس، بود، نمی بهن به نفس تعلق اگر ای که گونه به است؛ بهن به و متعلق جوهری حقیقتی

 لو»بنگریه:  سینا ابن عبارت این بود. به ازلی و قهیم وجودیم و لعقو از عقلی نبود؛ بلکه نفس

                       [.212ص، 4« ]البهن الی احتاجت لما ثةحاد النفس تکن لم
 

 . نفس: رویکرد اشراقی 4

اش بر فلسفۀ ارسطو، در اواخر عمر به حکمت اتراقی توجه خایی  سینا با همۀ احاطه ابن
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به  کارشسینا  جا ابن ظاهراً در اینتصوف تمایل نشان داد  است.  پیها کرد  و به عرفان و
یعنی به  خورد. به چشم می وی  هایی در سخنان گویی کشیه  است و ناسازگاری تناقض

تعارض وجود وضوح بین سخنان او در حکمت مشائی و حکمت اتراقی در با  نفس 
ارد بود  و بهن از عالم ماد ، و سینا ایل خلقت روح از عالم ت ابندارد. در آثار اتراقی 

عنوان ه داد ، و روح بهن را بجای خهاونه روح را از عالم باال پائین آورد  و در قالب بهن 
گونه  همان، گذارد کنار میو در موقع مرگ آالت و ابزار کار خود را گیرد  به کار میابزار 

ا به عقیهۀ وی نفس از عالم بن .خود بر این مبنا معتقه است ۀعینی ۀدر قصیهسینا  که ابن
روحاني هبوط کرد  و از مقام واالی خود فرود آمه  است. او اسیر قفس خاکی ته  و در 

این نظر در با  نفس در  1تود. این عالم جسماني و ظلمانی به بالهاي بسیاری دچار مي
 طرح ته  است و قول به حیات نفس پیش از تعلق بهماي  عرفان به نحو بسیار گسترد 

موالنا در مقاطع مختلفي بسیار رواج داتته،  رفادر میان ع و هبوط آن به زنهان تن بهن
 :                      از جمله ؛گویه از آثارش از این مطلب سخن مي

 اددخلق پیش از دست و پهای  انددج 
  ادددهر یفدددا اندددده از وفددهندپری مي 
 هي تهنهدبن «واداهبط»ر ددامه ون بددچ 
 تهنه حبس خشم و حرص و خرسنهي 

 [.928و  929ص، 1فتر د،  22]
جویی غرق در ظلمات و تبا   طلبی و آواز  به عقیهۀ مولوی نفس به دلیل تهرت   

ته  و بهن همچون قفسی است که پرنهۀ بلنه پرواز در آن محبوس ته  و تنها را  
 دانه.      رهایی را عشق و جان س ردن در را  عاتقی می

 کسی در ناکسی دریافتم من
 پس کسی در ناکسی در بافتم

 [.1738، بیت 22]
 ای حیات عاتقان در مردگی

 بردگی دل نیابی جز که در دل
 [1754، بیت 22]                                       

                                                                                                                                                                        

 . من از دیار حبیبم نه از بالد غریب         مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم  ) حافظ(.1
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داستان )ورقاء( کبوتر  1انه، سینا، که بر آن تروح متعهدي نوتته ابن عینیۀقصیهۀ 
ها، جهانِ کثرات، و  ری است. داستان اسارت مرغ جان در جهانِ سایهنفس ناطقۀ بش

هرگا  وطن دوری از افق متعالی و یار و دیار است. مرغ بلنهپرواز اما گرفتار قفس خاکی 
دهه و در آرزوي  آورد به یاد یار و دیار گریه و زاري سر می ایلي خود را به یاد مي

رسه و او  جان س ردن و رهایی از زنهان فرا مي گا  که موقع بازگشت به وطن است تا آن
سینا س س  گردد. ابن س ارد و خود به وطن و دیار باز مي قفس خاکی را به خاک می

دانه. روح  آمهن نفس را به این جهان براي کسب علوم و آگاهي به رازهاي جهان الزم مي
قالب را در خاك سازد و س س  گیرد و آن را منوّر می مهتی به قالب خاکی تعلق مي

کنه و به سوی سرزمین نور  ظلماني همان جایی که این قفس متعلق به آن است رها مي
درخشه و بعه از درخشش و خودنمایی کوتا  چنان  کشه. هماننه نوری که مي پر می

جا  گا  درخششی در کار نبود  است. ما در این تود که گویي هیچ گذرد و محو مي می
 کنیم.    را ذکر ميچنه بیت از این قصیه

 هَبَطَتْ إلَیْکَ مِنَ المَحلِ االْرْفَعِ
 وَرْقاء ذاتُ تَعَزُّرٍ وَ تَمَنُّعِ

 مَحْاُوبَهٌ عَنْ کُلّ مُقْلَهِ عارفٍ
 وَهِيَ الَّتْي سَفَرتْ وَلَمْ تَتَبَرْقَعِ
 وَیَلَتْ عَلي کُرْ ٍ اِلَیْکِ وَ رُبَّما
 َرِهَتْ فَراقَکَ وَ هِيَ ذاتُ تَفَاُّعِ
 أنفت و ما أنست فلما و ربما
 الفت مااوری الخرا  البلقع

ترین مرتبه، کبوتر  هبوط و نزول کرد به سوي بهن تو از باالترین محل و عالي .1
  ورقاء روح که داراي مقامي بس عزیز و محلي منیع است.

روح از دیهگان هر عارف و خبیري مختفي و پنهان است. و عابا که او  ۀآن لطیف .2
پرد  از رخ برافکنه  و در منظر عموم خود را  خود را به نقا  ن وتانه ، بلکه دائماً ۀچهر

  آتکارا و هویها ساخته است.
میلي و  میلي به تو پیوست و بسا که از روي بي از روي بي ناطقه و روح، ۀآن لطیف .3

 انهو  از تو جها تود. 
                                                                                                                                                                        

بده بعده و    358، ص اسرار الحکم. از جمله تروح این قصیه  عبارت است از: حاج مالهادي سبزواري، 1
 به بعه.  198اکبر رضواني، ابوعلي سینا ترح احوال و آثار، ص 
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گونه تعلق و ربطي به  و هیچ آن نفس ناطقه پیوسته در مقام خود، به خود مشغول .4
که به بهن انسان  عالم ماد  نهاتته و با طبع انس و خو نگرفته است؛ ولیکن همین

اتصال پیها نمود، با این دیر خرا  و بیابان قفر و خشک و لم یزرع تن د بواسطه عالقه 
  مااورت د الفت گرفته آتنا ته.

 این قصیه  به این بیت ختم مي تود: 
 رَدَّ جَوَا ِ مَا اَنا فاحِصٌاَنْعِمْ بِ

 عَنْهُ فَنَارُ الْعِلْم ذاتُ تَشَعْشُع
جوي آنم به من ارزاني دار؛ آري آتش دانش و یعني، جوابي را که در جست

سینا نفس ناطقه را به کبوتري تشبیه کرد  که از عالم  در واقع ابن 1بخش است. روتني
 ه. عبارت او چنین است: کن کنه و در مزاج آتیانه مي اعلي هبوط پیها مي

تتي. و اعهّ کل مزاج  هامزجالصانع، بهأ فخلق ایوالً ثم خلق منها  ةحکمانظر الي 
عن االعتهال الخراج االنواع عن الکمال و جعل أقربهاً من ه ألمزجلنوعٍ، و جعل اخراج ا

  [.151د150، ص 1ج ، 7ة ]الناطقنفسه   کراالعتهال الممکن، مزاج االنسان، لتستو

ه حکمت آفریهگار نگا  کن که در آغاز آفرینش ایول را آفریه  و س س بعه از آن ب
هاي مختلف را پهیه آورد، و هر مزاجي را براي نوعي آماد  ساخت. و مزاج  ایول مزاج

دورتر از اعتهال را مخصوص نوعي که دورتر از کمال بود قرار داد. و آن مزاجي که به 
 ج انسان کرد تا نفس آدمي آن را آتیان خود سازد. تر بود مزا اعتهال ممکن نزدیک
نفس ناطقه را به مرغي تشبیه کرد  که « هالناطقنفسه   کرلتستو »که در این عبارت 

از عالم نفس در بهو پیهایش مارد از ماد  است و غیر از بهن و بعه از هبوط و فرود 
گویه مراد از  ن قصیه  میگیرد. مالیهرا در ترح ای آمهن به عالم خاکي به بهن تعلق مي

همان عالم اعالي نوري است که کامالً مارد از جسم و جسماني است، « المَحلِ األْرْفَعِ »
که عالم نور محض،  و باالتر از عالم بهشت است. زیرا بهشت، جسماني است و حال آن

ن به معناي کبوتر آبي است که رنگش هماننه رنگ آسما« الورقاء»تارد عقلي دارد. و 
باته و نفس انساني را به کبوتری آبي تشبیه کرد ، چون میان مبهأ و معاد در سیالن  مي

و تردد است و میل تهیهي به بازگشت به محل ایلي خویش دارد. همچنین 
دهنهۀ این معناست که نفس آدمي از عالم سما است، و ایوالً تشبیه نفس انساني  نشان

بهن است و همانگونه که پرنهگان عاتق پروازنه  به کبوتر براي بیان یفت تارد نفس از
 نفس انساني نیز میل تهیهي به پرواز و رهایي از قفس بهن دارد.

                                                                                                                                                                        

  .به بعه 358، ص اسرار الحکم آن ر.ك: مالهادي سبزواري،  این قصیه  و ترجمه  براي دیهن بقیه. 1
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کبوتر »انه. در این یورت  عقولي باته که باالتر از نفوس« ارواح»ممکن است مراد از
در « نفسک»نفس تو باته یعني « الیک»نفوس موجود در عالم برزخ، و اگر منظور از « آبي

عالم قوس عقلي « المحل األرفع»قطعاً روح خواهه بود و « الورقاء»این یورت معناي 
عالم « المحل األرفع»نفس خواهه بود. « الورقاء»باته معناي « بهنک»است. و اگر مراد 

 بهشت است. بنا به عقیهۀ مالیهرا قول دوم بهتر است. 
معناي آتکار ساختن و پنهان  که به ترتیب به« تبرقع»و « سفرت»با توجه به معاني 

کردن روي است، منظور از این بیت این است که نفس آدمي به دلیل ویژگي تاردش 
اش، مکشوف  محاو  و پنهان از نظرهاست، و به واسطۀ نورانیت و درخشنهگي وجه

یعني « البلقع»یعني نفس فریاد و فغان دارد؛ و « هِيَ ذاتُ تَفَاُّعِ»هاست. و مراد از  دیه 
نفسه خالي از یور و هیئات است و همۀ  هي، و اتار  به عالم اجسام دارد، چون فيت

تود، و یا منظور بهن است از آن جهت که  ها از عالم عقل و نفس بهو افاضه مي آن
 [. 162 -161، 3،  ج18اي است تهي از قواي روحاني و نفساني ] ویرانه

ل تهن به بال و پر براي نفس و قابلیت جا بایه توجه داتته باتیم که قائ البته در این
هاي متعهد  بلکه نمونه سینا داتته باته رمزي نیست که فقط اختصاص به ابنپرواز روح 

یکي از پرنهگان و غالباً هاي مختلف نفس را در قالب پرنه   در سنتدیگري نیز دارد. 
 الب پرنه در قانه. تصور نفس  کرد  رسیمطاووس، سیمرغ، ققنوس، کبوتر( تطوطی، )

پرنه  از قهیم به دلیل ویژگی  .نفس و بعه متعالی وجود انسان استالهي بیانگر زادگا  
که بسیاري از فالسفه نفس را  پرواز نماد روح و جنبۀ الهی وجود انسان بود  است؛ چنان

، از کلمۀ عمادي الواحۀ رسالانه. از جمله، تیخ اتراق در  در قالب پرنه  تاسم کرد 
أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّیْرُ »سورۀ نور  41آیۀ  از« طیر»

را « پرنه »کنه؛  تأویلي مي 1«یَافَّاتٍ کُلٌّ قَهْ عَلِمَ یَالتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ بِما یَفْعَلُونَ
کنه به  اتار  مي« الطَّیْرُ یَافَّاتٍ»برد:  وح به کار ميبه عنوان رمزي براي نفس ناطقه یا ر

 [.176 -175، ص 3، ج14انه ] ها رهایي پیها کرد  ماردات که از تبکۀ بهن
کنه که از آتیانۀ خود دور ته  و اسیر  اي تشبیه مي مالیهرا نیز نفس را به پرنه 

 .گشته است

                                                                                                                                                                        

کننده همده    یها مخها و زمین هست با مرغان گشود  بال تسبیح  هرچه در آسمان یمگر نهان؛ 41. نور/1
    .کننه یدعا و تسبیح خویش داننه و خها دانه که چه م
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 تناس نفس را چون تاهبازي مي
 ي اساسکه آتیانش هست بس عال

 باز سلطانست، دهر پیر زال
 بنه در پایش نهاد و بست بال

 [54، ص 19]
کنه که چرا انهیشمنهان در تشبیه    جا این سؤال در ذهن خودنمایی می در این

 344نفس هموار  سعی دارنه از نمادي چون پرنه  استفاد  کننه؟ المسعودي )م. حهود
 گویه: ( در مورد این تشبیه می346تا 

 و گردد يم منبسط انسان تن در که است يا پرنه  نفس که کردنه يم گمان يگروه
 يبرا يا پرنه  یورت به و گردد يم او رامونیپ در تود کشته ای ردیبم انسانکه  يهنگام

 [.130، ص 3، ج 17]  زنه يم بانگ او قبر بر وحشت با که گردد يم متصور او
 رسالةو  حي بن یقظانت به نامهاي سینا سه حکای ، ابنعینیهعالو  بر قصیهۀ    
توان گفت هر سه داستان سه  نوتته است که در حقیقت می ابسال و سالمانو  الطیر

هایی همگون هستنه.  های هماهنگ و انهیشه بخش از یک حکایت هستنه و حاوی زمینه
 سینا کامالً فرق دارنه. در این رسائل از لحاظ مطالب و طرز بیان با آثار مشائي ابن

حکایت نخستین، سالک که همان نفس انسان است ضمن دیهار با فرتتۀ مسیر که حي 
تناسه و فرتته پس از   بن یقظان است، سفر بازگشت به مشرق و موانع آن را مي

 ، ص 1،  ج16خواهه، به دنبال او برود ] تعلیمات خود او را دعوت مي کنه که اگر مي
کنون به عمق غربت و گرفتاري و اسارت خود [. در داستان دوم، سالک )نفس( که ا3-4

پي برد  است و فهمیه  ایل او از جاي دیگر است و بایه به وطن ایلي خود برگردد 
خواهه که بقایاي بنه را از  رسه و از او مي کنه و به درگا  ملک مي سفر خود را آغاز مي

وقتي است و هنوز زمان پایش بردارد. و او را از این قفس آزاد کنه. اما این دیهار وطن م
و در داستان سوم با  1آزادي از اسارت و ناات همیشگي وي از غربت فرا نرسیه  است.

مرگ ابسال د که همان سالک داستان اول و مرغ و ایل داستان دوم است که اکنون در 
عرفان به درجۀ کمال رسیه  است د آزادي از قفس و بازگشت دائمي تحقق مي پذیرد. 

انه که  روحانی حوادثی ها حکایت [ بایه توجه داتته باتیم که این537-531، ص1، ج1]
در حکمت  سینا ابن بنابراین،انه.  به نگارش درآمه  و رمز و تمثیل داستان در قالب

                                                                                                                                                                        

 .15، ص «سینا ابن الطیر هرسال در فلسفه و عرفان» خرد وبالی آگاهی بیشتر رک: تکوفه تقي، د. برا1
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جایگا   از متعلق به عالم دیگری است ونفس آدمی بر این اعتقاد است که اتراقی 
سینا در عموم آثار خود سعی  ابن ته  است. فرود آمه  و در زنهان تن گرفتار اش حقیقی

اش  بینیم که در آثار عرفانی ای کامالً عقالنی به مسائل پاسخ دهه ولی ما می کنه با تیو  می
آورد. در واقع این آثار بیانی تقریباً نوافالطونی دارنه. این  به بیانی تمثیلی و نمادین روی می

وی در این سینا هستنه. واضح است  بۀ عملی ابنها نشانگر سلوک و تار ها و تمثیل داستان
کنه و  طرح ميمرا  اتی، نظریاتاراتسینا در نمط دهم  ابن. نو درافکنه  است یطرحآثار 

این نظر فقط براي کساني معتقه است تود این نظر براي مشائیون مستور است و  مهعي مي
تمثیالت را برای نشان دادن  ها و این داستان داننه، قابل فهم است. که حکمت متعالیه مي

های رمزی فلسفی از  توان گفت که داستان رستگاری و تطور نفس تمهیه کرد  است. و می
  گونه داستان بود  است. سینا تروع ته  و او مبهع این ابن

سینا بر این باور بود  ابن. سینا الهام گرفته عنوان حکمت متعالیه را از ابنمالیهرا ظاهراً 
سینا پیشوایي  ابن قطعاً سیس کنه و دنبال حکمت و روتي دیگر باته.أمتي تکه بایه حک

در ادامه براي بهتر تناختن مکتب اتراق در نوع دیه  بود  است.مالیهرا براي تیخ اتراق و 
  پردازیم.  ها مي سینایی و فهم بهتر نظریۀ وی، به توضیح بیشتر مضمون این داستان ابن

سیناست و حکایت آن سیر و سلوك نفس  عرفاني ابن هاي از رساله یقظان بن حي
انساني است. در این داستان سالک )نفس انسان( با دوستان خود جهت تفرج از تهر 

رسه.  بیرون آمه. در خارج از تهر حي بن یقظان به یورت پیري تکوهمنه به او مي
 ، و چون پیري که در عین سالخوردگي نیرومنه و استوار است. در اورتلیم زاد  ته
گردد. این  پهرش مفاتیح حکمت را به او س رد ، جهت تعلیم و ارتاد به گرد جهان مي

تود. دو را  را  ضمیر، سالک را براي مشاههۀ عالم عقلي، مرته و راهنما مي پیر روتن
دهه: یکي به سوي مغر  که را  ماد  و تر و فساد است، و دیگري  پیش پاي او قرار مي
هاي مادي است. فرتته یا راهنما از  ا  یور معقول منز  از آلودگيبه طرف مشرق که ر

سینا از مشرق،  گویه که رمزهاي نه فلک است. مقصود ابن نه تهر یا پادتاهي سخن مي
در واقع جاي یورت، و مقصود او از مغر ، جاي هیولي است و آنچه میان مشرق و 

تنه. آن نیرویي که باعث مغر  است جاي اجسام است که مرکب از ماد  و یورت هس
را بشناسه، علم و « مغر »و « مشرق»تود سالک یا همان نفس به وسیلۀ آن حه  مي

رفته در این قصه  کار واضح است که اگرچه زبان به[. 4-3، ص 1، ج16است ]دانش 
 پردازد.  تمثیلی است، این اثر یک اثر تعلیمی است و به ترح یوری فلسفۀ مشاء می
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اي نمادین به مبحث  ي عرفاني اوست که به گونه ها سینا یکي دیگر از رساله بنا الطیر ةرسال
پردازد. در این رساله حکمت مشرقیۀ خود را به زبانی نمادین ارائه  هبوط و یعود روح مي

دهه. این داستان یادآور داستان هبوط آدم از بهشت است. در آغاز مرغ روح در طلب دانه از  می
جو  تود و پس از مهتي به وسیلۀ ارواح حقیقت افته و در دام ماد  اسیر مي ميبام آسمان به زیر 

کنه که  کنه و در طلب حقیقت، بُعه جهیهي از سفر و حرکت خود را آغاز مي آگاهي پیها مي
به طور نمادین در جهت باال یعني رته و روتنایي است. در این را ، هفت یا نه کو  را که هر 

که به تهر امن حضرت  گذارد تا آن از این سفر روحاني است پشت سر ميکهام نماد یک مرتبه 
اي )تیطان( وجود دارد که در انهیشۀ  [. در این داستان تکارچي15، ص11رسه ] پادتا  مي
تود. نکتۀ جالب  پاته و خودش پنهان مي ها دانه مي کنه و بر روي آن هایي پهن مي تکار، دام

دانه که پرنه  به  مقهم بر پهیهار تهن پرنه  است. او مي توجه این است که تکارچي وجودش
دانه که نقطۀ ضعف این پرنه  چیست و چگونه  زودي در آسمان ظاهر خواهه ته. او مي

 توانه او را به دام بینهازد.   مي
انهازد. در  این داستان بیش از هر داستان دیگر ما را به یاد داستان آدم و حوا در بهشت مي

، 11]   که وجود ابلیس که خود از فرتتگان است مقهم بر وجود آدم در بهشت استآمه قرآن 
ها را  کنه و به بهانۀ جاودانگي، آن [. او نقش تکارچي آدم و حوا را در بهشت بازي مي111ص 

کنه که عههتان را با خهاونه بشکننه و از میوۀ درخت ممنوعه بخورنه. پس از آن،  تشویق مي
 [.  111، ص11کننه  ] ان به زمین هبوط ميتکارچي و تکارتهگ

، با به دام افتادن پرنهگان اسارت در زمین یا آغاز زنهگي الطیر ةرسالدر داستان 
تود وقتي ییاد،  کنه. در این داستان، همچنین نشان داد  مي زمیني تحقق پیها مي

منتظر است و  گسترانه و دام، نماد تن و تکثر، بر خاك منهي طبیعي، دام مي نماد قانون
تتابه. تفسیري  ي که در آن است به سوي آن مي ا مرغ که نماد روح است به توق دانه

کننه و در تأییه تفسیر باالست، پرنه  نماد  که عموم مفسران از عمل نمادین فوق مي
 [.112، ص11] تود تتابه و اسیر مي تود که به توق دانه به سوي او مي روح گرفته مي

ای قهسی است که ذاتاً متعلق  نفس بشری لطیفهین آثار معتقه است که سینا در ا ابن
البته بایه توجه  به جهانی دیگر است و تعلق آن به عالم دنیا فقط تعلقی عارضی است.

کاررفته در  داتت که تکیه بر معنای ظاهری این تمثیالت یحیح نیست، چرا که زبان به
به همین دلیل است که تارحان حکمت این تمثیالت کامالً رمزی و نمادین است. 

 انه.  سینوی دچار اختالف نظر ته 
سیناست. تیخ در نمط نهم از کتا   سومین داستان رمزي ابن ابسال و سالمان
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به این دو نام اتار  کرد  است. این داستان را ابوعبیه جوزجاني،  التنبیهات و تاراتإلا
به آثار او نیز اتار  کرد  است، در  تاگرد ابن سینا، که ضمن تکمیل ترح حال استاد

 ترحکنه. اما از ایل آن جز روایتي که خواجه نصیر طوسي در کتا   تمار آثار او ذکر مي
هد . ق.( که قبل از خواجه نصیر  606-544خود آورد ، خبري نهاریم. فخر رازي ) اتارات

ین عقیه  است که نوتته است آن را مورد نقه قرار داد  است. وي بر ا اتاراتترحي بر 
از امور عقلي نیست که عقل بتوانه به تناخت آن دست پیها « ابسال»و « سالمان»داستان 

نیست که در آن اویاف و خصوییات یک چیز جمع « لغز»و « چیستان»کنه. این داستان 
تونه و بتوان با استفاد  از آن یفات و خصوییات پاسخ را دریافت. همچنین از داستان 

ها دو  سینا را فهمیه، بلکه آن و همگاني نیست تا بتوان از ظاهرش مقصود ابن هاي مشهور
ها را براي بعضي امور خود وضع کرد  است. بنابراین، عقل توانایي  لفظ هستنه که تیخ آن

 را دریابه.  اتاراتآن را نهارد که خود به خود از این دو لفظ معنا و مقصود نگارنه  
حضرت آدم )ع( « سالمان»دارد که مراد از  ي فوق بیان ميگیر فخر رازي پس از خرد 

بهشت است و گویا مراد از حضرت آدم در این داستان نفس « ابسال»است و مراد از 
بختي است و خوردن گنهم کنایه از  ناطقه است و مقصود از بهشت درجۀ سعادت و نیک

هاي  به خواهش انحطاط و فرود آمهن نفس آدم از درجات سعادت است به علت توجه
 اتارات ترح[. اما خواجه نصیر در  531، ص1، ج1نفساني و گرایش به تعلقات مادي ]

 گویه:  بعه از نقل سخن فخر رازي مي
برخالف گفتۀ فخررازي، سخن ابن سینا یک داستان معروف و قصه مشهور، و میان مردم 

طالبي است که در و سابقه دار بود  است. و مضمون آن مشتمل بر ذکر م متهاولعر  
 کنه ]همان[. جست و جوي مطلوبي است و به تهریج به این خواسته دست پیها مي

 و سالمانبه روایت خواجه نصیر طوسي چنین است: « ابسال و سالمان»داستان 
تر بود تحت تربیت و سرپرستي  دو برادر مهربان بودنه. ابسال که برادر کوچک ابسال

جواني زیبا، دانا، با اد ، عالم و عفیف و تااع گشت. زن  که تر بود تا آن برادر بزرگ
سالمان، عاتق ابسال مي تود. بعه از مهتي در خلوت، عشق خود را به او آتکار کرد. 

 کنه و... . ابسال از آن سخن روي درهم کشیه و زن فهمیه که ابسال از او اطاعت نمي
کرد  است که سالمان مَثَل  خواجه نصیر پس از نقل این داستان آن را  چنین تأویل
کنه و به مرتبۀ عقل مستفاد  نفس ناطقه است؛ ابسال مَثَل عقل نظري است که ترقي مي

کنه.  ر عرفان است وقتي که به کمال خود ارتقا پیها ميرسه و این همان درجۀ او د مي
س کنه. این قوت با نف زن سالمان قوت بهني است که انسان را به تهوت و غضب امر مي
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متحه است. عشق زن سالمان به ابسال میل قوت بهن به تسخیر عقل است، همان طور 
که سایر قواي بهن را در تسخیر خود دارد تا فرمانبر او در رسیهن به آرزوهاي گذرا و 
فانیش باتنه. خودداري ابسال از زن سالمان اناذا  و تمایل عقل را به عالم خود نشان 

 [.537 -535دهه ]همان، ص  مي
 البته بایه توجه داتت که دهنه. را ارائه می او فلسفه ازهم سیمای متفاوتی آثار این 

ها اغلب تایه به دلیل  کار رفته در آن این آثار بسیار زیبا با جمالت تاعرانه و جذا  به
انه. در  ر بودن و قالب تمثیلی، کمتر مورد توجه متفکران محققان قرار گرفتهوا داستان

ها عقایه عرفانی خود را از طریق سمبل و تمثیل بیان  سینا در این داستان واقع ابن
ای متفاوت از آثار مشائی خود مطرح  کوته داستان سفر نفس را به گونه کنه. وی می می

سینا ارائه  فلسفۀ ابن ل سیمای متفاوتی است که ازها به دلی اهمیت این تمثیلکنه. 
الطیر و سالمان و ابسال، دورۀ ة رسال بن یقظان، سینا، حی سه داستان رمزی ابن .نهکن می

در این روایات هموار  غم انسان  .دهنه را نشان می او کاملی از سلوک عرفانی و اتراقی
خورد و حسرت او از  به چشم ميبه جهت جهایي از ایل یا مکاني دوست داتتني بسیار 

گرفتاري در مکان یا وضعیتي غیرمطلو ، همچنین امیه بازگشت به وضعیت نخستین، 
 به یورتي ساد  اما نمادین بیان ته  است.

یراحت از قهمت جوهر  باسینا نقل کردیم  جا از قول ابن هایی که ما در این داستان
های  بان استهالل را تا حه زیادی در رنگسینا در رسائل فوق ز ابن .کنه نفس حکایت می

ها  این گونه عبارت کاهه. ریزد و از تهت و حهت حکمت استهاللی مشائی می متنوع می
حهوث نفس را هم  گیرد و سینا یورت می متهاولی که در ماموع از آرای ابن برداتت با

ر تقهیر و ه هب اما است،حاکی از قهمت آن  دانه سازگار نیست و زمان با حهوث بهن می
تعلق  سینا نسبت داد  تود نفس از همان آغازِ نظر که به ابن هر کهام از این دو ۀبر پای

بعضی دیگر از  گفتیم که در مقابل این گونه تعبیرها[. 138ص، 15است ]به بهن مارد 
ای از  که ما در این مقاله به پار حهوث جسمانی نفس داللت دارد  سینا بر سخنان ابن

تود که آیا بر طبق آنچه  جا این سؤال مطرح می در این نایبنابر تار  کردیم.ها ا آن
سینا در بحث نفس دارای دو نگرش مختلف است یا وی در رویکرد اتراقی به  ابن گذتت

 مهعای پیشین خود وفادار مانه  است؟  

 

 . تعارض واقعی یا ظاهری؟  5

روحانیه الحهوث و روحانیه البقاء  سینا نفس در این امر تردیهی نهاریم که از نظر ابن

http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
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ای از تکون بهن از مبهأ اعلی  توانه قبل از بهن وجود داتته باته و در مرحله است و نمی
سینا بر حهوث نفس، گویا  [. به رغم یراحت و تأکیه ابن140، ص5تود ] افاضه می

انهیشۀ قهیم بودن نفوس و سبق وجودی نفس بر بهن در عمق جان وی رخنه کرد  
تحول افکارش بر خالف مکتب  عرفانی و حکمت ذوقی، و یبوعلی به آرا گرایشاست. 

ای که بر  به گونه ی یونان در اواخر عمر امری است که بر کسی پوتیه  نیست.ئمشا
کنه که به  اش، در موارد فراوانی، نفس را موجودی ازلی معرفی می خالف دیهگا  فلسفی

با جمالتی  اتاراتصری ته  است. او در کتا  این عالم خاکی آمه  و اسیر بهن عن
کنه که خهاونه  ای تشبیه می بسیار زیبا و البته نمادین و در قالب تعر بهن را به آتیانه

بنا به حکمت خویش آن را فراهم کرد  است تا مرغ جان در آن آتیانه بگیرد. این نگا  
   است.های عرفانی بوعلی به وضوح بیان ته عرفانی به نفس در کتا 

 در هم و یورت در هم سینا، ابن مشرقی حکمت که این دادن نشان از پسلیکن 
جا یادآوری این نکته الزم است که بین این  در این است، مشائی حکمت از متمایز محتوا،

روی  پذیرش به توجه با آیا پرسیم، دو حکمت رابطۀ تباین وجود نهارد. حاال از خود می
 عین در که دارد وجود امکان این ،ی متمایز از حکمت مشاءسینا به حکمت آوردن ابن

 مشائی حکمت با هماهنگ و  بود معتقه نفس حهوث به وی همچنان آن، به پایبنهي

 خیر؟ یاباته  هگفت سخن

توان گفت که بین این دو انگار  تعارض واقعی وجود نهارد.  بنا به عقیهۀ نگارنه  می
سینا در آثار عرفانی و تمثیلی  ایم. ابن رو ته  هری روبهجا ما با یک تعارض ظا بلکه در این

که این آثار، عرفانی هستنه. مالیهرا اگرچه  مااز سخن گفته است. خصویاً این خود به
سینا مخالفت  در نوع حهوث نفس، همچنین جمع بین حهوث و تارد نفس با ابن

گونه بیان  این اسفاردر  کنه. مالیهرا سینا دفاع می کنه، ولی در این مسئله از ابن می
( عبارت است رسائل یا قصیه  در هبوط) ام که هبوط نفس من توضیح داد »کنه که:  مي

،  8، ج20« ]از یهور اوست از سبب ایلي آن و نزولش از نزد پهر مقهس عقلي
، فرود آمهن نفس است از جایگا  «یهور»[. در این تعریف مقصود مالیهرا از 341ص

، وجود «پهر مقهسِ عقلي»الم عقل باته بهین عالم. مقصود وي از متعالي خود که ع
انه. پس  ش است، یعني در عقول مفارقه که مخزون در علم الهيا نفس در مبهأ عقلي

و مقصود وی از  .کنیم تفسیر الفعّ عقلبه  «ارفع محل»سینا را از  توانیم مقصود ابن می
سینا از وجود نفس پیش از  ابن مراد و هبوط نفس مرحلۀ کینونت عقلي نفس بود 
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کنیم که نفوس انساني به علت  گونه تفسیر می طبیعت و قبل از هبوط آن در بهن را این
موجودنه، علتي که در ذات و فعل خود منز  از ماد  است « العقل فعّ»و سبب خود 

  [.162-161، ص3، ج 18]ر.ک. 
گردد و به  حادث میسینا معتقه است که نفس پس از تکوین و حهوث بهن  ابن

گیرد. بهین ترتیب، همین که بهن با مزاج خایی که  فرمان پروردگار به بهن تعلق می
مستعه استعمال نفس باته پهیه آیه، واهب الصور یا عقل فعّال، نفس جزئی را افاضه 

پردازد و مانع تعطیل آن  کنه و س س این عقل، به تهبیر نفس افاضه ته  می می
 که است موجودات از طولی ۀسلسل یک سینائی ابن عقول عالم [.45ص ،6گردد ] می

. وی معتقه است که نفس از طریق هستنه طبیعی و مادي جهان و خهاونه میانۀ واسط
تود. با پیهایش مزاج به حسب دوری و نزدیکی از اعتهال، عقل  ال افاضه میعقل فعّ

 [.131ص، 7] کنه ال، نفوس نباتی و حیوانی و انسانی را افاضه میفعّ

ال را تونه و به این اعتبار مالیهرا عقل فعّ ال افاضه میبنابراین نفوس از عقل فعّ
ال نامه و در تعبیری لطیف، نحوۀ فیض بخشیهن عقل فعّ خهای عنایر و پهر مادیات می

[. 136-135ص، 21] گردد کنه که آسیا  جهان به دست او می را به آسیابانی تشبیه می
 عالم وجود و در پیهایش نهارنه، مادی تردیه عالم پیهایش در نانکهچ فیلسوف، دو هر

 مُهّت دارای همه ماد ، ایل جز به مادی، ها، موجودات آن نظر از نهارنه. ابهامی نیز عقلی

 و وجود .هستنه ابهی و ازلی موجوداتی و ماد  و از مهت پیراسته ،لعقو اما انه؛ ماد  و

 پیهایش است، تردیه قابل غیر و روتنسینا و مالیهرا  ابن از منظر عقل، عالم و ماد  عالم

 دتوار غایت به فعال دارد، عقل با اتصال یا اتحاد در سوئی و بهن که جهتی در نفس وجود

توان نتیاه گرفت که از منظر  بنابراین می .است متناقض گاهی و متفاوت با آراء همرا  و
ه دارنه و از جهتي دیگر در عالم محسوس به سینا نفوس از جهتي با عالم معقول پیون ابن

سینا مقصود از قهم نفس، وجه عقلي  توان گفت که از دیهگا  ابن برنه. بنابراین می سر مي
نفس است که به عنوان جوهري غیرمادي به جایگا  خود در جهان معقول تعلق دارد و 

این ایه  و نظریۀ  مقصود وی از حهوث نفس مرتبۀ تعلق به بهن مادی است. البته تفاوت
سینا رابطۀ بین نفس و بهن را تعلقی  افالطون در قهم نفس بسیار واضح است زیرا ابن

گویه که نفس انسانی جوهری قائم به ذات است و منطبع در ماد  نیست  دانه. او می می
بلکه مفارق و غیر آن است و به راستی نفس انسان به بهن احتیاج دارد به این دلیل که 

گردد و  وجود آن ذاتاً وجود نهارد و بلکه همرا  با بهن این امکان برای او مهیا می امکان
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از نظر . [176، ص4] که به برخی کماالت نائل آیه نفس انسان به بهن احتیاج دارد تا این
سینا نفس کامل بالذات نیست بلکه در جست و جوی کمال است و برای نیل به آن  ابن

خالف افالطون که نفس را کامل بالذات دانسته و برای بهن هیچ به بهن احتیاج دارد؛ بر
سینا رابطۀ نفس و بهن را تعلقی و  توان گفت که ابن گونه تأنی قائل نیست. بنابراین می

سینا را از ارسطو و  دانه، نه انطباعی. همین مسئله است که مسیر ابن تهبیری می
ن و بر خالف ارسطو حقیقت انسان را سینا هماننه افالطو افالطون جها کرد  است. ابن

دانه و بر آن است که ایالت با روح است نه با بهن. اما در همان حال  الهی و ملکوتی می
انگارد بلکه آن را زمینۀ استکمال نفس  برخالف افالطون قهر و منزلت بهن را نادیه  نمی

گردد. وی برخالف  می سینا نیز روتن آورد. بنابراین نوع حهوث مورد نظر ابن به تمار می
دانه، زیرا اگر حقیقت نفس الهی و روحانی باته  ارسطو نفس را روحانیة الحهوث می

حهوث آن نیز روحانی خواهه بود و این برخالف نظریۀ افالطون و اربا  نفس است که 
های نفس  اساساً قائل به حهوث نیست. افالطون مبهأ بودن و جاودانگی را از ویژگی

یژگی مبهأ بودن را علت نامخلوقی و ازلی و جاویهان بودن نفس دانسته است دانه و و می
گویه که مبهأ چون ازلی است و بعهاً پهیه نیامه  بالضرور  ابهی است چه اگر  . او می

توانست از چیزی به وجود آیه و نه چیزی های دیگر  ته نه خود می مبهأ نابود می
به نظر افالطون نفس انسانی [. 1313ص، 3، ج9]توانستنه از آن پهیه آینه  می

تهۀ نفس خهاست و به همین سبب است که آن را دارای ویژگی های خهایی که  ضعیف
سینا نفس را معلول و  که ابن دانه. حال آن همان قهمت و ازلیت و جاودانگی است می

 پهیهآمه  از یک جوهر عقالنی که عقل فعال است دانسته است.   
 

 . نتیجه 6

و پیها کرد  است دست تحول فکری به یک اواخر عمر در سینا  ابننیست که  تردیهی
امروز  چیز زیادی از  اگرچه ه است.داتت سر در« حکمت مشرقیه»طرحی برای نگارش 

آثار مشرقی که در اختیار خصوص در اختیار ما نیست، همین  این سینا در های ابن نوتته
 وی حضور داتته است. ۀومی در انهیشه که چنین مفهنده نشان میماست به خوبی 

تود. وی  سینا تروع می اولین گامهای ورود به دنیای حکمت اتراقی با ابن توان گفت می
های پر پیچ و خم حکمت مشائی به دنیای عرفان و تمثیل و نمادگرایی  پس از گذر از را 

این ه ب .وبی دیهخ توان این تحول را به می اتاراتسه نمط اخیر مثالً در تود.  وارد می
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که ی حکمتته برای ای  مقهمهکنه که  پیها میقی دست اترحکمتی ابه  سینا ترتیب ابن
درست است که . ته تأسیستیخ اتراق دست ه سینا ب یک قرن و نیم پس از زمان ابن

کنه که با رویکرد مشائی او، نه تنها  ریزی می سینا در رویکرد اتراقی حکمتی را پایه ابن
های افالطونیان و  لکه از لحاظ محتوا هم متفاوت است و با افکار و دیهگا در ظاهر ب

توان به طور جهی مهعی این امر ته که این دو  اما نمیاتراقیان قرابت بیشتری دارد. 
 برطور که ما در این مقاله  همان سینا کامالً از هم متمایز و متباین هستنه. رویکرد ابن

 به نیز مشرقی حکمت در در با  حهوث نفس وي کهیم دریافت دالیل، و تواهه اساس

 تفسیر ماازي باجامانه  از وی  آثار عرفانی به در .است بود  وفادار خود پیشین ادعاي
 بنابر .است ته  ورزیه  تأکیه سینا، ابن مشرقی حکمت در نفس حهوث بر ،ها آن کردن
 این بر. اوست معرفت یایل عامل و نفس پیهایش علت فعال عقلء مشا حکمت هاي آموز 

 این آن معناي است،هن نفس آم فرودهبوط و  از سخن که هنگامی گوییم، اساس، می

سینا در  مقصود ابن و تود یادر می باته، فعال عقل همان که خود ایلی علّت از که است
این تمثیالت کینونت عقلی نفس بود  و بهین ترتیب در مرتبۀ تعلق نفس به بهن یعنی 

 از که این نهتود  گرفتار می ظلمت و مادي جهان یا تن قفس درفسی نفس کینونت ن

 .کننه می هبوط یا آینه فرود می مُثُل، هماننه ، قهیم عالمی
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