رابطة نفس و بدن از ديدگاه ارسطو و ابنسينا
با تأكيد بر نفس نباتي و حيواني
حسين

زمانيها

چكيده
بر اساس تفسير رايج ،تفاوت اصلي ابنسينا با ارسطو بر سر چيستي و حقيقت نفس ناطقة انساني است؛

١١٥

اما دربارة نفس نباتي و حيواني ميان ايندو اختلافنظر آشكاري وجود ندارد؛ چه اينكه هر دو ،نفس نباتي
متافيزيكي ايشان و تفسير خاصي كه هر يك از اين دو فيلسوف از رابطة ماده و صورت ارائه ميدهند،

نشان دهيم ،حتي دربارة رابطة نفس نباتي و حيواني با بدن نيز ميان اين دو اختلافنظر آشكاري وجود

دارد .ارسطو صورت  -و به تبع آن  -نفس را نه جوهر به معناي شيء ،بلكه اصل يا ساختاري ميداند
كه بر اساس آن ماده به عنوان يك شيء خاص مد نظر است .به همين دليل در تحليل ارسطو از حقيقت
موجود زنده ،با دو جوهر به منزلة دو شيء روبهرو نيستيم؛ بلكه موجود زنده جوهر واحدي است كه

داراي قابليت يا ظرفيت خاصي است كه به واسطة آن مبدأ اعمال حياتي ميشود .دقيقاً بر همين اساس
است كه بسياري از ارسطوپژوهان معاصر ديدگاه عرضگرايانه دربارة نفس را بر ديدگاه جوهرانگارانه

ترجيح ميدهند؛ درحاليكه در فلسفة ابنسينا صورت و مادة دو جوهر به معناي دو شيءاند كه با هم

تركيب شدهاند .به عبارت ديگر ،در فلسفة ابنسينا در تحليل موجود زنده  -اعم از نبات ،حيوان و انسان

 -به نوعي دوگانگي ميان نفس و بدن ميرسيم؛ هرچند اين دوگانگي الزاماً به معناي تجرد و مفارقت

نفس نباتي و حيواني از بدن نيست.

واژگان كليدي :نفس نباتي ،نفس حيواني ،بدن ،ابنسينا ،ارسطو ،ماده ،صورت.
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رابطه نفس و بدن از ديدگاه ارسطو و ابن سينا با تأكيد بر نفس نباتي و حيواني

و حيواني را از سنخ صورت منطبع در ماده ميدانند .ما در اين نوشتار ميكوشيم تا با توجه به مباني

مقدمه
دربارة چيستي نفس نباتي و حيواني و رابطة آن با بدن تأملات اندكي صورت گرفته است.
تا جايي كه نگارنده جستجو كرده ،در زبان فارسي مقالهاي كه جداگانه به بحث رابطة
نفس نباتي و حيواني با بدن از ديدگاه ارسطو و ابنسينا پرداخته باشد ،وجود ندارد و

١١٦

بيشتر مقالههايي كه در اين حوزه نگاشته شده ،به رابطة نفس و بدن بهطوركلي پرداخته

است و عمدة بحث اين مقالهها نيز بيشتر دربارة تمايز تفسير ارسطويي و سينوي از
چيستي نفس انساني و رابطة آن با بدن است )ر.ك :سياسي /١٣٣٢ ،شيرواني /١٣٧٥ ،ديباجي،

.(١٣٨٥

بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣حسين زمانيها

در همة مقالههايي كه در بالا بدانها اشاره شد و دركل در بيشتر مقالههايي كه به

بررسي تطبيقي بين نظريههاي ارسطو و ابنسينا در حوزة علمالنفس ميپردازد ،بهدرستي

به اين نكته اشاره شده است كه نفس از ديدگاه ارسطو »كمال به معناي صورت است« و

وي رابطة نفس و بدن را به رابطة ماده و صورت تحويل ميبرد؛ درحاليكه از ديد ابن

سينا هر كمالي صورت نيست و دستكم نميتوان نفس ناطقة انساني را به عنوان امري

ذات ًا مجرد از ماده به عنوان صورت منطبع در ماده به شمار آورد؛ ازاينرو بيشتر اين

نگاشتهها به اين نكته اذعان دارند كه تفسير ابنسينا از چيستي نفس ناطقة انساني و رابطة
آن با بدن با تفسير ارسطويي تفاوت دارد و ابنسينا با تأكيد بر كمالبودن نفس و جامعيت
كمال نسبت به صورت ،ميكوشد تا تعريفي از نفس ارائه دهد كه دربردارندة نفس مجرد

انساني نيز باشد ،ولي هرگاه بحث بر سر چيستي نفس نباتي و حيواني است ،در بيشتر
نوشتهها تمايز آشكاري بين ديدگاه ارسطويي و سينوي ديده نميشود؛ زيرا اين دو نفس
هم از نظر ارسطو و هم از نظر ابنسينا صورت منطبع در مادهاند.

هدف ما در اين مقاله اين است كه نشان دهيم ،درست است كه نفس نباتي و نفس

حيواني از ديد ارسطو و ابنسينا صورت منطبع در مادهاند ،اما با توجه به تفاوتي كه در
فلسفة اين دو فيلسوف دربارة تفسير رابطة ماده و صورت وجود دارد ،سرانجام تفسير

اين دو فيلسوف از رابطة اين دو نوع از نفس با بدن نيز متفاوت خواهد بود.

در اين مقاله ابتدا در بخش نخست با استفاده از ديدگاه نهايي ارسطو نشان خواهيم

داد كه چگونه وي ميكوشد تا رابطة نفس و بدن را در قالب رابطة ماده و صورت تفسير
كند و از اين نگاه بين انواع نفس هيچ تفاوتي قائل نميشود؛ درحاليكه ابنسينا اين نوع
تفسير را صرف ًا براي نفس نباتي و حيواني پذيرفته است و رابطة نفس ناطقة انساني با
بدن را از نوع رابطة ماده و صورت نميداند.

سپس با مراجعه به ديدگاههاي ارسطو دربارة رابطة ماده و صورت و تفسيري كه وي

از اين رابطه ارائه ميدهد و با استفاده از نظرات برخي ارسطوپژوهان معاصر نشان خواهيم

١١٧

داد تفسيري كه ابنسينا از رابطة ماده و صورت ارائه ميدهد با تفسير ارسطويي تا حدود
بدن ،نشان خواهيم داد كه اصول ًا در فلسفة ارسطو نميتوان نفس را جوهري در كنار
جوهر بدن دانست؛ بلكه از ديد وي نفس و بدن دو جنبه از يك جوهر واحدند .به همين

دليل در فلسفة ارسطو موجود زنده  -اعم از نبات ،حيوان و انسان  -جوهر واحدي است

كه داراي ويژگي ،ظرفيت ،قابليت يا كاركرد خاصي است كه از آن با نام نفس ياد ميشود؛
درحاليكه در فلسفة ابنسينا موجود زنده تركيبي از دو جوهر است كه اطلاق جوهر بودن

بر هر يك بدون ديگري شدني است .دو جوهري كه در جوهريبودن خود نسبت به هم

استقلال دارند؛ هرچند در وجود و تحقق خارجي به يكديگر وابستهاند .از ديد ابنسينا در
نبات و حيوان تركيب اين دو جوهر بهگونهاي است كه امكان تحقق و وجود هيچيك در
خارج بدون ديگري فراهم نيست؛ يعني نه نفس نباتي و حيواني ميتواند بدون بدن در

خارج تحقق داشته باشد و نه بدن ،با وصف بدنبودن ،بدون نفس در خارج تحقق خواهد
داشت .درحاليكه در مورد نفس ناطقة انساني ،نفس ميتواند بدون بدن به زندگي خود
ادامه دهد.

الف( تعريف نفس در فلسفة ارسطو و ابنسينا
ابنسينا ،هرچند در مباحث علمالنفس خود از آثار ارسطو  -بهويژه رسالة دربارة نفس

وي  -استفاده فراواني كرده است ،تا جايي كه  -بنا بر پژوهشهاي ريچارد فرانك و آلفرد

رابطه نفس و بدن از ديدگاه ارسطو و ابن سينا با تأكيد بر نفس نباتي و حيواني

زيادي متفاوت است .سپس با استفاده از اين تفاوت و تعميم آن به بحث رابطة نفس و

ايوري مشخص شده است كه وي نسخة كاملي از كتاب دربارة نفس ارسطو كه پيش از

آن ،به وسيلة اسحاق بن حنين به عربي ترجمه شده بود ،در دست داشته است

)(Alavishah, 2006, p.14؛ با اين وجود علمالنفس سينوي با علمالنفس ارسطويي
تفاوتهاي چشمگيري دارد كه بهطوركلي اين تفاوتها را ميتوان در دو محور زير
خلاصه كرد:
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 .١تفاوتهاي مصرح :منظور تفاوتهايي است كه در آنها ابنسينا آشكارا راه خود را

از ارسطو جدا كرده و به نقد يا تصحيح ديدگاههاي وي پرداخته است كه ازجمله
ميتوان به بحث تعريف نفس ،تجرد ذاتي نفس انساني ،بقاي نفوس جزئيه و
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خودآگاهي اشاره كرد.

تفاوتهاي مضمر :منظور تفاوتهايي است كه صرف ًا با درنگ در مباني

هستيشناختي و متافيزيك دو فيلسوف آشكار شده و در نگاه ابتدايي آشكار نيستند
كه ازجمله اين مباحث ،ميتوان به همين اختلافنظر دو فيلسوف دربارة نسبت
نفس نباتي و حيواني با بدن ،با توجه به رابطة ميان ماده و صورت در فلسفة ايشان

اشاره كرد.

ما در اين فصل ابتدا به تعريف نفس از ديدگاه دو فيلسوف اشاره خواهيم كرد و

نشان خواهيم داد كه چگونه اختلاف ديدگاه دو فيلسوف دربارة ذات و حقيقت نفس
انساني موجب اتخاذ دو رويكرد متفاوت در تعريف نفس شده است .سپس در فصل بعد

نشان خواهيم داد كه نگرش اين دو فيلسوف  -حتي دربارة رابطة نفس نباتي و بدن  -با
يكديگر تفاوت دارد.

پيش از ورود به بحث تعريف نفس ،ذكر اين نكته ضروري است كه ديدگاه ارسطو

دربارة نفس و نسبت آن با بدن در طول زندگي وي دستخوش تغييراتي شده است كه در
طي اين تغييرات ،ارسطو به دنبال دورهاي از مطالعات تجربي و زيستشناختي ،از يك

افلاطوني محض كه به تمايز كامل نفس از بدن و تجرد ذاتي آن قائل است ،به سوي
نظريهاي گرايش پيدا ميكند كه بر اساس آن نفس و بدن دو جوهر مجزا نيستند؛ بلكه دو

روي يك جوهر واحدند ).(Granger, 1996, p.153

تكية ما در اين نوشتار بيشتر بر روي ديدگاه نهايي ارسطو با تكيه بر آثاري است كه

مربوط به دورة پختگي فكري وي و بيانگر ديدگاههاي خاص و ابتكاري او است .ازاينرو
تمركز اصلي ما بيشتر بر روي رسالة دربارة نفس و برخي شرحها و تفاسير آن خواهد
بود؛ هرچند به فراخور از برخي ديگر آثار ارسطو نيز استفاده خواهيم كرد.

ارسطو در رسالة دربارة نفس ،نفس را اينگونه تعريف ميكند» :نفس انتلخياي اول

١١٩

براي شيء طبيعي داراي حيات بالقوه است« ).(Aristotle, 1995, p.412a27

واژهاي كه ارسطو در تعريف نفس به كار برده ،واژة انتلخيا ) (Entelekheiaاست؛

نيست؛ درواقع تعريف اين واژه يكي از مشكلات فراروي مفسران ارسطو است

) .(Wisnovsky, 2005, p.99اين واژه دقيق ًا همان واژهاي است كه ارسطو در طبيعيات

خود براي تعريف حركت نيز از آن استفاده ميكند و حركت را »انتلخياي اول« ميداند

) .(Ibidامروزه در ترجمة انگليسي واژة مزبور بهطورمعمول از  Actualityاستفاده
ميشود كه معادل فارسي آن فعليت است .مترجمان عرب معمول ًا در ترجمة اين اصطلاح

از واژة »كمال« استفاده كردند ) (Mc Ginnis, 2010, p.60و بعدها ابنسينا نيز اين

ترجمه را پذيرفت و در آثار خود از آن استفاده كرد.

اما چرا در ترجمة عربي و فارسي از واژة كمال استفاده شده است؟ براي فهم اين

مطلب بايد كمي دربارة سير دگرگوني اين واژه نزد شارحان ارسطو دقيق شويم تا ببيينم
چرا با ورود اين واژه به جهان اسلام مترجمان عرب آن را به »كمال« ترجمه كردند.

واژة »انتلخيا« نخستين بار به وسيلة خود ارسطو ابداع شد (Wisnovsky, 2005,

 p.99/ Mc Ginnis, 2010, p.60).شارحان متقدم آثار ارسطو  -مانند اسكندر و

ثامسطويس  -براي تبيين معناي انتلخيا ،از واژة يوناني متداول »تليوتس« )(teliotes

استفاده كردند كه بار معنايي همساني با واژة انتلخيا داشت .واژة تليوتس اسمي است كه

از صفت تليون ) (Telionگرفته شد كه خود آن با ريشة تلوس ) (Telosمرتبط است

رابطه نفس و بدن از ديدگاه ارسطو و ابن سينا با تأكيد بر نفس نباتي و حيواني

بنابراين تعريف نفس يا همان پسوخه ،بدون ارائه تعريفي درست از اين واژه امكانپذير

) .(Wisnovsky, 2005, p.99با درنگ در كاربردهاي اين واژه ،مشاهده ميشود كه
خود واژة تليوتس القاكنندة دو معناست .١ :كمال؛  .٢غايت .اسكندر افروديسي و

ثامسطويس هر يك در شمار نخستين شارحان آثار ارسطو ،بر يكي از اين معاني تأكيد

كردند .اسكندر افروديسي در شرح اين واژه بيشتر بر معناي كمال تأكيد دارد ،درحاليكه
تأكيد ثامسطيوس بيشتر بر معناي غايت است ) .(Ibidبعدها مفسران نوافلاطوني آثار

١٢٠

ارسطو  -مانند آمونيوس و برخي شاگردان وي  -به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از

معناي غايت در تفسير واژة انتلخيا بهتر ميتواند آنها را در تأكيد بر تجرد نفس و درنتيجه،

برقراري سازگاري ميان ديدگاه افلاطون و ارسطو دربارة نفس ياري كرد (Ibid, 2005,
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مترجمان مسلمان در ترجمة واژة انتلخيا روش مشابهي نداشتهاند .با رجوع به
ترجمههاي آثار يوناني به وسيلة مسلمانان ،به اين نكته برخورد ميكنيم كه ايشان گاه از
معرب واژة انتلخيا ،يعني انتلشيا براي ترجمة اين واژه استفاده كردهاند كه از نخستين

نمونههاي آن ميتوان به ترجمة ابنناعمه حمصي از اثولوجيا اشاره كرد (Ibid, 2003,

 p.102/ Walzer, 1962, pp.95-96).در ترجمههاي بعدي بهطورمعمول واژة انتلخيا

و معادل آن يعني »تليوتس« به »تمام« ترجمه شده است و گاه نيز مترجمان واژة »فعل« را

معادلي براي آن به كار بردند (Wisnovsky, 2003, pp.101-106/ Walzer, 1962,

) .pp.95-96خود اين سرگرداني و نداشتن روية ثابت ،نشاندهندة اين است كه مترجمان
متقدم واژة مناسبي را در زبان عربي كه بهطوردقيق بتواند همة بار معنايي واژة انتلخيا را
پوشش دهد ،نيافتهاند.
اسحاق بن حنين در ترجمة خود از فيزيك و دربارة نفس ارسطو ،واژة »غايت« را

معادل تلوس و واژة »استكمال« يا كمال را معادل »انتلخيا« به كار برده است .درحقيقت
در آثار ايشان گرايش آشكاري براي كاربرد واژة »كمال« يا »استكمال« به جاي »تمام« به

عنوان معادل واژة »انتلخيا« ديده ميشود ) .(Wisnovsky, 2003, p.106ازآنجاكه
ابنسينا ترجمة اسحاق بن حنين از رسالة دربارة نفس را در دست داشته و بر آن تعليقاتي

نيز نگاشته است )ر.ك :داوودي ،١٣٨٧ ،ص ،(٣٥٤-٣٤٩به نظر ميرسد كه در كاربرد واژة

»كمال« در تعريف نفس از اين ترجمه تأثير پذيرفته است؛ هرچند پس از ابنسينا در سنت

فلسفة اسلامي استفاده از واژة »كمال« در تعريف نفس رواج يافت ،ولي نبايد فراموش
كنيم كه واژة انتلخيا  -آنگونه كه بيان شد  -ذات ًا دو معنا دارد.

در اين نوشتار با توجه به گرايش غالب مترجمان انگليسي آثار ارسطو به استفاده از

واژة فعليت ) (Actualityبه جاي واژة انتلخيا و با توجه به اينكه اين واژه تا حدود
زيادي مفيد هر دو جنبة معنايي انتلخيا است ،از همين واژه در ترجمة فارسي عبارتهاي

١٢١

ارسطو استفاده خواهيم كرد.

طبيعي داراي حيات بالقوه است« ) .(Aristotle, 1995, p.412, a27بنا بر آنچه كه در
كتاب دربارة نفس ارسطو بيان ميشود ،منظور وي از انتلخيا )فعليت( در تعريف نفس
همان صورت است؛ »نفس جوهري به معناي صورت است؛ يعني فعليت جسمي است

كه داراي ويژگي معين است« ) .(Ibid, p.412, b10همين تعبير ارسطو از رابطة نفس و

بدن و تحويل آن به رابطة ماده و صورت است كه سرآغاز مباحث فراواني در اين حوزه

شده است كه اين بحثها تا به امروز نيز ادامه دارد .گرنگر بر اين باور است كه ارسطو
با استفاده از نظرية ماده و صورت براي تبيين رابطة نفس و بدن ،علمالنفس خود را بر

پاية طبيعيات و فيزيك بنا ميكند؛ زيرا اين نظريه دقيق ًا همان است كه وي براي تبيين
ذات و حقيقت اشياي عالم محسوس  -اعم از طبيعي و مصنوعي  -از آن استفاده ميكند

) .(Granger, 1996, p.3درحقيقت ارسطو با استفاده از نظرية ماده و صورت در تبيين
رابطة نفس و بدن از يك سو راه خود را از دوگانهانگاري افلاطوني جدا ميكند و از سوي

ديگر با ديدگاه مادهگرايان پيشين كه نفس را همان بدن و نه چيزي غير از آن ميدانستند،
به مخالفت بر ميخيزد و موضعي ميان اين دو پيش ميگيرد ).(Shields, 2014, p.327
 براي نمونه ،بارنز در ترجمة دورة كامل آثار ارسطو ) (١٩٩٥واژة فعليت ) (Actualityرا در ترجمة

انتلخيا به كار برده است.

رابطه نفس و بدن از ديدگاه ارسطو و ابن سينا با تأكيد بر نفس نباتي و حيواني

همانگونه كه پيش از اين نيز اشاره شد ،نفس از ديد ارسطو »انتلخياي اول براي شيء

اين نكتهاي است كه ما در آينده بهتفصيل به آن خواهيم پرداخت.

ابنسينا ،برخلاف ارسطو كه بحث خود را دربارة نفس با تعريف نفس آغاز ميكند،

در كتاب النفس نخست به اثبات وجود نفس پرداخته و سپس وارد بحث تعريف نفس
و شناخت حقيقت آن ميشود» .اولين چيزي كه ضروري است دربارة آن سخن بگوييم

اثبات وجود امري است كه نفس ناميده ميشود« )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ص .(٥اين تفاوت در
١٢٢

نوع ورود به بحث بيگمان ريشه در نوع نگاه متفاوت اين دو فيلسوف به چيستي و

حقيقت نفس دارد؛ زيرا در فلسفة ابنسينا نفس به عنوان امري مفارق و جدا و منحاز از

بدن ،به اثبات نياز دارد ،در صورتي كه در فلسفة ارسطو وجود نفس به عنوان جزئي از
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موجود زنده ،امري آشكار است و به اثبات نياز ندارد ).(Shields, 2014, p.319

رويكرد ابنسينا به تعريف نفس تا حدود زيادي با رويكرد ارسطو متفاوت است .ابن

سينا در آثار خود  -ضمن پذيرش تعريف ارسطويي نفس ،به پيروي از اسحاق بن حنين
 -از واژة »كمال« در تعريف نفس به جاي »انتلخيا« استفاده ميكند ،ولي بر خلاف ارسطو

كه »انتلخيا« را همان صورت ميدانست؛ تمايز آشكاري را ميان كمال و صورت برقرار
ميكند و بر اين نكته تأكيد ميكند كه بهتر است در تعريف نفس از واژة كمال استفاده
شود ،نه صورت .وي در كتاب النفس شفا به اين نكته اشاره ميكند كه »هر صورتي كمال

است؛ درحاليكه هر كمالي صورت نيست« )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ص .(٧و در مقام تمثيل مثال
پادشاه و كشتيبان را به كار ميبرد كه هر يك از اين دو براي شهر يا كشتي كه آن را
هدايت ميكنند ،كمالاند ،ولي بههيچروي نميتوان آنها را صورت دانست )همان(.

همانگونه كه پيش از اين نيز اشاره شد ،ارسطو براي كمال دو معنا در نظر ميگيرد كه

ايندو عبارت است از مبدأ فعل )مانند علم( و خود فعل )بهكاربردن علم( (Aristotle,

) .1995, p.412a10ابنسينا در تأييد ارسطو در تمايز ميان دو معناي كمال چنين
ميگويد:

كمال بر دو گونه است :كمال اول و كمال ثاني؛ كمال اول آن چيزي است كه به
واسطة آن نوع ،نوعي بالفعل ميشود ،مانند شكل براي شمشير و كمال ثاني امري

است كه به دنبال وجود نوع شيء ميآيد؛ ازقبيل افعال و انفعالات آن ،مانند بريدن
براي شمشير و فكر و تمييز و احساس و حركت براي انسان )ابنسينا،١٤٠٤ ،

ص.(١٠

از آنچه گفته شده ،مشخص ميشود كه ابنسينا از همان ابتدا تحويل ارسطويي رابطة

نفس و بدن به رابطة ماده و صورت را نميپذيرد .از نگاه ابنسينا تعريف نفس به صورت
و بدن به ماده نميتواند دربردارندة همة گونةهاي نفس باشد و دستكم نفس انساني را

نميتوان صورت منطبع در ماده دانست .بااينحال ،وي آشكارا نفس نباتي و حيواني را

١٢٣

از سنخ صورت منطبع در ماده ميداند و در كلام خود به روشهاي گوناگون به اين معنا
حلول ميكند و از اجتماع آنها جوهر نباتي يا حيواني ايجاد ميشود ،اطلاق صورت كرد«

)همان ،ص .(٦اين عبارت بهخوبي مؤيد اين معناست كه وي نفس نباتي و حيواني را

صورتي ميداند كه در ماده حلول ميكند؛ درحاليكه نفس انساني  -از ديد وي  -صورت

منطبع در ماده نيست .مطلب ديگري كه مؤيد اين معناست ،اين است كه وي در كتاب
المباحثات نقل قولي را به عنوان يك شبهه مطرح ميكند و آن اينكه »شايد نفس نباتي و
حيواني واجد اصلي غيرمخالط باشند «.و بيدرنگ اين فرض را با اين قول كه »اين گفته
مخالف رأي و نظري است كه از ما اظهار شده است« ،رد ميكند) .همو ،١٣٧١ ،ص (٥٢و
روشن است كه در اين بحث منظور از امر مخالط صورت منطبع در ماده است؛ چون امر

مخالط يا اعراض مادي است و يا صورت منطبع در ماده و در مورد نفس ،چون ابنسينا

نفس را از سنخ جوهر ميداند )همو ،١٤٠٤ ،ص (٢٦-٢٢و نه عرض ،پس منظور از امر

مخالط همان صورت است .از سوي ديگر او در فصل سوم از گفتار اول كتاب النفس
شفا ،هنگامي كه ميخواهد به اثبات جوهريت نفس بپردازد ،نخست به اين نكته اشاره
ميكند كه البته جوهريت براي نفسي كه به قوام ذات خود بتواند بهطورمنفرد موجود
شود ،روشن است؛ ولي دربارة نفس نباتي و حيواني اين به اثبات نياز دارد )همان ،ص.(٢٢

سپس در پايان و پس از اثبات جوهريت نفس براي اين دو گونه نفس ،چنين ميگويد:

رابطه نفس و بدن از ديدگاه ارسطو و ابن سينا با تأكيد بر نفس نباتي و حيواني

اشاره ميكند» :و همچنين صحيح است كه به آن )نفس( در مقايسه با مادهاي كه در آن

»پس وجود نفس در جسم مانند وجود عرض در موضوع نيست؛ بنابراين نفس جوهر
است؛ زيرا صورتي است كه در موضوع نيست« )همان ،ص .(٢٣اولاً  -با توجه به صدر
كلام  -بهخوبي روشن است هرگاه وي نفس را صورت ميداند ،منظورش همان نفس

نباتي و حيواني است .ثاني ًا :وقتي ابنسينا ميگويد كه نفس صورتي است كه در موضوع
نيست ،بدين معناست كه نفس حيواني و نباتي در محلي حلول ميكند كه اين محل در

١٢٤

قوام خود بينياز از حال نيست و اين از ذيل كلام وي در همان صفحه بهخوبي روشن

است.

بر پاية آنچه در بالا اشاره شده ،ابنسينا و ارسطو به اين نكته اذعان دارند كه نفس
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نباتي و حيواني صور منطبع در بدناند .به اين بدن  -به اعتبار ذوابعاد بودن – ميتوان
اطلاق جسم كرد و به اعتبار اينكه پذيرندة نفس است ،اطلاق ماده كرد؛ بر اين اساس در

فلسفة اين دو )ارسطو و ابنسينا( جايز است كه نفس نباتي و حيواني را اموري مادي و
جسماني بدانيم؛ بدين معنا كه قوام نفس نباتي و حيواني به بدن است ،اما اين قوام ،به

اين معنا نيست كه نفس نباتي يا حيواني را ،چنانكه فيزيكاليستهاي تقليلگرا

) (Reductive Physicalistsمعتقدند ،همان جسم يا بدن بدانيم؛ زيرا  -همانگونه كه

در ادامه اشاره خواهد شد  -بيشتر ارسطوپژوهان معاصر به اين نكته باور دارند كه نظرية

ارسطو دربارة نفس را بايد حد واسط ميان ديدگاه اينهماني محض نفس و بدن و
دوگانهانگاري دكارتي دانست .از سوي ديگر ،ابنسينا در آثار خود آشكارا تأكيد ميكند

كه نفس جسم نيست )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ص(٦؛ هرچند بر جسمانيبودن نفس نباتي و حيواني

به معناي پيشگفته اذعان دارد.
بهرغم اين اتفاقنظر در چيستي نفس نباتي و حيواني و تعبير آن به صورت منطبع
)حال( در ماده ،با توجه به اختلافي كه اين دو فيلسوف در تفسير نسبت صورت با ماده

دارند ،سرانجام تفسير آنها از نسبت نفس نباتي و حيواني با بدن نيز تا حدودي زيادي
متفاوت خواهد شد كه در قسمت بعدي بهتفصيل به اين نكته خواهيم پرداخت.

دربارة نفس ناطقة انساني  -همانگونه كه پيشتر اشاره شد  -ميان دو فيلسوف از

همان ابتدا اختلافنظر بنيادين وجود دارد .ابنسينا با تمايز ميان دو حيث نفس ،يعني

حيث ذاتي و حيث فعلي ،ذات نفس ناطقة انساني را مجرد از ماده و از سنخ عقل دانسته
و آن را تنها از حيث فعلي نيازمند بدن ميداند )همان ،ص .(١٩٦از نگاه ابنسينا نفسناميدن

نفس تنها ناظر به همين حيث فعلي است؛ چراكه با نظر به ذات نفس بايد آن را همان

عقل دانست و بهطوردقيق به همين دليل است كه بدن در تعريف نفس وارد ميشود؛
همانگونه كه بنا )ساختمان( در تعريف بنّا وارد ميشود )همان ،ص .(٩توضيح اينكه بنّا

از حيث فعلي ،يعني كسي كه بنايي را ميسازد و ازاينرو در تعريف به آن بنا گفته

١٢٥

ميشود؛ در صورتي كه اگر به ذات آن بنگريم ،تعريف آن ،همان تعريف انسان است و
 -در برابر تعريف ذاتي  -به تعريف اسمي ياد ميكنند )عبوديت ،١٣٩١ ،ص.(٨٢-٨١

بر اساس آنچه پيشتر بدان اشاره شد ،ابنسينا در تفسير ذات و حقيقت نفس انساني

با ارسطو اختلاف ديدگاه اساسي دارد و اين اختلاف ديدگاه به تعريف نفس نيز كشيده

ميشود ،ولي ابنسينا دربارة چيستي نفس نباتي و حيواني ،تعبير ارسطويي اين دسته

نفوس به صورت را ميپذيرد )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ص .(٦ابنسينا در جايي كه به جامعيت

معناي كمال نسبت به صورت اشاره ميكند ،بر اين نكته تأكيد ميكند كه »آن كمالي كه
ذات آن مفارق از ماده است ،درحقيقت نميتواند صورتي براي ماده يا در ماده باشد؛ زيرا

تنها صورتي را ميتوان در ماده دانست كه منطبع در ماده و قائم به آن باشد« )همان ،ص.(٧

از اين بيان بهخوبي روشن است كه دليل ابنسينا در بهكاربردن واژة كمال در تعريف

نفس به جاي صورت ،اين است كه اصطلاح كمال آنچه را در ذات مفارق از ماده است،
نيز در بر ميگيرد؛ درحاليكه واژة صورت شامل اين دسته از امور نميشود .اما منظور

ابنسينا در اينجا از كمالي كه مفارق ماده است ،چيست؟ با توجه به مضمون كلام و
عبارت ابنسينا در همين صفحه» :اگر در تعريف نفس بگوييم كه آن كمال است ،دلالت
بيشتري بر معناي نفس خواهد داشت و همة انواع نفس از جميع وجوه آن خواهد شد و

نفس مفارق از ماده را از تعريف خارج نخواهد كرد« )همان ،ص.(٧

رابطه نفس و بدن از ديدگاه ارسطو و ابن سينا با تأكيد بر نفس نباتي و حيواني

ديگر بنا در تعريف آن اخذ نميشود .فيلسوفان اسلامي بهطورمعمول از اين نوع تعريف

ابنسينا پس از ارائة يك تعريف كلي از نفس ،به ارائة تعاريف جداگانهاي از هر يك

از نفوس با توجه به وجوه اختصاصي آنها ميپردازد .از ديد وي نفس نباتي كمال اول
براي شيء طبيعي آلي است ،از آن جهت كه توليدمثل ،رشد و تغذيه دارد .نفس حيواني

كمال اول براي شيء طبيعي آلي است ،از آن جهت كه مدرك جزئيات و متحرك بالاراده

است و نفس انساني كمال اول براي جسم طبيعي آلي است؛ ازاينرو كه افعال اختياري

١٢٦

از روي فكر و انديشه و فهم نظري به وي منسوب است و همچنين ازآنرو كه مدرك
كليات است )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ص ٣٢و  ،١٣٧٩ص.(٣١٩

ب( تفاوت ديدگاه ارسطو و ابنسينا در تبيين رابطة نفس نباتي و حيواني با
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بدن در پرتو رابطة ماده و صورت

ابنسينا با ارسطو در اين زمينه ديدگاه يكساني دارد كه نفس ،اصل حيات در موجود زنده

است و همان چيزي است كه موجود زنده به واسطة آن زنده است .اما ميان ارسطو و ابن
سينا در زمينة تبيين حقيقت موجود زنده ،اختلاف ديدگاه وجود دارد .ارسطو رابطة نفس
و بدن را رابطة ماده و صورت ميداند و تفسير ويژهاي از رابطة ماده و صورت ارائه

ميدهد كه بهطورمعمول از آن به رابطة »هيلومورفيك« تعبير ميشود .واژة هيلومورفيك

از تركيب دو واژة يوناني ،يعني ماده ) (Huleو صورت ) (Eidos, Morpheساخته شده
است ) (Granger, 1996, p.3و بر نوع خاصي از رابطة ميان دو چيز دلالت دارد كه
ايندو به عنوان ماده و صورت ،يك كل واحد را تشكيل ميدهند.

ارسطو در ديدگاه نهايي خود دربارة چيستي نفس كه آن را در رسالة دربارة نفس

بيان كرد ،نفس را صورت و بدن را ماده در نظر گرفته و بر يگانگي ايندو در قالب يك
كل واحد ،تأكيد ميكند ) .(Ross, 2005, p.84ارسطو در پرتو تفسير خاصي كه از رابطة
ماده و صورت دارد ،نفس و بدن را دو جوهر مجزا در نظر نميگيرد؛ بلكه از نظر او نفس
و بدن عناصر جداييناپذير يك كل واحدند يا به عبارت دقيقتر ،دو جنبه از يك حقيقت

واحدند كه همان موجود زنده است ) .(Ibidمؤيد اين مطلب اين است كه ارسطو ،خود
در رسالة دربارة نفس بعد از ارائة تعريف نفس به عنوان كمال اول براي شيء طبيعي آلي

چنين ميگويد »و دقيقاً به همين دليل است كه هرگونه بحث در مورد اينكه آيا نفس و
بدن يك چيز است يا خير ،بيوجه است؛ چنانكه اين بحث در مورد موم و نقش روي


آن نيز بيمورد است« ).(Aristotle, 1995, p.412b5-10

ارسطو دربارة رابطة ماده و صورت سه مثال ميآورد كه اين سه مثال عبارتند از :رابطة

آجر با خانه ،رابطة كلمه با حروف و رابطة عناصر چهارگانه با گوشت و پوست بدن

) .(Ibid, Metaph, pp.1041b19-33 & 1041b4-6اگر به اين نمونهها دقت كنيم،
متوجه ميشويم كه مثل ًا در مورد رابطة خانه با آجرهاي آن ،خانه صورت است و آجرها،

١٢٧

خشت و گل مادة آن و بههيچروي نميتوان خود صورت را بخشي از تركيب خانه
كنارهم قرارگرفتن اين بخشهاست .يا در مثال حروف و واژه :واژه ،به عنوان صورت،
يك جزء نيست؛ بلكه جزءها ،همان حروف هستند كه از كنار هم قرارگرفتن آنها واژه

ساخته ميشود؛ ازاينرو صورت را نميتوان جزء بر سازنده موجود مركب از ماده و
صورت دانست؛ بلكه درستتر اين است كه ماده را به معناي واقعي جزء بر سازنده بدانيم
و اين نكتهاي است كه خود ارسطو به آن اذعان دارد

(Ibid, phys, p.195a19/

) .Metaph, p.1032a17همين نكته است كه بيشتر ارسطوپژوهان معاصر به آن توجه
كردهاند و همة آنها  -با وجود تفاوت ديدگاه -در تفسير نظرية ارسطو دربارة رابطة نفس
و بدن به اين نكته اذعان دارند كه بر اساس ديدگاه نهايي كه ارسطو از رابطة نفس و بدن

ارائه ميدهد ،بههيچروي نميتوان نفس و بدن را آنگونه كه مثل ًا در فلسفة افلاطون يا

دكارت با آن روبهروايم ،دو جوهر مستقل به شمار آورد؛ ازاينرو ميان ارسطوپژوهان
 عليمراد داوودي ،مترجم رسالة دربارة نفس ،در حاشية خود بر اين عبارت به اين نكته اشاره ميكند

كه ماده و صورت در عالم واقع از يكديگر متمايز نيستند؛ بلكه تمايز آنها صرفاً تمايز منطقي است .اين

دو در حقيقت اصول اجسام هستند و ازاينرو آنگونه كه خود ارسطو در مابعدالطبيعه به آن اشاره ميكند،
تفاوتگذاشتن ميان قوه و فعل )ماده و صورت( و جستجوي علتي براي وحدتبخشيدن به آنها از اساس

خطاست .زيرا هر دو يك چيز است؛ چيزي كه از جهتي بالقوه و از جهت ديگر بالفعل است )داوودي،
 ،١٣٧٨ص.(٧٩

رابطه نفس و بدن از ديدگاه ارسطو و ابن سينا با تأكيد بر نفس نباتي و حيواني

دانست؛ بلكه بخشهاي واقعي همان آجر ،خشت و گل هستند و صورت خانهبودن نتيجة

معاصر ديدگاه دوگانهانگارانة نفس و بدن طرفداران جدي ندارد ).(Granger,1996, p.6

از سوي ديگر ،ارسطو را نميتوان يك فيزيكاليست تقليلگرا دانست كه به اينهماني

نفس و اعمال نفساني با بدن و فعل و انفعالات مادي قائل است؛ بلكه ديدگاه ارسطو
دربارة نفس از ديدگاه بيشتر ارسطوپژوهان معاصر جايگاهي ميان دو حد دوگانهانگاري

و مادهانگاري محض دارد (Sorabji, 1974, p.63/ Menn, 2002, p.83/ shields,
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).2014, p.326-327

شايد بتوان بهترين طبقهبندي ممكن از ديدگاههاي ارسطوپژوهان معاصر را در اثر

گرنگر يافت ) .(Granger, 1996, p.8-14او اين ديدگاهها را به دو دستة تقسيم نمود:
بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣حسين زمانيها

 .١جوهرگرايي )(Substantialism؛

 .٢وصفگرايي يا عرضگرايي ).(Attributivism

جوهرگرايي ديدگاهي است كه بر اساس آن نفس ماهيتي است كه داراي گونهاي
شيئيت است و ميتوان به عنوان يك شيء ،موضوع اوصاف و حالتهاي متفاوت قرار

گيرد .صريحترين نوع جوهرگرايي نفس همان است كه در ديدگاه دوگانهانگارانه افلاطون
و دكارت با آن روبهرو ميشويم ) .(Ibid, p.12اگرچه امروزه ،جوهرگرايي به معناي

دكارتي آن طرفدار چنداني ندارد ،گونههاي تغييريافتهاي از آن از سوي برخي
ارسطوپژوهان معاصر ارائه شده است ،ازجمله ميتوان به رويكرد دوگانهانگاري نوعي
) (Kind Dualismسلارز ) ،(Sellarsديدگاه تقومگرايانه )(Constitutionalism

ويگينز و ديدگاه دوگانهانگاري فرارويدادگرايانه ) (Supervenient Dualismشيلد

) (Shieldsاشاره كرد ).(Ibid, p.82

وصفگرايي )عرضگرايي( ديدگاهي است كه بر اساس آن ،نفس نه يك شيء يا

جوهر ،بلكه ويژگي خاص يا مجموعهاي از ويژگيهايي است كه به بدن منتسب است
) .(Barnes,1971/2, p.103از ديد عرضگرايان اين گزاره كه الف زنده است ،نبايد به
اين معنا تفسير شود كه الف به خاطر نسبتي كه با يك شيء ديگر )نفس( دارد ،اين ويژگي

را داراست؛ بلكه تنها به خاطر داشتن برخي ويژگيها ،داراي چنين وصفي است و ميتوان

آن را موجود زنده دانست ) .(Ibidبدين صورت عرضگراها از دوگانهانگاري افلاطوني
يا دكارتي كه نفس را شيئي در كنار بدن ميداند ،اجتناب ميكنند .از ديد عرضگراها

اگرچه ارسطو ديدگاه فيثاغورثيها را مبني بر اينكه نفس نوعي هماهنگي بين اجزاي بدن

است ،رد ميكند و از اين نظر ،مخالفت خود را با نوع خاصي از عرضگرايي در تفسير

نفس نشان ميدهد ،اما مخالفت به اين معنا نيست كه وي با همة گونههاي عرضگرايي
مخالف است.

ايشان در رويارويي با اين گفتة صريح ارسطو كه نفس را جوهر ميداند (Aristotle,
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) ،1995, p.412a20به اين حقيقت اشاره ميكنند كه جوهر در فلسفة ارسطو به معاني
دربارة نفس پيش از ارائة تعريفي از نفس چنين بيان ميكند كه جوهر به سه معناست:
 .١ماده يعني آنچه كه خودبهخود شيء خاصي نيست؛

 .٢صورت كه ماده به واسطة آن ،شيء خاصي ميشود؛
 .٣آنچه مركب از ماده و صورت است ).(Aristotle, 1995, p.412a6-10

سپس ادامه ميدهد كه ماده ،قوه و صورت فعليت است ) .(Ibidارسطو در ادامه بر

اين نكته تأكيد ميكند كه نفس جوهر است ،اما نفس به كدام معنا جوهر است؟ نفس از
نگاه او جوهر صوري است ،به اين معنا كه صورت براي جسمي است كه داراي حيات
بالقوه است ) .(Ibid, p.412a20وي سپس در تفسير فعليت اولبودن نفس ،به اين نكته

اشاره ميكند كه فعليت به دو معناست؛ يا به معناي خود علم يا بهكاربردن علم (Ibid,

) p.412a10و نفس فعليت به معناي نخست است؛ زيرا نفس نه از سنخ فعل ،بلكه مبدأ
فعل است .عرضگرايان با استفاده از همين بيان ارسطو ميكوشند تا نشان دهند؛ هرچند

ارسطو صورت و به تبع آن نفس را جوهر ميداند .اين جوهريت الزاماً به معناي شيئيت،
آنگونه كه در فلسفة دكارت با آن روبهرو ميشويم ،نيست.

عرضگراها با استفاده از برخي عبارتهاي ارسطو ،بر اين نكته تأكيد دارند كه رابطة

ميان نفس و بدن در فلسفة وي ،نه از نوع رابطه ميان دو جوهر )شيء( مستقل ،بلكه از

رابطه نفس و بدن از ديدگاه ارسطو و ابن سينا با تأكيد بر نفس نباتي و حيواني

گوناگوني به كار ميرود كه خود ارسطو به اين معاني متفاوت اشاره دارد .او در رسالة

نوع رابطة ميان يك شيء با اوصاف )اعراض( آن است .ايشان براي اثبات اين مدعا ،با

اشاره به اين نكته كه ارسطو در موارد زيادي ،از صورت به عنوان محمول ياد ميكند
) (Ibid, pp.1a20-29 & 1b25-30كه بر موضوع خود حمل ميشود؛ مانند انسان،

اسب و ...ازاينرو از ديد ايشان صورت و  -به تبع آن  -نفس نه يك شيء خاص و
مستقل ،بلكه يك محمول يا وصف كلي است ).(Granger,1996, pp.16-17

١٣٠

عرضگراها با اشاره به تمايز ميان دو معناي جوهر در فلسفة ارسطو  -يعني جوهر

به عنوان يك امر انضمامي )جوهر اوليه( و جوهر به معناي كلي و محمولي )جوهر ثانويه(
 -نشان ميدهند منظور از عبارت ارسطو كه نفس را جوهر به معناي صورت ميداند،

بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣حسين زمانيها

همان جوهر به معناي ثانوية آن است .اين معناي جوهر با معناي دكارتي آن تفاوت بسيار
دارد و بيشتر بر وصفي عام و كلي دلالت دارد ،نه يك امر انضمامي و عيني ).(Ibid, p.19

ايشان سپس سعي ميكنند تا با رجوع به خود آثار ارسطو» ،فعليت اول« در تعريف

ارسطويي نفس را به گونه اي تفسير كنند كه آن فعليت اول به عنوان يك ويژگي يا
مجموعه از ويژگيها يا ظرفيتها تلقي شود و نه به عنوان يك شيء يا جوهر انضمامي

).(Ibid, p.13

از ديد برنز عرضگرايي الزاماً به معني مادهگرايي نيست؛ زيرا اين اوصاف ميتوانند

مادي يا غيرمادي باشند .از نگاه او ويژگيهاي رواني هرچند منتسب به بدن ،به عنوان
يك جوهر هستند ،ولي خود صرف ًا اوصاف فيزيكي نيستند؛ به بيان ديگر ،حالتهاي

رواني را نميتوان به سازوكارهاي مادي صرف كاهش داد؛ بلكه حالتهاي رواني عموم ًا

دو جنبه دارند :جنبة غيرمادي و جنبة مادي ).(Barnes, 1971/2, pp.106-108

وصفگرايي )عرضگرايي( كه امروزه ديدگاه غالب در تفسير انديشة ارسطو است،

به شاخهها و انواع متفاوتي تقسيم ميشود و مهمترين آن ،ديدگاه مشهور كاركردگرايي

) (Functionalismاست كه از سوي افرادي چون هارتمان ،نوسباوم و پوتنام ارائه شد.

با وجود اختلاف ديدگاههاي بسيار ميان ارسطوپژوهان معاصر در تفسير انديشة ارسطو

از چيستي نفس و ارتباط آن با بدن ،همة آنها  -اعم از جوهرگرايان يا وصفگرايان

)عرضگرايان(  -در اين نقطه ،ديدگاه يكساني دارند كه نميتوان با توجه به ديدگاه متأخر

ارسطو ،نفس را يك شيء يا جوهر مستقل ،چنانكه در فلسفة دكارت با آن روبهرو هستيم،
برشمرد؛ بلكه يا بايد آن را ويژگي يا عرضي براي بدن دانست يا اينكه اگر ميخواهيم

تفسير جوهرانگارانه از نفس ارائه دهيم ،بايد جوهر را نه به عنوان يك شيء در كنار ماده
كه بخش تشكيلدهندة موجود انضمامي است ،بلكه به عنوان يك معناي كلي ،لحاظ كنيم
يا اينكه به گونهاي از اينهماني نفس و بدن قائل شويم .اما اين نكته آشكار است كه در

فلسفة ارسطو نميتوان نفس را به عنوان صورت ،شيء مستقلي از بدن ،به عنوان ماده به

١٣١

شمار آورد ،اما بر خلاف ارسطو ،در فلسفة ابنسينا صورت ،جوهر مستقل به معناي يك
هستند كه در خارج با هم تركيب شدهاند .به همين دليل در فلسفة ابنسينا نوعي دوگانگي

ميان ماده و صورت و  -به تبع آن  -نفس و بدن وجود دارد كه اين نوع از دوگانگي در

فلسفة ارسطو ديده نميشود .اين نكتهاي است كه با دقت در مباني متافيزيكي اين دو
فيلسوف و آنچه ايشان دربارة نسبت ميان صورت و ماده بيان داشتهاند ،بيشتر روشن
ميشود.

ج( رابطة ماده و صورت با نظر به مباني متافيزيكي دو فيلسوف
با مراجعه به مباني متافيزيكي ارسطو با اين نكته روبهرو ميشويم كه در فلسفة وي پرسش

از علت ايجادي اشيا ،پرسشي بيمورد است و ازاينرو هر آنچه در اين عالم به وجود
ميآيد ،يا بهخوديخود ازلي است و يا برآمده از امري ازلي است .درنتيجه صوري كه در

اين عالم پديدار ميشوند بههيچروي نميتوانند به عنوان اموري به شمار آيند كه از بيرون
به ماده افاضه شدهاند .بلكه اين صور ،برآمده از ذات خود ماده و نتيجة حركت ازلي آن

مي باشند )(Aristotle, 1995, Phys, pp.192a25-35 & 193a29؛ حركتي كه به

شوق غايتي متعالي  -يعني همان فكر فكر -در مادة ازلي پديد ميآيد )ژيلسون،١٣٧٩ ،

ص .(١٢١-١٢٥غايتي كه ارسطو از آن با نام محرك نامتحرك ياد ميكند او اين محرك

را غايتي ميداند كه به شوق آن در ماده حركتي ازلي و ابدي شكل ميگيرد و مانند

رابطه نفس و بدن از ديدگاه ارسطو و ابن سينا با تأكيد بر نفس نباتي و حيواني

شيء خاص است .به بيان ديگر ،در فلسفة ابنسينا ماده و صورت واقعاً دو جوهر )شيء(

مغناطيسي است كه ماده در حركت ازلي خود ،رو به سوي آن دارد (Aristotle,1995,

) .Meta, p.1072a22ژان وال دربارة اين محرك نامتحرك يا همان خداي ارسطويي

چنين مينويسد» :آن خدا غايتي متعالي است كه عالم به سوي او گرايش و شوق دارد و
عالم را با خير اعلي و فعل اعلاي خود به جنبش در ميآورد« )وال ،١٣٨٠ ،ص(٧٧٧؛

بنابراين چيزي به اسم علت ايجادي يا وجودبخش در فلسفة ارسطو معنا ندارد .البته
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ارسطو در جايگاه تبيين علل چهارگانه به علت فاعلي اشاره ميكند ،اما علت فاعلي در

نزد وي علت وجودبخش نيست؛ بلكه علت محرك است (Aristotle, 1995, Phys,

) .p.194b30-35ولي در فلسفة ابنسينا هم ماده و هم صورت ،موجود به ايجاد موجد
بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣حسين زمانيها

و فاعلي بيروني هستند )ابنسينا»١٤٠٤ ،ب« ،ص /٨٣-٨٢همو ،١٣٧٩ ،ص .(٥١٢به عبارت

ديگر ،در فلسفة ابنسينا اين موجد )علت ايجادي( است كه به ماده و صورت وجود داده

و آنها را در كنار هم ،به عنوان يك موجود يگانه ،يعني همان جسم حفظ ميكند )همان(؛

ازاينرو صورت نه برآمده از دل خود ماده ،بلكه حقيقتي است كه از بيرون و از ناحية
مفيضالصور به آن افاضه ميشود.

در فلسفة ارسطو اصول ًا بحث از تركيب ماده و صورت درست نيست؛ زيرا صورت

جزئي در برابر ماده نيست كه بخواهد با آن تركيب شود؛ در صورتي كه در فلسفة ابنسينا

اين دو ،به عنوان دو عنصر متافيزيكي با يكديگر تركيب شدهاند كه از آن با نام »تركيب

انضمامي« ياد ميشود.

در فلسفة ابنسينا صورت عنصر متافيزيكي مجزا از ماده است و امري است كه از

بيرون به ماده افاضه ميشود .ابنسينا تا جايي پيش ميرود كه صورت را شريكالعله براي
ماده ميداند )ابنسينا»١٤٠٤ ،ب« ،ص .(٨٥-٨٨ازاينرو در فلسفة ابنسينا ميتوان نوعي

دوگانگي ميان صورت و ماده و  -به تبع آن  -ميان نفس و بدن تصور كرد كه اين نوع
دوگانگي شامل نفس نباتي و حيواني نيز ميشود .وي در كتاب النفس شفاء پس از اثبات
جوهريت نفس ،چنين ميگويد:
پس روشن شد كه نفس مكمل ،بدني است كه حال در آن است و حافظ آن از

بازگشت به نظام )حالت( اوليهاي است كه بر اثر آن اجزاي بدن تميز و تفرق
مييابد؛ زيرا هر جزء از اجزاي بدن استحقاق مكاني ديگر دارد و مستوجب
مفارقت از جزء قرين خود است .همانا محافظ بدن به شكلي كه بدن ناميده

ميشود ،شيئي است كه خارج از طبيعت )حقيقت( آن است و آن شيء همان
نفس در حيوان است )همو ،١٤٠٤ ،ص.(٢٥-٢٦

نكتة مهم در عبارت ابنسينا اين است كه وي نفس را جوهر به معناي شيء ميداند

و آن ،شيئي است كه خارج از حقيقت و سرشت بدن و حافظ آن است .البته اين دوگانگي
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الزام ًا به معناي تجرد يا جدايي اين نفسها نيست )همان(؛ بلكه بدين معناست كه نفس به
است كه ابنسينا نفس را حادث به احداث علتي خارجي ميداند؛ هرچند براي تحقق
نفس نوعي از تهيأ و آمادگي در بدن لازم است )همان ،ص.(٢٠٧

اين ،در حالي است كه در فلسفة ارسطو چنين نوعي از جدايي را بههيچروي ميان

ماده و صورت و ميان بدن و نفس نميتوان پذيرفت؛ زيرا در فلسفة ارسطو نفس و
بهطوركلي صورت ،چيزي نيست كه از بيرون به ماده افاضه شود و  -همانگونه كه اشاره

شد  -نميتوان صورت را به عنوان جزء تركيبي و عنصر متافيزيكي مستقلي به شمار
آورد .اما اين حد از جدايي را نميتوان به عنوان دليلي بر تجرد ذاتي نفس نباتي و حيواني
و ملاكي براي بقاي نفس نباتي و حيواني ،بدون بدن در نظر گرفت؛ زيرا  -بنا به نظر

ابنسينا  -نفس در صورتي ميتواند ذات ًا مجرد باشد و بعد از نابودي بدن پابرجا بماند كه

فعلي داشته باشد كه در آن ،فعل بههيچروي وابسته به بدن و بخشهاي بدني نباشد )همان،

ص (١٩٢-١٩٣و ازآنجاكه براي نفس نباتي و حيواني چنين فعلي نميتوان تصور كرد؛

ازاينرو تجرد ذاتي نفسهاي نباتي و حيواني و بقاي آنها بعد از نابودي بدن نيز پذيرفتني
نيست.

دربارة نفس حيواني بهطورخاص برخي بر اين باورند كه ابنسينا به تجرد ذاتي نفس

حيواني باور داشته است )حسنزاده آملي ،١٣٧١ ،ص .(٣٧٤دليل ايشان بر اين مدعا عبارتي
است از كتاب مباحثات ابنسينا كه فخر رازي آن را در كتاب المباحث المشرقية گزارش

رابطه نفس و بدن از ديدگاه ارسطو و ابن سينا با تأكيد بر نفس نباتي و حيواني

عنوان عنصر متافيزيكي مستقل از بدن و جوهري مجزا از آن است .دقيق ًا به همين دليل

كرده )فخر رازي ،١٤٠٤ ،ج ،٢ص (٣٣٥و سپس ملاصدرا نيز در اسفار ،آن را به عنوان مؤيد
و دليل مستقلي بر تجرد نيروي خيال و  -به تبع آن – تجرد نفس حيواني ذكر ميكند
)ملاصدرا ،١٩٨١ ،ج ،٨ص .(٢٢٧اما اين عبارت در نسخههاي موجود كتاب المباحثات
يافت نميشود و به نظر ميرسد كه فخر رازي به نسخهاي از المباحثات دسترسي داشته

١٣٤

كه كاملتر از نسخههاي موجود بوده است .به هر تقدير با تمسك به صرف اين عبارت

نميتوان ابنسينا را قائل به تجرد قوة خيال و به تبع آن تجرد ذاتي نفس حيواني دانست؛
زيرا اولاً :به فرض اينكه اين عبارت در كتاب المباحثات شيخ وجود داشته باشد ،اما
همانگونه كه هم فخر رازي و هم ملاصدرا در نقل اين عبارت بدان اشاره داشتهاند.
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ابنسينا اين عبارت را علي سبيل تشكيك ذكر كرده و نه به عنوان قولي از جانب خود.
ثانياً :اين حرف ،همانگونه كه خود ابنسينا در كتاب المباحثات بر آن تصريح ميكند ،با

اصول مسلم فلسفة وي در تناقض است )ابنسينا ،١٣٧١ ،ص(٥٢؛ ازاينرو حتي اگر ابنسينا
در المباحثات به چنين باوري اشاره كرده باشد ،نميتوان آن را بر اساس مباني و اصول

مسلم فلسفة وي تبيين كرد.

سرانجام ميتوان گفت برداشت ابنسينا از موجود زنده با برداشت ارسطو تا حدود

زيادي متفاوت است؛ زيرا ابنسينا موجود زنده را موجودي مركب از دو جوهر ،يعني
نفس و بدن ميداند كه حيات آن به واسطة نفسي است كه حقيقت آن چيزي جداي از
بدن و جداشدني از آن است؛ درحاليكه در فلسفة ارسطو »نفس و بدن دو حيث از يك

جوهر واحد به شمار ميروند« )ژيلسون ،١٣٧٩ ،ص(٢٩٠؛ بنابراين ميتوان گفت در فلسفة

ارسطو موجود زنده جوهر يگانهاي است كه اين جوهر واحد دو جنبه دارد :جنبة فعليت
و جنبة قوه؛ ازاينرو ابنسينا چه دربارة نفس انساني  -همانگونه كه پيش از اين بدان

اشاره شد  -و چه در مورد نفس نباتي و حيواني ،نفس را عنصر متافيزيكي مستقلي نسبت
به بدن ميداند؛ در صورتي كه در فلسفة ارسطو چنين استقلالي براي نفس بههيچوجه

نميتوان فرض كرد .دقيق ًا به هيمن دليل است كه ديدگاه ارسطو دربارة نفس توان اين را
دارد كه بر اساس آن ،نفس را نه يك جوهر به معناي شيء ،بلكه قابليت يا عرضي براي

موجود زنده دانست كه اين نكتهاي است كه گروه بسياري از ارسطوپژوهان معاصر با

عنوان كلي عرضگرايان به آن باور دارند؛ درحاليكه در فلسفة ابنسينا بههيچروي امكان

چنين تفسيري وجود ندارد.

نتيجهگيري
با توجه به آنچه در اين مقاله بدان اشاره شد ،در مجموع ميتوان چنين نتيجه گرفت كه

ارسطو و ابنسينا هر دو نفس نباتي و حيواني را صورت منطبع در ماده ميدانند؛ اما با

١٣٥

توجه به تفسير متفاوتي كه هر يك از اين دو انديشور از رابطة ماده و صورت دارند،

نسبت نفس با بدن نيز در فلسفة آنها متفاوت خواهد بود؛ توضيح اينكه در فلسفة ارسطو
يگانهاند و هيچگونه دوگانگي بين آنها متصور نيست .از نگاه ارسطو صورت چيزي نيست

كه از بيرون به ماده افاضه شود ،بلكه برآمده از دل خود ماده و ثمرة حركت جاودانة مادة

اوليه عالم است؛ درحاليكه در فلسفة ابنسينا صورت امر سواي از ماده و امري است كه

از بيرون به وسيلة مفيضالصور به آن افاضه ميشود؛ بنابراين در فلسفة ابنسينا نفس

نباتي و حيواني  -هرچند صور منطبع در مادهاند  -به اين اعتبار كه از بيرون و از ناحية
مفيضالصور به ماده اعطا ميشوند ،همواره نوعي از استقلال را نسبت به بدن دارند؛
هرچند نتوانيم آنها را در حدوث و بقا مجرد از ماده بدانيم .درنتيجه ميتوان گفت برداشت

ابنسينا از موجود زنده با برداشت ارسطو كامل ًا متفاوت است؛ زيرا ابنسينا موجود زنده

را مركب از دو جوهر ،يعني نفس و بدن ميداند كه حيات آن به واسطة نفسي است كه
حقيقت آن چيزي جداي از بدن و مستقل از آن است؛ درحاليكه در فلسفة ارسطو نفس

و بدن بههيچروي دو جوهر بههمپيوسته نيستند؛ بلكه دو بخش جداييناپذير يك جوهر

واحد به شمار ميروند؛ به عبارت دقيقتر دو روي يك جوهر واحدند.

رابطه نفس و بدن از ديدگاه ارسطو و ابن سينا با تأكيد بر نفس نباتي و حيواني

صورت و ماده نه دو عنصر متافيزيكي جداازهم ،بلكه صرف ًا دو جنبه از يك حقيقت
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