
 بررسي تحليلي تطور مفهوم

 نفس از افالطون تا مالصدرا

 *دكتر مليحه صابري نجف آبادي

 چكيده

ه ها، نفس را مربوط به جهاني ديگـر و  در حاليكه افالطون، بر اساس اعتقادش به جهان ايد

كـه توجـه خـود را بـه تفحـص  و چگـونگي        امري مفارق از بدن معرفي مي كند، ارسـطو 

كاركرد واقعي موجودات اين جهان معطوف داشته، بر نظر ورزي محض در باره ماهيت و 

ه و سرشت آن ها تاكيد دارد. وي در تعريف نفس نيز به تحليل مو جو دات جاندار پرداخت

كند. در انديشه فلوطين، نفس جزئـي از نفـس كلـي اسـت     نفس را صورت بدن معرفي مي

كه يكي از اقانيم سه گانه است و يك رويش به قلمرو نوس است و روي ديگرش به عالم 

خاكي و بدن مرتبط است  به طوريكه حلقه اتصال جهان معنوي و مادي است. ابن سينا بـر  

اثبات جاودانگي به صورت روحاني، نفس را ا مري مجرد هاي ديني اش دراساس  دغدغه

و كمال بدن معرفي مي كند. سهروردي، فيلسوف اشراق مسلك جهان اسـالم، بـا الهـام از    

ديد گاه فلوطين و حكماي ايران باستان  نفس را موجودي معنوي واز انـوار مـدبره دانسـته    

(بدن ) را به عهـده دارد. همـه ايـن     به آن نور اسفهبديه نام نهاد كه مسئو ليت فرماندهي دژ

فالسفه در نحوه ارتباط نفس با بدن با  معضالت و تناقضاتي روبرو بوده انـد. مالصـدرا بـا    

اش در حكمـت متعاليـه تعريـف خـود را از      تاثير از اين متفكران و بر اساس مباني ابـداعي 

الت مـر بوطـه   نفس به گو نه اي ديگر ارائه ميدهد كه در عين صحت واسـتحكام از مشـك  

 مبراست. 

نفس، بـدن، كمـال، فعليـت، حيثيـت تعلقـي، وحـدت، حركـت         :هاي كليديواژه

 . جوهري

                                                           
*
 استاديار سازمان مطالعه و تدوين (سمت) 
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 مقدمه

همه موجودات جاندار حائز رفتار هائي حياتي همچون تنفس، تغذيه، توليد مثل، سـازگاري  

با محيط، درك حسي، حركت ارادي و غير ارادي وانديشه و تفكر مي باشـند. حكمـا منشـأ    

رفتارها را نه اجزائ مادي و خواص جسماني بلكه امري وراي آن بـه نـام  نفـس دانسـته      اين

اند و بر حسب سادگي و پيچيدگي آنها به اقسام نفس نباتي، حيواني و انساني قائل شده اند.  

پرداختن تبيين و تفسير نفس نه تنها در طبيعيـات (بـه دليـل وابسـتگي اش بـه بـدن) بلكـه در        

مباحث معر فت شناسي و هم در مباحث وجود شناسـي) از اهميـت ويـژه اي     الهيات (هم در

برخوردار است به طوريكه در تاريخ فلسفه هيچ فيلسوفي را نميتوان يافـت كـه بـه نـوعي بـه      

اين مو ضوع نپر داخته باشد. نتايج پژو هشي اين مـو ضـو ع دربررسـي هـاي ديگـر مباحـث        

نفـس و معـارف مربـوط بـه     معرفـت   د. حكمـا فلسفي، كالمي و حتي فقهي به كار مي آيـ 

ويژگيهاي آن اعم از تعريف، اثبات، جوهريـت، حـدوث و بقـا آن را مقدمـه اي بـراي      

مفتـاح العلـم بيـوم    «مالصـدرا مـي گويـد:    اثبات حقيقت بعث و قيامت فرض كرده اند. 

ربعـه ج  صدر الدين شـيرازي، اسـفار ا   ( »القيامه و معادالخاليق فهو معرفه النفس و مراتبها

كليد شناخت روز قيامت و بازگشت مخلوقات معرفت نفس و شناخت مراتب  )278،  9

در گـرو شـفاف سـازي    را هر نوع پر دازش به مسئله معـاد  ، همچنين متكلمان. آن است

نحوه رو يكرد متفكران بـه مسـئله    مي دانند به طو ريكهمسائل نفس و مسائل جانبي آن 

آنهـا از مسـائل معـاد نقـش اساسـي ايفـا مـي كنـد.          يرنفس و معرفي آن در تلقي و تفس

در تعريـف معـاد مـي گويـد: معـاد       )621، 13702الهيجـي،  ( مالعبدالرزاق الهيجي

بازگشت انسان بعد از موت براي دريافت جـزاي عمـل خـويش اسـت. او معتقـد اسـت       

(اكثر  ) قائلين به معاد جسماني فقط1شوند:  مردم در زمينه معاد به پنج گروه تقسيم مي

) قـائلين بـه معـاد    3وحـاني فقـط (اكثـر حكمـاي الهـي)؛      ر) قائلين به معاد 2متكلمين)؛ 

) منكرين معاد مطلقاً (حكماي طبيعي از فالسفه 4جسماني و روحاني (محققين هر دو)؛ 

) شكاكان در امر معاد. الهيجي معتقد است ريشـه ايـن اختالفـات در تفسـير و     5قديم)؛ 

انسان است؛ به ايـن ترتيـب آن كـس كـه معتقـد اسـت حقيقـت        تعريف آنها از حقيقت 
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انسان بدن اوست و روح يك امر مادي است كه به موت انسـان  نـابود مـي شـود، اگـر      

قائل به اعتقاد ديني باشد، معتقد به معاد جسماني است و اگر نباشد، اصل معاد را منكـر  

اسـت، قائـل بـه معـاد     است؛ و اگر معتقد باشد كه انسان مركب از نفـس مجـرد و بـدن    

روحـاني بدانـد قايـل بـه معـاد      روحاني و جسماني اسـت؛ و هـركس حقيقـت انسـان را     

روحـاني است و هــركس درباره انســـان شك داشـته باشـد در مسـأله مــعاد نـظــري       

ماهيـت  «كالم اسالمي، درباره حقيقت انسان تحت عناوين  هم چنين درنخواهد داشت. 

ماهيت «در كالم اسالمي، درباره حقيقت انسان تحت عناوين  ،»حقيقت مكلف«، »انسان

و » يـت نمـالك أنا «، »مالك تشـخص انسـان  «، »ماهيت نفس«، »حقيقت مكلف«، »انسان

بحثهاي مبسوطي صورت گرفته است. يكي از مباحث مهم مربوط به » مرجع ضمير من«

گيـرد يـا بـه     تكليف، بحث از ماهيت مكلف است و اينكه آيا تكليف به بدن تعلق مـي 

روح، به عبارت ديگر آنچه مورد خطاب شارع است و بعداً مستحق عقاب و پاداش مي 

شود، كدام است؟ بدن يا روح. مسأله أنائيت نيـز، همـواره مـورد توجـه متكلمـين بـوده       

اظهـار مـي كنـد، همانكـه     » مـن «است انسان همواره واقعيت و هستي خويش را با كلمه 

گام تولد بر وي پديدار مي شود و همين آگاهي از اوست كـه  اولين ادراك انسان از هن

را هنگام تميز خود از غير » من«پايه و اساس شناختهاي بعدي قرار مي گيرد. انسان لفظ 

شنود من است، آنكه حقيقتـاً مـي چشـد     خود، در جهان هستي به كار مي برد. آنكه مي

علم دارد به خويشتن نيز عـالم  همانگونه كه به اشياء موجودات غيرخود » من«من است. 

 ت.اس

همـان بـدن متشـكل از    » مـن «چيست، و اينكـه آيـا   » من«درخصوص اينكه مرجع ضمير 

ميليـون سـلول اسـت، يـا امـري اسـت غيرجسـماني و فراتـر از بـدن، ميـان حكمـا و            ن چندي

در تبيين ايـن اختالفهـا   ) 26، 1986(فخر رازي،  متكلمين اختالف ها وجود دارد. فخر رازي

مي گويد: آنچه به آن اشاره أنا مي شود يا جسم اسـت يـا جسـماني، يـا نـه جسـم اسـت نـه         

جسماني و يا مركب از اين اقسام است. بنا بر اين بررسي دقيق ديـد گـاه حكمـا در تعريـف     

ضـمن مقايسـه   ام قـ در ايـن م مسائل ديگر.  تبيينو نفس باب مهمي خواهد بود براي شناخت 
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ي تاثير گذاردرعرصه فلسفه اسالمي ابـداعات و نـو آوريهـاي    حكما ي مهمترين اهديد گاه

 . مال صدرا در تبيين مفهوم نفس مو رد برر سي قرار مي گيرد

 ديد گاه فالسفه در مورد نفس -2

 . ديد گاه افالطون1-2

افالطون با آنكه تعريفي منطقي و علمي از نفس ارائه نداده است. با ذكر چگونگي آفـرينش  

به بدن و شمردن برخي از ويژگيهاي آن، به گونه اي آن را معرفـي كـرده   و نحوه هبوط آن 

نفس با ارزشـترين دارايـي انسـان اسـت و  توجـه و مراقبـت راسـتين از        «گويد:  است. او مي

نفس وظيفه اصلي بدن است. نفس منشأ حركت بدن است و تنها شيءاي اسـت كـه عقـل و    

برحسب مشيت و عنايت الهي ايجاد شـده و   ، جهان)1832(افالطون، تيمائوس، » خرد دارد. 

واجد نفس است. صانع عالم را از روي عـالم ديگـري آفريـده، وآن تصـوير و رونوشـتي از      

   غيركه آن عالم ازلي است. صانع آن عالم را با درآميختن جوهر غير منقسم و  عالم ديگري

ل بـرعين و هـم   متغير با جوهر متغير ساخته و بدين ترتيـب، جـوهر ثـالثي كـه هـم مشـتم      

مستلزم غير است به دست آورده است. به عبارت ديگر، صانع، ذاتـي تقسـيم نشـدني را كـه     

هميشه همان است و پيوسته عين خودش مي باشد، با ذاتي كه قابـل تقسـيم در بدنهاسـت بـه     

هم آميخت و ذات واحد كاملي به دست آورد. پس، نفس از ماهيت عـين و ماهيـت غيـر و    

را » نفـس جهـان  «ث پديـد آمـده اسـت و پـس از تركيـب ايـن سـه جـوهر         ماهيت جوهر ثال

برحسب يك سلسله نظامـات هندسـي فيثـاغوري در بـين موجـودات جانـدار، فـيض هسـتي         

د رجسـد و كالبـد و حتـي در خـارج آن وجـود       بخشيده است. اين نفس در مركـز جهـان و  

وجـودش زيبـايي و    دارد. افالطون معتقد است علت آفرينش نفس آن بود كه خداوند، كـه 

خير است، مي خواست چيزي بسازد كه تا حد ممكن شـبيه خـودش باشـد؛ از ايـن رو روح     

جهان (نفس عالم) و صور مثالي را آفريد و سپس جسم جهان را. جسم جهان را به صـورت  

گلوله اي گرد و كامالً مدور، كه از همه طرف داراي شعاعهاي مساوي اسـت خلـق كـرد و    

اي در مركز جهان قرار داد كه محيط بيروني آن كامالً گسترش پيـدا كـرده   ونه گروح را به 

از نظـر افالطـون روح انسـان، از     )48(همـو، فيليپـيس،   و كار اداره جهان را به عهـده گيـرد.   
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روح جهان برگرفته شده است و در مرتبـه پـايين تـر از آن اسـت و چگـونگي آفـرينش آن       

امر مادي و غيرمادي را با هـم مخلـوط كـرد و  امـر      بدين صورت بوده كه خدا در ابتدا، دو

سومي به نام جوهر هستي ايجاد كـرد و سـپس آن را بـا دو ذات اولـي در هـم آميخـت و از       

محصول آنها روح را به دسـت آورد. روح در درون خـود بـه حركـت دورانـي پرداخـت و       

آفرينش بدن بعد . زندگي ابدي و خردمندانه اي آغاز نمود كه هرگز پايان نخواهد پذيرفت

بعد از پايان يافتن آفرينش روح، بدن مادي آفريده شده كه مسـلماً   «است. از آفرينش روح 

بايد آفرينش آن موخر بـر روح باشـد؛ چـرا كـه روح سرپرسـتي و فرمـانروايي ايـن بـدن را         

برعهده مي گيرد و سزاواز نيست كه فرمانروا، سابقه كمتري از نظر وجودي نسبت بـه آنچـه   

از خصوصيات روح ) 26(همو، تيمائوس،  »ه مي خواهد برآن حكومت كند، داشته باشد. ك

آن است كه قابل رويت نيست؛ زيرا از ماده و عوارض آن  مبراست و تنها از راه تفكـر مـي   

توان به وجود آن پي برد. روح تنها چيزي است كه بـه درسـتي داراي عقـل اسـت و چيـزي      

(همـو، تيمـائوس،   ش و آب و خاك ديـدني و قابـل رويتنـد.    ناديدني است؛ در حالي كه آت

چـون روح قـادر بـه    "افالطون درباره علت قابل رويت نبودن روح (نفـس) مـي گويـد:   ) 46

درك مثل و پذيرش آن صور حقيقي درخود است، نبايـد شـكل و صـورتي در پـيش خـود      

تعـارض پـيش   داشته باشد و االبين صورت خودش با صورتي كه مي خواهـد آن را بپـذيرد   

مي آيد؛ همچنان كه عطاران براي ساختن عطر، ماده اي اوليه به كار مي برند كه هيچ بـويي  

نداشته باشد تا بتواند بوي خودش را بپذيرد. بنابراين، روح به علت غيرمـادي بـودنش، قـادر    

زد. است صور متفاوتي را به خود بپذيرد، و از اين راه به تعقل و تفكر در امور مختلف بپـردا 

 )671-673 (همان، الكيبادس،  »

انسان را مركب از نفـس و بـدن مـي     و بنابراين، افالطون قائل به تمايز نفس و بدن است

نفسي كه به جهان هبوط كرده و مجرد است و بـدني كـه از عناصـراين جهـان سـاخته       داند؛

آنها حال و شده و مادي است. از نظر او نفس و بدن در انسان تركيب عرضي دارند و نسبت 

محل است. نفس (روح) حال در بدن است؛ اما اين محل مسكن، مـألوف روح نيسـت بلكـه    

(همان) نفس داراي سه جزئ زندان  روح است و به هنگام مرگ اين زنداني آزاد مي شود. 
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است كه هر كدام منشا تمايالت و افعال جداگانه ايست. قوه عاقلـه نيـروي غيرمـادي انسـان     

 نسان به تعقل و تفكر مي پردازد. است كه با آن ا

 :تعريف ارسطو از نفس 2-2

قبل از آنكه به تعريف نفس بپردازد، نظر متقدمان را بيان مي » درباره نفس«ارسطو در كتاب 

كند، و از آنها انتقاد مي كند. او از طرفي به متفكـران مـادي مـذهب، مخصوصـاً طرفـداران      

ات را بـا عنصـر  تنظـيم كننـده آن بـه هـم مـي        اجزاي اليتجزي خرده مي گيرد كه اصل حي

آميزند؛ واز طرفي به كساني كه براي اثبات نفس به ماوراء طبيعت توسل ورزيده اند، انتقـاد  

به نظر ارسطو، آنها شرايط واقعـي و طبيعـي و آلـي نفـس را فرامـوش كـرده انـد. او         1دارد. 

عي  اتحاد و مشاركت و عشـق  معتقد است، نفس و بدن نه تنها كشمكش ندارند، ميانشان نو

او نخستين فردي است كه تعريف د. وجود داردو با همين رويكرد به تعريف نفس مي پرداز

مشخص و واضحي از نفس ارائه داده و طرحي نو و متفاوت از گذشـتگان ريختـه اسـت. از    

نظر او، موجود زنده، تشكيل شده است از جسمي كـه اسـتعداد پـذيرش حيـات را در خـود      

و صورت كه همـان نفـس اسـت، بـه آن جسـم تعلـق  گرفتـه، نـوعي كمـال بـراي آن            دارد

دانـد.  محسوب مي شود. بنابراين ارسطو نفـس را صـورت بـدن و مبـدأ فعاليـت حيـاتي مـي       

حيات، نتيجه تركيب و امتزاج عناصر مادي نيسـت؛ جسـم آلـي حيـات بـالقوه دارد و نفـس       

 كمال اول چنين جسمي است،  

 د:يگواو مي ) 294ه، يل بريام( اتي دارديزار الزم براي انجام اعمال حعني جسمي كه ابي 

(ارسـطو،  » اول است براي جسم طبيعي آلي كه داراي حيات بالقوه اسـت   2نفس كمال« 

 )78درباره نفس، 

، صورت است. نفس، صورت جسم است، نفس، يـك حيثيـت كمـالي    »كمال«منظوراز 

ين كننده نوعيت نوع است؛ به اين معنا كـه بـودن   براي جسم است و آن كمالي است كه تعي

آن، باعث بودن نوع و نبـودن آن باعـث نبـودن نـوع اسـت؛ ماننـد صـورت نوعيـه آتـش يـا           

 3درخت سيب و گالبي و امثال آن. 

در هرحال، مراد از كمال اول، امري است كه شئييت شي به آن است و نوع به وسيله آن 
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ي نيز آثـار و تبعـات صـور فعليـه نوعيـه اسـت. بـه عبـارت         بالفعل مي شود. مراد از كمال ثان

ديگر، كمالي ثاني كمالي است كه نوعيت نوع بستگي به آن ندارد، بلكـه چيـزي اسـت كـه     

پس از تحقق يافتن نوع، براي نوع حاصل مي شود، مانند سـوزندگي بـراي آتـش و رشـد و     

ثـار آتـش و رشـد و تغذيـه از     تغذيه براي گياه و اراده و ادراك براي انسان، سوزندگي از آ

آثار گياه و اراده و ادراك از آثار انسان است. قيد ديگر تعريف ارسـطو قيـد طبيعـي اسـت.     

، خارج نمودن جسم صناعي از تعريف است. فـرق ميـان جسـم طبيعـي و جسـم      نهدف از ا

صناعي در اين است كه جسم صناعي صورتي طبيعي ندارد كـه وحـدت بخـش اجـزاي آن     

به واسطه عامل خارجي واجـد صـورت و شـكلي صـناعي شـده اسـت؛ بنـابراين         باشد، بلكه

كمالي كه در جسم صناعي ديده مي شود در اصطالح حكما نفس ناميده نمي شـود؛ جسـم   

صناعي واجد صورتي طبيعي كـه وحـدت بخـش آن باشـد نيسـت؛ بلكـه بـه واسـطه عامـل          

لي در تعريـف ارسـطو آن   خارجي، صورت و شكل صناعي پيدا كرده است. منظور از قيد آ

است كه جسم داراي آالتي باشد كه هركدام از آنها براي فعاليت خود داراي غايتي اسـت،  

يعني جسم مركب از اجزاي متشاكلي باشـد كـه هـر كـدام از آنهـا علـل خـاص خـويش را         

نيز اشاره دارد. مراد از حيـات، تغذيـه و   » ت بالقوهياح«داردارسطو در تعريف خويش به قيد 

د و نمو و فساد است و مراد ازقيد بالقوه اين است كه الزم نيست شيء همه عالئم حيات رش

را بالفعل داشته باشد، بلكه قوه آن كافي است؛ يعني افعالي كه اززنـدگان صـادر مـي شـود،     

الزم نيست دائمي باشد، بلكه گاه بالقوه اسـت و گـاه بالفعـل، و آن افعـال عبـارت اسـت از       

 )316(حسـن زاده آملـي،   دي و تغذيه ورشـدو توليـدمثل و غيـر اينهـا.     ادراك و حركت ارا

بـا عبـارات كلـي، تعريـف     «گويـد:  ارسطو درباره تعريفي كه از نفس ارائه كرده چنـين مـي  

كرديم كه نفس چيست. نفس جوهري است به معني صورت، يعنـي ماهيـت جسـمي اسـت     

ي است كـه داراي كيفيـت   كه داراي كيفيت معيني است. . . نفس صورت براي جسمي طبيع

 )80(همان،  »معيني است. 

تعريف ارسطو از نفس، مبتنـي اسـت برنظريـه او دربـاره طبيعـت و برداشـت او از عـالم        

هستي و حركت آن. براساس اين نظريه، ماده و صورت با هم متفاوتنـد. صـورت مـي توانـد     
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را محـدود و   به عنوان كمال ماده و غايـت آن تلقـي گـردد؛ زيـرا صـورت اسـت كـه مـاده        

مشخص مي سازد و كيـان و موجوديـت خاصـي بـراي آن فـراهم مـي آورد و چـون نفـس         

عبارت از صورت جسم طبيعي اسـت، وجـود خـارجي آن از صـورت، يعنـي از نفـس جـدا        

نخواهد بود. اين ماده و صورت روي هم رفته جوهري واحد را تشكيل مي دهند كه عبارت 

همان گونه كه جدا كـردن شـكل سـنگ از آن جـز از      موجود زنده، ازجمله انسان، است از

طريق درهم شكستن آن امكان پذير نيست، جـدا كـردن نفـس ازجسـم هـم ممكـن نيسـت.        

( نـك: عبـدالكريم   ذاتي و غيرعرضي است.  بنابراين، پيوند و رابطه نفس و جسم يك رابطه

يعنـي نفـس    ) بنابراين ارسطو جسم ذي حيات را حامل صفت ذاتـي خـود   82، 1378عثمان، 

 مي داند و بدن به منزله ماده ايست كه صورت خود (نفس) را حمل مي كند. 

 . ديدگاه افلوطين3-2

جزئي است از نفس كلي كـه در  ، فلوطين معتقد است جان يا نفس فردي اقانيم سه گانه:

سـه گانـه مـي دانـد      4قالب جسم گرفتار شده است او نفس كلي را يكي از مبادي و يا اقانيم

باالترين مرتبه وجـود أحـد    كه يح آنكه فلوطين براي موجودات عالم مراتبي قائل استتوض

است كه وجودي بسيط و نامحدود است؛ نياز به هـيچ چيـز نـدارد و در عـين حـال، مبـدأ و       

غايت براي موجودات، ولي خودش باالتر از هستي است؛ زيرا هستي داراي صـورت اسـت   

اعجوبه اي در نيافتني كه درباره اش حتي «د مي گويد: و او صورت ندارد. او در تعريف أح

 -5(همـان، فلـوطين، انئـاد    » ايـم.  نمي توان گفت كه هست و گرنه صفتي را به  نسـبت داده 

 ). 9فصل  -5رساله 

 س:فن عقل يا

هسـت بـه    نيـه أحد وقتي در خود مي نگرد عقل كه در آن صور حكميه يا همان مثـل افالطو 

و صادر مي شود. عقل به علت آنكه معلول أحد است بايد شـباهتي  صورت بدون واسطه از ا

با او داشته باشد؛ به همين خاطر مي توان گفت كه تصوير اوست و نسبت آن را به أحد مـي  

 .اي از روشنايي به دور خورشيد تشبيه كردتوان به هاله
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نفس: همان گونه كه عقل از أحد صادر مي شود، خـود مصـدر شـأني اسـت كـه نفـس       

حـد نظـر مـي    اكلي نام دارد. علت صدور نفس از عقل آن است كـه هنگـامي كـه عقـل بـه      

افكند، صدف تهي عقل از گوهر نظر پر مي شود و اين اساس صـدور نفـس از عقـل اسـت.     

نفس حاصل نظر عقل و نمايش اوست. چون نفـس نمـايش فعـل اوسـت، دائمـاً از فـيض او       

م خود ادامه دهـد. فلـوطين ايـن پيوسـتگي را وجـه      بهره مند است و بدون او نمي تواند به قيا

حقيقي نفس مي خواند؛ همچنان كه همين پيوستگي را عقل بـا أحـد دارد. وجـه حقيقـي او     

وجهي است كه در أحد دارد؛ اما عقل روي ديگري نيز دارد و اين، همان ارتباطي است كه 

بل وجه حقيقـي خـود وجـه    با مادون خود، يعني نفس دارد. به همين ترتيب، نفس نيز در مقا

 ديگري دارد.  

از نظر فلوطين، كثرت در طبيعـت و عـالم محسـوس بـه نهايـت خـود مـي رسـد و عـالم          

اده رست نقطه مقابل واحد است. در حالي كه عالم عقل وجود محـض اسـت؛ مـ   دمحسوس 

 د. مكان محض است و از اين رو، فلوطين آن را عين شر مي دانا

پـس نفـس كلـي از ايـن حيـث كـه        فس كلي جمع است؛نفوس فردي و نفس عالم در ن

نفس عالم يا جان جهان و همچنين همه نفوس فردي يا جزئي را دربردارد، كثيـر اسـت. امـا    

درعين حال، نفس كلي بذاته واحد است؛ همان طور كـه جـنس يـك مفهـوم واحـد اسـت،       

اسـت كـه   گيرد. نفس كلي نيـز يـك حقيقـت واحـد     ولي انواع متعدد در تحت آن قرار مي

 ) 3فصل  -8رساله  -4(فلوطين، انئاد نفوس كثير در آن جمع مي شود. 

پيوند نفس با أحد: فلوطين معتقد است نفس واسطه اي است ميان عقل و طبيعـت. نفـس   

از عقل كه عين حيات است قوت مي گيرد و طبيعت هم از نفـس. بـه دليـل پيونـد نفـس بـا       

تگي كامـل در تمـام مراتـب هسـتي ايجـاد مـي       عقل و پيوند عقل با أحد است كه يك پيوس

شود، و از پرتو پيوستگي نفس فردي كه جزئي از نفس كلي است نفس مـي توانـد در سـير    

 صعودي خود به مبدأ و أصل خود برگردد. 

به اين ترتيب، نفس فردي كه جزئي از نفس كلي است در قالب جسم و در عـالم مـادي   

اصل خود، يعني عقل و به اصل اصـل خـود، يعنـي     گرفتار شده است و شوق آن دارد كه به
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 (همان)أحد بازگردد و از اين روست كه او، مبدأ اول را خير مطلق مي داند. 

بنابراين در نظر فلوطين روح حلقه پيوند جهان معنوي و جهان مـادي اسـت، نگـاه آن از    

يعت را پديـد  سويي با جهان خرد و عقل است و از سوي ديگر به پايين. و چنين است كه طب

مي آورد و به آن حيات مي بخشد. نفوس فردي كـه از نفـس كلـي پديـد مـي آيـد از ايـن        

اند و با مرگ تن از ميان نخواهنـد رفـت. بـراي    ناميره، انديش از تن، هستي داشتهپجهت كه 

فلوطين اهميت هرگونه شناختي تنها در آن است كه نفـس را يـاري دهـد تـا از خـواب تـن       

د چرا كـه اگـر ايـن شـناخت و معرفـت در كـار نباشـد نفـس         ناصل خود رو كبرخيزد، و به 

همواره از ساحت حقيقي خود به دور خواهد ماند و بسا فروتر خواهد افتاد. نفـس بـراي بـاز    

جستن حقيقي خويش بايد بداند كـه او ميـان دو قطـب اسـت از يكسـو احـد كـه سرچشـمه         

ه كه منشأ عدم، بدي و تاريكي است. از هستي و نيكي و روشنايي است و از سوي ديگر ماد

اين رو در فلسفه فلوطين معرفت و شناخت زمينه نجات و رسـتگاري اسـت. او معتقـد اسـت     

انسان با كسب علم و معرفت مي تواند به  اصل و خاسـتگاه خـود واصـل شـود. او بـا شـوق       

سـا دراوج  رسيدن به اين خاستگاه از سپرهاي گوناگون حس و فهم و خرد مي گذرد و چه ب

 )155(نقيب زاده،  5سير خود به خدا يگانه مي شود. 

 تعريف ابن سينا ازنفس 4-2

 ابن سينا ابتدا به پيروي از ارسطو نفس را اين گونه تعريف كرده است:  

. (ابن سـينا، طبيعيـات شـفا، كتـاب     »النفس التي نحدها هي كمال اول لجسم طبيعي آلي«

ياري آن، حيوان و نبات افعـال حيـاتي خـود را انجـام      نفس، حقيقتي است كه به ) 5النفس، 

مي دهند. از نظرابن سينا گرچه نفـس كمـال جسـم اسـت، صـورت آن نيسـت (مگـر اينكـه         

. 6صورت را به معني كمال بدانيم) و از همين جا اختالف ابن سينا و ارسطو شروع مـي شـود  

ده باشد؛ حـال آنكـه   كمال اعم از صورت است؛ زيرا شرط صورت ان است كه منطبع در ما

كمال ممكن است در ماده منطبع يا از آن مفارق باشد و همـين قـدر كـه موجـب تحصـل و      

تحقق معني مبهم جنسي شود كمال بودن آن ثابت است. از آنجا كه نفس در حكم فرمانـده  

و مدبر بدن است كمال وي محسوب مي شود همـانطور كـه پادشـاه كمـال كشـور اسـت و       
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است با آنكه هيچكدام، صورت كشور و كشتي نيسـتند كمـاالتي كـه     ان كمال كشتيبشتيك

ذات جداگانه دارند، در حقيقت صورت ماده نيستند و خود آنهـا نيـز در مـاده نيسـتند، زيـرا      

صورتي كه در ماده است، صورتي است كه منطبع در ماده و قائم بـه آن باشـد، مگـر اينكـه     

نابراين از نظر ) بعلم النفس، مقاله اول، فصل اولشفا، . (ابن سينا كمال نوع را صورت بناميم

است و بدن قبل از تعلق نفس خود داراي ماده و صورتي است ولـي   نفسابزار بدن ابن سينا 

يدا كرده است نفس براي رسيدن پيچيده كه آمادگي تعلق يافتن به نفس را پماده و صورتي 

 اده مي كند.  يدا كرده و از آن استفپبه اهداف خود با بدن ارتباط 

 اتفاوت ديدگاه ارسطو با ابن سين 2-4-2

ابن سينا در كتاب شفا مي گويد: تعريف ارسطو، تعريف حقيقت نفـس نيسـت؛ زيـرا در آن    

مال بودن نفس براي جسم تكيه شده است و مـي دانـيم كمـال بـودن نفـس      كتعريف، روي 

افه است نـه جـوهر،   براي جسم، يك حيثيت اضافي است و از اين جهت داخل در مقوله اض

به عبارت ديگر، ما در مقام شناسايي و تعريف، حيثيت اضافي نفس را تعريف كرده ايم، نـه   

حيثيت جوهري آن را كه حيثيت حقيقي و ذاتي آن است. نفس دركنـه و حقيقـت خـويش،    

 داراي وجود لنفسه و مستقل است.  

اضافه نفس به بدن داخل بنابراين نفس، داخل در مقوله جوهر است و حال آنكه حيثيت 

در مقوله اضافه است كه يكي از مقوالت عرضي اسـت. در حقيقـت، در اينجـا دو جـوهر و     

يك عرض داريم؛ نفس و بـدن دو جوهرنـد و اضـافه و رابطـه بـين آن دو عـرض اسـت. از        

طرف ديگر، مفهوم نفس يك مفهوم اضـافي و تعلقـي اسـت؛ بنـابراين حيثيـت نفـس بـودن        

ي و تعلقي به بدن است و طبعاً نفس بماهو نفس، داخـل در مقولـه اضـافه    نفس، حيثيت اضاف

بنا يا تعريف پدر به اعتبار پدر بودن تعريف ذاتي انساني بنا و  است. چنانكه تعريف بنا بماهو

پدر نيست و بايد جداگانه ذات انساني با جنس و فصل تعريف شـود، تعريـف نفـس بمـاهو     

است، بلكه تعريف  حيثيت اضـافي نفـس اسـت. زيـرا      نفس نيز تعريف حقيقت و ذات نفس

حقيقت نفس جوهري است مجرد و مستقل. شاهدي كه شيخ الرئيس بر اين مدعا ارائـه مـي   

دهد، اين است كه با تعريف مزبور نمي توانيم از جوهريت و يا عرضيت نفس آگاه شـويم،  
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گـاهي از تبيـين مقولـه    در آ يعني شناختي كه از راه اين تعريـف نفـس پيـدا مـي كنـيم مـا را      

وقتـي مـي گـوئيم    « كند. عبارت ابن سـينا چنـين اسـت:    جوهري يا عرضي نفس كمك نمي

نفس كمال است، دانسته نمي شود كه جوهر است يا عرض، زيـرا تعريـف كمـال آن اسـت     

 )   8-7(ابن سينا، شفا، علم النفس، مقاله اولي،  »كه به وجود آن، حيوان و نبات بالفعل شود. 

اين نفس امري است غيرمنطبع در بدن اما ارسطو نفس را صـورت بـدن و منطبـع در    بنابر

ماده مي داند و در اين صورت امري كامالً مادي است ابن سينا براي اثبات نظريـه خـود كـه    

رداختـه و  پكمال بودن نفس را براي بدن حاوي است به اثبات داليلي در جهت تجرد نفـس  

ست غيرمادي كه جنبه تعلق آن به بدن در طبيعيات بحـث  نتيجه مي گيرد كه نفس جوهري ا

مي شود. به همين دليل حكما جداگانه، در مورد تعيين مقولـه نفـس كـه آيـا جوهراسـت يـا       

عرض، بحث مي كنند. اين امر نشان مي دهـد كـه تعريـف مزبـور، تعريـف حقيقـت و ذات       

(جـنس االجنـاس) آن   نفس نيست، زيرا با فرض شناسايي ماهيت يك شيء، شناسايي مقوله 

به سهولت انجام مي پذيرد. به دليل اينكه ثبوت جنس بـراي ماهيـت نوعيـه امـري واضـح و      

بـين و بـي نيـاز از دليـل اسـت.       مبين است. جنس ذاتي نـوع اسـت، ثبـوت ذاتـي بـراي ذات     

بنابراين، اگر بخواهيم تعريفي از كنـه و حقيقـت جـوهري نفـس ارائـه دهـيم بايـد بـه سـراغ          

 يم و حقيقت نفس را از طريق مادي و علل فاعلي، شناسايي كنيم.  الهيات برو

) به عنـوان جـوهري مجـرد كـه از     1نفس را از دو منظر مي توان مالحظه كرد: بنا بر اين 

) ازجهت تعلق آن به بدن كه از اين لحـاظ  2اين جهت در الهيات مورد بحث واقع مي شود؛ 

ماي مشاء بر آن است كه از آن جهـت كـه   جايگاه بحث نفس در طبيعيات است. اعتقاد حك

نفس جوهري بسيط و مجرد است، نه داراي تعريف است و نه مي توان برهاني بروجـود آن  

اقامه كرد. دليل اين مدعا آن است كه حد، مركب از جنس و فصل است و نفس، از آن رو 

 كه بسيط است و داراي جنس و فصل نيست، قابل تعريف و ارائه حد نيست. 

سوي ديگر، براساس قاعده تالزم بين حد و برهان (ماال حدله البرهان له) چون نفـس  از 

برهان نيز بر وجود آن نمي توان اقامه كرد؛ ولي نفس از جهت دوم، يعني  داراي حد نيست، 

هم داراي حد است و هم برهان پذير. بـه همـين دليـل اسـت كـه ابـن        از جهت تعلق به بدن، 
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تابهاي شفا و نجات و اشارات در بخـش طبيعيـات آورده اسـت. او    سينا مبحث نفس را در ك

بلكه به دليل اينكه مـدبر   اسم نفس نه به دليل جوهر بودنش،   در بيان علت اين امر مي گويد:

از جملـه وظـايف    بر نفس اطالق مي شود. از اين روست كه بحث درباره نفـس،   بدن است، 

پـس   عات علم طبيعي اسـت،  ضووع بدن از موعلم طبيعي است. به عبارت ديگر، چون موض

تحقيـق دربـاره نفـس از آن     تدبير آن هم از جمله مسايل همين علم اسـت. از طـرف ديگـر،    

جهت كه با ماده و حركت ارتباط دارد، مربوط به علم طبيعي است؛ زيرا مـاده و حركـت از   

لقـي بـودن نفـس)    موضوعات علم طبيعي است. از اين رو ابن سينا، شناخت ذات نفس (نه تع

ب أن نفـرد لتعرفنـا ذات الـنفس بحثـاً     جـ بل ي«مي گويد: را به جايگاه ديگري واگذار كرده، 

 ). 10مقاله اول،  علم النفس،  شفا، (ابن سينا،  »آخر

 براي اينكه گوهر نفس را بشناسيم بايد بحثي جداگانه به آن بپردازيم.   

زيسـت شناسـي، روان    زيولوژيـك،  بوعلي، باتوجه به ويژگيهاي خاصي كـه از حيـث في  

.  بـراين  7مي كوشد فصل مميـز انسـاني را بـاز يابـد     شناسي. . . در افراد انسان ديده مي شود، 

پايه، باوجود تعريف نفس انساني همپاي نفوس نبـاتي و حيـواني بـه كمـال اول جسـم آلـي،       

نفـس انسـاني   بوعلي مي كوشد كه تعريفي دقيق از نفس انسـاني ارائـه دهـد. او مـي گويـد:      

عبارتست از جوهر مجردي كه افعال اختياري تدبيري و ادراك امور كلي را انجام مي دهد. 

او مـي گويـد    اما نه عقل كلـي بلكـه عقـل جزئـي،      او حقيقت نفس انساني را عقل مي داند، 

. (ابن سـينا، نجـات،   خود نفس درك كليات مي كند و تعقل مرتبه اي از مراتب نفس نيست

 اي درك كليات احتياجي به ابزار ندارد. و بر) 159

همان طور كه مي بينيم، بوعلي سـعي مـي كنـد بـين تعريـف نفـس، بـه عنـوان كمـال و          

صورت جسم، (كه تعريفي ارسطويي است) و تعريف آن به عنوان جوهري كه ذاتاً از جسم 

ن دو را جمـع نمـوده و آ   و ماده عاري و مبراست (كه تعريفي افالطوني و نوافالطوني است)

يش فرضـهاي فلسـفي بـوعلي انسـجام     پـ به هم تلفيق كند. تلفيقي كه به هيچ روي با مبـاني و  

 . 8كافي ندارد

 به طور خالصه مي توان گفت ابن سينا و ارسطو در دو موضوع اختالف نظر دارند. 
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ارسطو نفس را صورت بدن و منطبع در ماده مي دانـد امـا از نظـر ابـن سـينا نفـس        .١

جرد است. نفس جوهري است غيرمادي كه به دليل كمال يـافتن بـه بـدن    كمال بدن و م

 نيازمند است. 

بـه مرحلـه    يبه عقيده ارسطو زماني كه حيات بالقوه جسم طبيعي فعليـت يابـد يعنـ    .٢

بنابراين تفاوتي ميـان حيـات بالفعـل و    . ذيردپاوليه كمال برسد نفس آن جسم تحقق مي 

جود زنده اي كه داراي آن است مانند نسـبت  نفس مشهود نمي شود و نسبت نفس به مو

برندگي به تبر يا بينايي به چشم است اما به عقيده ابن سينا كمال اول مبدا صدور افعال و 

آثار حياتي است. بنابراين مبدا يعني نفس غيراز خـود حيـات اسـت چنانكـه ناخـدا مبـدا       

ه گرفـت كـه ابـن    حركت كشتي است و با كشتي متفاوت است. از اينجا مي تـوان نتيجـ  

سينا ميان نفس و بدن جاندار تفاوت قائل است. همچنين نفس و بدن دو موجود متفاوت 

 .انگاشته سعي در اثبات ارتباط اين دو موجود و يا اين دو جوهر متفاوت دارد

 ديدگاه شيخ اشراق در خصوص نفس 2 -5

از اسـت.  وراالنـوار  از نظر شـيخ اشـراق مبـدأ همـه حقـايق امـري الهـي و نامتنـاهي بـه نـام ن          

نوراالنوار فرشتگان مقرب يا نورالنور قاهره كه مرادف عقول فلسـفه شـده اسـت صـادر مـي      

شود كه اولـين افاضـه آن نـوراقرب نـام دارد و از آنجـايي كـه حجـابي در ميـان نيسـت بـه           

طورمستقيم از او نور مي گيرد. از طريق اين اشراق نور قاهر جديدي به وجود مـي آيـد كـه    

و جهت كسب نور مي كند كه يكي نوراالنوار و ديگري نوراقرب است. مراتـب افاضـه   از د

كند دو بار از نور پيشين يك  به همين روش ادامه مي يابد. نور سوم چهار بار كسب نور مي

ين دذيرد. بـ پـ  نور چهـارم هشـت بـار نـور مـي      همچنين . اول و يك بار نور اعظم بار از نور

ن مقرب به وجود مي آيد كه سهروردي آن را طبقات الطول يـا  طريق سلسله مراتب فرشتگا

خواند تعداد فرشتگان مقرب بسيار بيشتر از تعداد عقـول جهانشناسـي ارسـطويي     امهات  مي

است هر نور بدين غلبه بر نور زيرين دارد و نور زيرين محبتـي بـر نـور بـرين، نوراالنـوار بـه       

عشـق مـي ورزد. ايـن انـوار قـاهره نقـش مثـل        خاطر زيبايي و كمال ذات خود تنها به خـود  

انسـان يـا همـان مثـال      قـاهر افالطوني را در ديدگاه شيخ اشراق ايفا مي كند. در اين ميان نور
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واسطه نور اسبهبد كه ظل او به حساب مي آيند به انجام مي راب كلي انسان تدبير افراد انساني

تند. و اين نور اسفهبد نفس نـام دارد  رساند و بدنهاي انساني نيز ظل نورهاي اسفهبد خود هس

به معناي دژي اسـتفاده مـي    "صيصه"(كه سهروردي براي آن از كلمه  كه فرماندهي بدن را

به عهده دارد و اين همان امري است كه سهروردي از آن به أنائيت ياد مي كند. نفـس   كند)

يابـد و  خود را ميزماني كه انسان است.  ود محض وانيت صرف ــناطقه يا نوراسفهبدي وج

از هسـتي باشـد از مشـهد     ربه علم حضوري از خويش آگاه مي شود، هرگونـه معنـا كـه غيـ    

فحكمت بأن مـاهيتي  «اين چنين است  سهرورديحضور وجود او بيرون خواهد بود. عبارت 

نفس الوجود و ليس لماهيتي في العقل تفصيل إلـي أمـرين اال امـور سـلبيه جعـل لهـا اسـماء        

 )17(سهروردي، التلويحات،  »افات. وجوديه و اض

سهروردي مي گويد نور اسفهبدي (نفس ناطقه انساني) چون ذاتـاً در غايـت نورانيـت و    

تجرد است، نمي تواند در بـدن كـه بـه غايـت ظلمـاني اسـت تصـرف كنـد. (زيـرا تصـرف           

موقوف بر مناسبت است) از اين رو الزم است واسطه اي كه با ايـن جـوهر لطيـف مناسـبتي     

ارد وجود داشته باشد. اين واسطه را سهروردي روح حيواني مي نامد كه موجودي لطيـف  د

و شفاف است كه از جهت اعتدال شبيه به اجرام آسماني اسـت. ايـن روح نفـس را پذيرفتـه     

بنـابراين نفـس    ) 206-207(سهروردي، حكمة االشراق، صآن را براي بدن حفظ مي كند. 

كه در فعل نيازمند بدن اسـت و از طريـق قـوا و برزخـي      از نظر سهروردي امري مجرد است

(واسطه اي) چون روح حيواني كه جايگاه فروع و قواي نفس است با بـدن ارتبـاط يافتـه در    

 او تصرف مي كند.  

 تعريف مالصدرا از نفس 6-2

، اشاره اي به مراتب فيض حق مي كند كه از اشرف به اخـس  9مالصدرا قبل از تعريف نفس

د. در عالم عناصر كه نازلترين مراتب فيض را دارد، انواع حيـات را نـام مـي بـرد.     ترتب دارن

حيات تغذيه و نشو و نما و  توليد، حيات حس و حركت و حيات علم و تميز. نفس در واقع 

صورت كماليه اي است كه به وسيله قواي خادمه خود آثار اين حيات را برمـاده افاضـه مـي    

نباتيه و پـس از آن حيوانيـه و اشـرف آنهـا، نفـس ناطقـه انسـاني        كند كه پستترين آنها نفس 
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است كه داراي يك معنـاي مشـترك ذاتـي و يـك حـد اسـت. او در تعريـف نفـس همـان          

كـل   النفس كمـال اول لجسـم طبيعـي و ال   ان تعريف ارسطو را  مي پذيرد و مي گويد فظهر

العالم كمـال  التـي فـي هـذ   الرض، بـل الـنفس ا  لـ ت النفس كماالً للنار وال يسجسم طبيعي اذل

الحيـاه كاالحسـاس و    فعـال الثانيه باآلت يسـتعين بهـا علـي ا    هجسم طبيعي يصدر عنه كماالتل

مالصـدرا در ايـن تعريـف    ) 16، 8. (صدرالدين شيرازي، االسفار االربعة، ج ه االراديهحركال

ا شامل مي به دو نكته اشاره مي كند: نكته اول اينكه، اين تعريف همه موجودات ذي نفس ر

شود و اختصاص به نفوس حيواني و انساني ندارد، بنابراين صورت نوعيـه نبـاتي را هـم مـي     

توان نفس ناميد؛ زيرا صورت نوعي نباتي فعل خود را از طريق قوا و آالتي مانند قوه ناميه و 

ود غاذيه و مولده انجام مي دهد. نكته دوم اينكه، فرق ميان صور نوعيه اي كه افعال آثـار خـ  

را بي واسطه و بدون استخدام قوا انجام مي دهند، بـا صـور نوعيـه اي كـه افعـال خـود را بـا        

واسطه قوا انجام مي دهند در اين است كه صـور نوعيـه قسـم اول، انطبـاع و انتشـار در مـاده       

ويژگيهاي ماده را قبول مي كننـد؛ امـا صـور نوعيـه قسـم       دارند. در واقع ماده، انقسام و ساير

گونه اي از ماده تعالي و تجافي دارند و به مرحله تجرد از ماده نزديك و حداقل در  دوم، به

مرز تجرد واقع مي شوند. بنابراين از نظر مالصدرا نفس فاعل و منشـأ رفتـار حيـاتي در همـه     

موجودات جاندار است رفتارهاي حياتي در گياه تنفس، تغذيه، رشد، توليدمثل و سازگاري 

وان عالوه بر رفتارهاي نباتي احساس و حركت ارادي نيز وجود دارد و با محيط است در حي

باالخره در انسان عالوه بر رفتارهـاي نبـاتي و حيـواني تفكـر و حركـات بيچيـده ارادي نيـز        

قـوه،   ازنفس داراي حيثيات متعـددي اسـت كـه عبارتنـد     «وجود دارد. مالصدرا مي فرمايد: 

و انفعال است قوه، يعنـي قـوه تحريـك و ادراك    كمال، صورت. از جهت اينكه داراي فعل 

است. . . و نسبت به ماده اي كه حال در آن است و يا  از آن نباتي و يا حيـواني فـراهم آيـد    

صورت است و نسبت به جنس كه قبل از اقتـران فصـل (بـراي حصـول نـوع) نـاقص اسـت،        

ا كمال دانستن به مالصدرااز قول حكما مي گويد كه نفس ر). 16-17(همان،   »كمال است

داليـل او خـودداري مـي     بيـان چند دليل از صورت و قوه اولي است؛ كه ما براي اختصار از

كنيم، در اين صورت كمال دانستن نفس شامل انواع نفـوس ديـده مـي شـود، حتـي نفـوس       
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 )7(همان، مفارقه. 

آن  نفس را تعريف حقيقـي  فهمان طور كه اشاره شد، ابن سينا تعريفس: تعلقي بودن ن

نمي داند و معتقد است كه دراين تعريف حيثيت اضـافي نفـس در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛       

نفس يك حيثيت اضافي است و بدين ترتيب داخـل در مقولـه     برايبودن   لچون كمال او

اضافه است كه يكي از مقوالت عرضي است؛ در صورتي كه حقيقت نفس جـوهري اسـت   

هـر چنـد در   «يخ الـرئيس موافـق نيسـت و مـي گويـد:      مجرد و مستقل. اما مالصدرا با نظر ش

جسم طبيعي آلي) به حيثيت تعلقي نفس نسبت به بدن توجه شـده  لتعريف مزبور (كمال اول 

است؛ اما بايد دانست كه حقيقت ذات نفس از اين حيثيت تعلقي و اضافي جدا نيست. نفـس  

يـن حيثيـت، وجـود    موجودي است  كه وجودش سراسر تعلقي و  اضافي است و جداي از ا

مستقل و لنفسه  ندارد. نفس در واقع همان صورت نوعيه است، همان گونه كه صـور نوعيـه   

ديگر در عين جوهريت، وجود لغيره و تعلقي دارند، نفس در عين جوهر بودن وجود تعلقـي  

انتشـار در   و دارد. فرق نفس با صور نوعيه ديگر در  اين است كه صور نوعيـه ديگـر انطبـاع   

دارند و به همين دليل جسماني اند و ويژگيهاي ماده را درخود دارند؛ اما نفس هر چنـد   ماده

 »تعلق به ماده دارد، انطباع و حلول در مـاده نـدارد و متعلـق بـه مـاده اسـت نـه منطبـع در آن        

خالصه همان گونه كه صور نوعيـه در عـين اينكـه جوهرنـد، وجـود      ). 376و11-12(همان، 

و بدون تعلق و وابستگي به ماده و محل، وجود پيدا نمي كنند، نفس نيـز   لغيره و ناعتي دارند

در عين اينكه وجود جوهري دارد، حيثيت تعلقي و ناعتي و لغيره دارد و وجـودي جـداي از   

اين حيثيت دارا نيست. به عبارت ديگر، همان گونه كه تعلقـي و نـاعتي بـودن صـور نوعيـه،      

تعلقـي و   اگرآنها در مقوله عرض و اضـافه نيسـت؛   باعث خروج آنها از جوهريت و  دخول

اضافي بودن حقيقت يك شيء، باعث دخول آن در مقوله اضافه باشد، بايـد تمـام اعـراض،    

داخل در مقوله اضافه شوند؛ زيرا تمام اعراض، وجود لغيره و نـاعتي دارنـد؛ يعنـي حقيقـت     

ندارج يـك شـي در دو مقولـه    آنها وابستگي و تقوم آنها به جوهر است. از طرفي مي دانيم ا

محال است. مثًال نمي توان يك شي را هـم داخـل در مقولـه كيـف بـدانيم و هـم داخـل در        

 مقوله اضافه.  



 بررسي تحليلي تطور مفهوم نفس از افالطون تا مالصدرا/ 

 

119 

 داليل مالصدرا مبني بر تعلقي بودن نفس و هويت آن .١

تعلق و وابستگي آن  از سو ئياگر ذات نفس را جوهر مجرد تام و مستقل از بدن و .٢

از ذات و عـارض بـر آن بـدانيم، بـا محـذور جـدي مواجـه        به جسم را در مرتبـه خـارج   

خواهيم شد و آن محذور اين است كه چيزي كه در ذات خود  مستقل از بـدن و مجـرد   

است، چگونه دستخوش وابسـتگي و تعلـق بـه بـدن مـي شـود. در حـالي كـه آنچـه كـه           

دستخوش دگرگوني و عروض عوارض مي گردد ماده و ماديات است، نه جوهر مجـرد  

نفس متمم بـدن   -عالوه براينكه امر ذاتي زايل شدني نيست. ). 11(همان، تقل از مادهمس

است. به تعبير ديگر، تماميت بدن به وجود نفس اسـت و از تركيـب ايـن دو، يـك نـوع      

كامل جسماني حاصل مي شود. بنابراين هر موجود واجد نفس، داخـل در نـوعي اسـت    

دانيم كه تحقق نـوع مسـتقل و مفـارق نيسـت؛      كه با نفس و بدن، تحقق يافته است و مي

يعني ممكن نيست كه يك نوع طبيعي مادي از اقتران مجرد و مـادي حاصـل مـي شـود.     

پس معلوم مي شود كه نفس موجودي مجرد مسـتقل نيسـت؛ بلكـه موجـودي اسـت در      

 عين تجرد، هويت تعلقي به مـاده [بـدن] دارد و ذاتـًا متعلـق بـه مـاده و متحـد بـا اوسـت         

خصـوص نفـس، مبتنـي اسـت بـر برخـي        نظريه ابتكـاري مالصـدرا در  ). 12-13ان، (هم

اصول حكمت متعاليه كه خود تأسيس كرده است. يكي از اين اصول، حركت جـوهري  

حقيقت وجود. در تبيين نظريه خويش با تكيـه   در عالم ماده است و ديگري تشكيك در

وهري است جسماني و مـادي،  بر اين دو اصل مي گويد: نفس در آغاز پيدايش خود، ج

اما در اثر حركت جوهري، تكامل مي يابد و سـير تكامـل خـود را از طريـق وصـول بـه       

مراتب برتر و كاملتر وجود ادامه مي دهد و بـا حفـظ  وحـدت شخصـي خـود بـه مرتبـه        

 تجرد راه مي يابد و موجودي مجرد مي گردد. 

نايل نشود، موجـودي اسـت جسـماني،    بنابراين، نفس تا زمانيكه به مرتبه تجرد تام عقلي 

يعني وابسته و متعلق به جسم است. در اين مرحله، نفس ذاتي مستقل و جدا از  جسم و مـاده  

ندارد. نفس محصول حركت جـوهري بـدن جسـماني اسـت. و بـدين ترتيـب، بـدن و روح        

مـي   رابطه اي همچون درخت و ميوه دارند. چرا كه در زمينه بـدن اسـت كـه روح پـرورش    
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بد. اما نه بدين معني كه بدن روح را بزايد. فقط و فقـط شـرايط ظهـور روح را فـراهم مـي      يا

كند، روح موجود خاصي است كه در پيدايش و ظهور، نيازمند زمينه مادي است امـا در بقـا   

الحـدوث و   ةالنفس جسـماني «و دوام، مستقل از ماده و شرايط مادي است و اين است معناي 

 ارت مالصدرا اينگونه است:عب». البقاء ةروحاني

 ةاضـاف  ةالبـدن كمـا يلـزم لكـل صـور      ةيلزمهـا اضـاف   ةللماد ةفوجود النفس لكونها صور

كونها من االعراض، الن هـذه  ل، لكن ليس يلزم من ذلك كونها من باب المضاف و الةالماد

ادامـت  المطلقه كما في العرض، فـالنفس م  ةالحاج ةالتقويم و التكميل، الاضاف ةاضاف ةاالضاف

علـي تفـاوت    ةمادي ةالمفارق، فهي صورالعقل  ةالوجود الجسماني الي فعلي ةلم تخرج من قو

قصـاً،  نو كمـاالً و  وضعفاً ةبحسب تفاوت وجوداتها شد ةرباٌ و بعداً من نشأتها العقليقدرجاتها 

 الفعـل و  ةاذا الوجود مما يقبل االشتداد و مقابله، كما بيناه في العلم الكلـي فـي مباحـث القـو    

 ). 13-14(همان، 

از نظر مالصدرا، نفس تا زماني كه نفس است نوعي اضافه وجودي به بدن دارد و همين 

اضافه است كه تفاوت نفس و عقل را تبيين مي كند، زيرا عقل جوهر مجردي اسـت كـه نـه    

ن هويت تعلقي است و نه به موضـوعي اضـافه مـي شـود. چـرا كـه عـروض اضـافه         آهويت 

ان استعدادي است و الزمه فرض امكان استعدادي در عقـل، مـادي بـودن آن    متوقف بر امك

است. بنابراين، تفاوت حقيقي بين نفس و عقل در اين است كه در حاق وجود نفس، اضـافه  

 امـا به بدن نهفته است و در مورد عقل اينچنين نيست. اگـر چـه نفـس مغـاير بـا عقـل اسـت،        

ي تواند به مرتبه عقل مفـارق نائـل گـردد. بـه     براساس حركت جوهري و اشتداد در وجود م

ديگر سخن، وجود نفس عرض عريض را تشـكيل مـي دهـد كـه در يـك سـوي آن، مـاده        

جسماني و در سوي ديگر عقل مفارق قرار دارد و ما از چنـين وجـود داراي مراتبـي (مـادام     

 زوجودي نفس ا كه در بين دو مرز ياد شده قرار داد) ماهيت نفس را انتزاع مي كنيم، امتداد

گردد و تا مرتبه عقل مجرد تداوم مي يابـد و در طـول ايـن امتـداد،     وجود جسماني آغاز مي

(كه نسبت به مرتبه عقلي از جهت دوري و نزديكي داراي مراتب و درجات بسياري اسـت)  

نفس صورتي است كه متعلق و مضاف به ماده است. بنابراين، نفوس هر چنـد داراي مراتـب   
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 ). 72(مصباح يزدي،  بودن مشتركند نفس مفهوم ي شمار باشند، درو درجات ب

د بـر آن اسـت كـه حقيقـت نفـس از سـنخ وجـو        10مالصدرا همچون حكيم سـهروردي  

 .  است

هسـت يـا   «و در واقع نخستين چيزي كه مي توان درباره آن اظهـار كـرد ايـن اسـت كـه      

 برآمـده از ادراك حضـوري   بايد توجه داشت كه اين نكته اوالٌ. »من هستم«درست تر اينكه 

در حقيقت چيزي درباره چنين نفسي يا همان ماهيت بـه دسـت نمـي    ، و شهودي است و ثانياًً

طرح پرسشـهايي دربـاره   ، دهد و همين دليل است كه در مقام فهم حصولي و مفهومي از آن

. پرسشهايي كه بيشتر در پي چيسـتي نفـس هسـتند   . جوهريت يا عرضيت آن موجه مي نمايد

چيستي نفس در مقايسه با چيزهايي كه عقل انسان مفاهيم و ماهيـاتي از آنهـا در دسـت    ، البته

دارد و در نتيجه تابعي است از دستگاه مفهومي ذهن كه به شيوه اي خاص در دستگاه ربـاني  

آن چنـان كـه مـثالً درعلـم بيكـران و مطلـق       ، نه چيستي مطلق و عينـي آن ، ظهور يافته است

اين نسبيت و دگرگوني مفهومي و ماهوي ذهن است كه مي توانـد  . است خداوند ثبت شده

سـنخ  اززيرا شيء اي كه ، يعني حركت جوهري هموار نمايد، راه را براي ظهور اصلي ديگر

از بـودي  ، نمودهاي مختلفي از خود بروز مي دهد و اين نمودها در عين تفاوت. وجود است

ود به گونه اي كه مي توان نمودها و ماهيتهاي يعني تحول وج، يگانه حكايت مي كند و اين

همـان طـور   ، اين امر مي تواند دليلي بر اصالت وجود باشـد . مختلفي را براي آن اعتبار نمود

كون المراتب في االشتداد انواعـاً اسـتنار   «، كه حكيم سبزواري در منظومه به آن اشاره كرده

ان نوزادگي و كودكي تا دوران رشـد و  نظير نفس آدمي كه از دور. )10 ،(سبزواري» للمراد

در حـالي كـه ايـن    . دهد بلوغ و كهنسالي نمودهاي مفهومي يا ماهيتهاي متفاوتي را بروز مي

از آنجا كه مالصدرا اصل اصالت وجـود را مبنـاي دسـتگاه    . هماني خويش را حفظ مي كند

در مقايسـه بـا   ، دالزم شد مفاهيمي كه بيشتر با ماهيت فهـم مـي شـون   ، فلسفي خود قرار دارد

حركـت كـه تـا زمـان صـدرا بـا برخـي        ، به ايـن ترتيـب  . فهمي دوباره بيابند، هستي و وجود

 . به وجود ارجاع گرديد، عوارض و صفات كم و كيف وضع و أين يا امكان تفسير مي شد

 گيرينتيجه
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تبيين بي سابقه مال صدرا از مفهـوم نفـس مـو جـب رفـع اشـكاالت تقريـرات قبلـي گرديـد          

 ترين تفاوتهاي تببين وي با فالسفه پيشين عبارتست از: مهم

نفس در كنه و حقيقت خويش داراي وجود لنفسه و مستقل است و از همـين نظـر    .١

داخل در مقوله جوهر است و حال آنكه حيثيـت اضـافه نفـس بـه بـدن داخـل در مقولـه        

رتبـاط  اضافه است و در اين مقام نفـس داراي فعـل مـادي اسـت ارتبـاط نفـس بـا بـدن ا        

حلولي و مادي نيست بلكه از نوعي است كه نفس مي توانـد در اعضـا و جهـازات بـدن     

تصرف كرده آنها را به طوري به كار مي گيرد كـه موجـب بقـا و تكامـل آن مـي شـود       

واژه نفس نيز ناظر به همين تصرف در بدن است ابن سينا عـالوه بـر وجـود لنفسـه نفـس      

صرفش در بدن قائل است به همين جهت او نفـس را  وجود لغيره نيز از جهت ارتباط و ت

) از جهت جوهر مستقل مجـرد كـه از ايـن جهـت جايگـاه      1از دو منظر بررسي مي كند 

ت است و ديگري از جهت وجودي متعلق و مـرتبط بـا بـدن كـه جنبـه      يااله آن در بحث

 اما مالصـدرا معتقـد اسـت حقيقـت    . اضافيت دارد و جايگاه بحث آن در طبيعيات است

نفس يك حقيقت تعلقي و اضافي است و ذاتي صرف نظـر از اضـافه مزبـور نمـي تـوان      

 . باشد "متعلق به جسم"ساني نيست و فذاتي كه خالي از جنبه ن. براي آن در نظر گرفت

نفـس جـوهري مجـرد    . از نظر ابن سينا روحانيه الحدوث و روحانيه البقاست، نفس .٢

بـه طـوري كـه بـدون     . نـام بـدن نيـاز دارد    است اما برخالف ساير مجردات به جسمي به

بدن زمينه ساز نفس است و بـا ايـن زمينـه و    . ل تحقق نيستباقنفس ، وجود بدني مستعد

بـس ارتبـاط بـا بـدن ذاتـي      . آورداستعداد است كه واهب الصدور نفس را به وجود مـي 

نفـس از نظـر ذات روحانيـه الحـدوث و     . شـود  نيست تا موجب مادي بـودن نفـس   نفس

ت جوهري نفـس انسـاني   كجسم براساس حراما مالصدرا معتقد است . انيه البقاستروح

يعني جوهري جسماني مادي در اوضـاع و احـوال مناسـبي بـه جـوهري مجـرد       . شودمي

شود و نفس جوهر مستقلي است كه نخسـت بـه صـورت جسـم ظـاهر      ساني تبديل ميفن

حيواني و سـرانجام نفـس    نفس، ي به نفس نباتيهرگاه از طريق حركت جونشود و آمي

بنابراين از نظر مالصدرا نفس و بلوغ دو امر مسـتقل نيسـتند   . شودناطقه انساني تبديل مي



 بررسي تحليلي تطور مفهوم نفس از افالطون تا مالصدرا/ 

 

123 

 . بلكه هر دو ستون مختلف يك وجود واحدند

 .  از نظر مالصدرا تعريف نفس شامل نفس فلكي نيز مي شود .٣

نفـس و بـدن   ابن سينا و سهروردي به دوئيـت و جـدائي   ، افالطون، در ميان فالسفه .۴

قائل اند كه همواره با مشكل ارتباط نفس با بدن دچار مشكل بوده اند اما ار سـطو و مـال   

 . صدرا كه نفس و بدن را و جودي واحد فر ض مي كنند از اين مشكل در امان بوده اند

تنهـا  ، تحولي همچون تحـول انسـان از مرتبـه نطفـه بـه مرتبـه انسـان كامـل        ، با اين تفسير

همان طور كه نفس و حقيقت ، عوارض مذكور نيست بلكه برطبق نظر مالصدرا تغييراتي در

نفسـي كـه   . تحوالت آن نيز تحوالت وجودي خواهد بود، از سنخ هستي و وجود است، آن

وجود مادي و كامالً جسماني دارد كه مفاهيم و ماهيت مادي بر آن صدق ، از آغاز پيدايش

ج از مرتبه اي به مرتبه ديگر تحول مـي يابـد و بـه    بتدري، و در مراتب بعدي تكامل، مي كند

ويژگيهاي غيرمـادي و مجـرد   ، همين ترتيب پيش مي رود تا در مرحله اي از تكامل خويش

بـدين  . از خود به نمايش مي گذارد و مفاهيم و ماهيات مجرد و غيرمادي به خود مـي گيـرد  

تجـرد آن صـورت عقالنـي     و بـدن و  رابطه نفـس ، ترتيب در تببين  مالصدرا از مفهوم نفس

  .يابدمي

 

                                                           

 ها:تنوشپی

از جمله فيثاغوريان و افالطونيان كه نفس را مستقل از بدن مي داننـد و معتقدنـد نفـس در مرتبـه اي     . 1

 از بدن قرار دارد. اين تقسير عدم ارتباط ذاتي ميان نفس و بدن را به دنبال دارد. رباالت

 كمال هر موجودي فعليت آن است و نحوه وجود هر موجودي به كمال آن است. . 2

 در اين مورد از بين رفتن آن صورت نوعيه خاص مستلزم منتفي شدن آتش با درخت خاص است. . 3

 اقانيم جمع اقنوم است و به معناي اصل هرچيز است.    . 4

انديشه فلوطين در باب نفس مورد بذيرش متكلمان و فيلسوفان بزرگ مسيحي قرار گرفت كـه نمونـه    .5

 بارز آن سنت آگوستين است. 
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ينا نفس را مبدأ آثار و افعال حيات مي داند يعني آن جوهري كه علت و منشأ افعال و آثاري از ابن س .6

قبيل تغذيه و ادراك است، اين آثار كه به عنوان آثار حيات شناخته مي شود تنها از موجوداتي كه زنـده  

 اند صادر مي شود.  

 رت مي گيرد. نجام اين امر در فلسفه بوعلي بعد از اثبات جوهريت نفس صوا   

همان طوري كه گفته اند بوعلي نتوانست دستگاه فلسفي خـويش را بـه گونـه اي بازسـازي كنـد كـه       . 7

كاري كه مالصـدرا پـس    بتواند هر دو ويژگي  نفس (جوهريت و صورتيت) را در دل خويش هضم كند، 

 از او با خلق مفاهيم و اصولي خاص از عهده آن برآمد.  

ه قبل از مالصدرا با جايگاه آن در فلسفه مالصدرا متفاوت است. فيلسوفان قبـل  جايگاه نفس در فلسف. 8

ت طبيعيات بررسي مي كردند، به اين اعتبار كه نفس به بدن جسماني تعلـق  بحاز مالصدرا نفس را در م

دارد و بدن به لحاظ جسماني بودن از مسايل طبيعيـات محسـوب مـي شـود. امـا مالصـدرا در تقسـيم        

د و برخالف پيشينيان فلسفه خويش را در چهـار بخـش امـور عامـه، طبيعيـات،      يتازه برگزفلسفه راهي 

الهيات بالمعني االخص و علم النفس عرضه كرد، با اقتباس از اصطالحات عرفاني هر بخش را يك سـفر  

 ناميد و بدين ترتيب سفر چهارم را به مباحث نفس اختصاص داد. 

يتي نفس الوجود و ليست لماهيتي في العقل تفصيل إلـي أمـرين   سهروردي مي گويد: فحكمت بان ماه. 9

 .  117، ص 1جعل لها أسماء وجوديه. سهروردي مجموعه مصنفات، ج  ةاال امور سلبي
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