
 

 

هاي جوهرشناسي ارسطو و آثار آن  چالش
  در تبيين حقيقت نفس

 

  8/9/89:  تأييد5/8/89:   تاريخ دريافت                   

  ∗اسحاق طاهري سرتشنيزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
ين حقيقت نفس، ساختار مفهـومي      ارسطو نفس را كمال نخست جسم طبيعي آلي خوانده و در تبي           

اما سـخنان وي در     . استوار است » جوهر« اساس اين ساختار بر مفهوم       .اي را به كار بسته است      ويژه
اين ناهمگوني از اهتمام ارسـطو در جمـع اقـوال           . دست و همگون نيست    كيتبيين حقيقت جوهر    

تـه و سـبب ناكارآمـدي مـساعي         ت گرف ئافالطون نش » مثُل«فيلسوفان طبيعي قبل از سقراط و نظريه        
  . وي در تبيين حقيقت نفس گشته است

  . جوهر، تعريف نفس، ارسطو، اصل نخستين، ماده و صورتة نظري :يكليد واژگان

                                                      
  . مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي گروه فلسفهدانشيار.  ∗
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  مقدمه
 از آغاز تاكنون همواره كانون مطالعـات نقادانـه بـوده            (Aristotle) ارسطوجوهرشناسي  

م دانـسته    مـسلّ  طويي جـوهر تقريبـاً    امروزه وجود آشفتگي و ابهام در مفهوم ارسـ        . است
 ؛ نفس بر مفهوم جوهر اسـتوار اسـت  ة دربار ارسطوپردازي   هاز سويي بنياد نظري   . شود مي

 چـون  ، ثانيـاً ؛ نفس صورتِ بدن و از اين جهت، نوعي جوهر است،زيرا از نظر وي اوالً    
 جوهر شود، از جهت متعلَّق خود نيز با   آلي دانسته مي  » جسم طبيعي «نفس كمال نخست    

: شـود كـه     اين پرسش مطرح مـي     يجدصورت   اساس، به  براين. پيوندي ناگسستني دارد  
    از جوهر تبيين نمود؟ارسطو تعابير ناهمگون و مبهم ةتوان حقيقت نفس را بر پاي چگونه مي

 مـورد توجـه     ي نيز در حد ضـرور     ارسطوبديهي است سخنان برخي از مفسران آثار        
 جـوهر طـرح و      ةر دربـا  ارسـطو  ةشناسي نظري  ست آسيب  نخ ،منظور بدين. شود واقع مي 
  . شود دنبال مي

    جوهرة ارسطو دربارةشناسي نظري آسيب
شويم كه كانون توجه وي واقع        با اصطالحي محوري مواجه مي     ارسطوشناسي   در هستي 

 ة فهم جايگاه ايـن مفهـوم در انديـش         يبرا. ناميده است ) اوسيا (Οὐσίαشده و او آن را      
 همواره تاكنون و براي     در واقع آنچه  «: گويد شود كه مي   ن سخن وي توجه داده مي      به اي  ارسطو

 موجـود  هميشه تحقيق شده و خواهد شد و اسباب سرگشتگي بوده و هست، اين اسـت كـه        
  .)2-6 ب1028 ،1379 ،ارسطو(» چيست؟» اوسيا«: چيست؟ و اين بدان معناست كه

مل در اطراف آن الزم بـه       أ، اندكي ت  طوارس ةفلسف اهميت كاربرد اين واژه در        دليل به
 εἶναιبرگرفتـه از مـصدر   ) موجـود (Οὐσα شـكلي از  Οὐσία وناني ي  ةواژ. رسد نظر مي

 و همچنين در    فرهنگ ليدل در  . باشد مي) بودن، حاضربودن، موجودبودن، وجودداشتن   (
 آنچه از آنِ كـسي اسـت، مايـه و دارايـي شـخص،              «ي اين واژه به معان    ،فرهنگ دونِگان 

 /Donnegan, 1840, p.927)  دانـسته شـده اسـت   » يءش ، موجود، ذات و طبيعتيءش

Liddle, 1996, p.1274). 
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مترجمان عرب در برابـر ايـن واژه، در مجمـوع واژگـان جـوهر، ذات و طبيعـت را                 
، Essenceدر زبـان انگليـسي نيـز واژگـان          ). 57ص،  1404،  افنـان محـسن    (اند برگزيده
Being ،Entity ،Substanceو Reality   انـد    را معـادل آن دانـسته(Liddle, Ibid.) .ةواژ 

ــبSubstance انگليــسي  ــه Stanceو) زيــر (Sub  از دو بخــش   مركّ   Stareاز  برگرفت
از يكـي از    تـصور روشـني  » زيرايـستا « يا » زيرايستاده«  ؛ عبارت∗ است »ايستاده«  معناي  به

 در »هـست   كـه  ذات يا واقعيتـي «  معناي را به  آنن توا دهد و مي مي دست   معاني جوهر به  
  . نظر گرفت

 جوهر  ةلئمس را به تحقيق     ارسطوهايي كه    ها و ضرورت   اينك الزم است اسباب، زمينه    
درسـتي دنبـال      يونان به  اگر خط و سير فكر فلسفي در      .  مورد توجه قرار گيرد    ،برانگيخته است 

 مهـم   هـدف  ي تـاريخ فلـسفه،    بـه گـواه   . شود  مورد بحث روشن مي    لةئ هويت مس  ،شود
بـوده  ) اصـل نخـستين  ( (ἀρχή)  ، يـافتن آرخـه   (Socrates)فيلسوفان طبيعي قبل از سقراط

تـرين   ط و موجودات پيراموني مهم     زيرا چگونگي وقوع تغييرات گوناگون در محي       ؛است
له را بـه    ئ تبيـين و حـل ايـن مـس         بستر نخستين   ة آنان بود و تشخيص اصل يا ماد       لةئمس

يعت و از ميان عناصر مادي طلـب        طباين فيلسوفان چنين اصلي را در دامن        . ادد دست مي 
   .)5 الف987الف تا983، 1379ارسطو، ( كردند مي

 مقابـل چنـين   طـة ق درسـت در ن (Ideas)  مثُـل  عـالم  ةبـار در (Plato)  افالطون يةنظر
نـشأ  هاي مادي را اصـل و م       يك از عناصر و نمونه      زيرا وي هيچ   ؛ديدگاهي شكل گرفت  

اقـع  بايـست دسـتخوش دگرگـوني و       دانست و بر اين باور بود كه اصل و منشأ مـي            نمي
گيـري    در نتيجهارسطو .)10 ب 987 -30 الف 987همان،   (نشود تا متعلق علم قرار گيرد     

امـا چيـستي يـا جـوهر را         «: گويد  مي افالطونهاي فيلسوفان طبيعي و      از بررسي ديدگاه  
 جـوهر را در  يـة ظر او ن.)30  الـف 988همان، (» اند يك به طور مشخص بيان نكرده     چهي
او در مبحث جـوهر     . پروراند كند و مي   هاي مذكور طرح مي     نقد و بررسي نگرش    بالي ال

                                                      
∗
  [1250–1300; ME < L substantia substance, essence (lit., that which stands under, i.e., 

underlies), equiv. to sub- SUB- + -stant- (s. of stns, prp. of st re to STAND) + -ia -IA (see -

ANCE)]  WEBSTER`S DICTIONARY UNABRIDGED. 
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چيـستي و   صـدد يـافتن      دگرگوني و هم در    ي اثبات وجود امري پايدار در اثنا      هم در پي  
 يـا  (Subjec)  مستلزم وجـود موضـوع  » دگرگوني«و » تغيير «تعريف است و معتقد است

.  بنياديني است كه دگرگوني در بستر آن شكل گرفته و استمرار يابد(substratum)  محل
 اما بايد توجه كرد كه ايـن        ،غيير و دگرگوني سخن گفت    توان از ت   بدون چنين امري نمي   

  .  و ثابت استيرين و بنيادي خود مصون از تغييرامر ز
بهره برده اسـت؛    ) وپوكيمنوني (»ὑποκείµενο« يوناني   ة در اين مورد از واژ     ارسطو

ي معنـا  نينخست كه متعددي  معان با است) يمايوپوكي (υποκειµαι مصدر اين واژه  
است و ديگر معاني آن نيز بـه نـوعي بـه ايـن معنـا نزديـك         » گرفتنزير چيزي قرار   «آن

 خـود در    ارسـطو . معادل مناسـبي بـراي آن خواهـد بـود         » زيرنهاد«اساس،    براين ∗.است
  : گويد باره مي ينا

شوند، اما خود آن محمول چيز       زيرنهاد آن است كه چيزهاي ديگر برحسب آن گفته مي         
شود كه جوهر     زيرا تصور مي   ؛ نخست بايد اين را تعيين كنيم      ،اين بنابر .شود ديگري نمي 
اكنـون بـه   .  است(ὑποκείµενον πρῶτον)  ترين معناي آن، زيرنهاد نخستين در حقيقي
، موضـوع   »تركيـب آنهـا   «، و به معنـاي سـوم        »صورت«، به معناي ديگر     »ادهم«يك معنا   

  .)4 الف1029-35ب 1028همان، (شود  نخستين ناميده مي
ترين معنـاي    را جوهر در حقيقي    -در برابر محمول   - موضوع ارسطودر اين عبارت،    

 در  امـا  ؛كيد بر همين معنـاي جـوهر باشـد        أنتظار اين بود كه در ادامه نيز ت       آن دانسته و ا   
نهـاد بـراي تحـوالت      درصدد تعيين زير  ) زيرنهاد نخستين (مفهومي واحد   ادامه در قالب    

 از ماده، صـورت    يك  كدام رو، روشن نيست كه موضوع نخستين      از اين . آيد طبيعي برمي 
شـده اسـت كـه    اين ابهام و اشكال سـبب       .  يا موضوع در مقابل محمول     ،فرد است  يا تك 

 مركب از نهـاد     ةساختار جمل  مابعدالطبيعي تلقي كنند كه از اسناد     را خطايي   » جوهر«برخي نيز   
  .(Russel, 1961, p.202) حاصل شده است ساختار جهانو گزاره بر 

                                                      
∗ . to lie under; to be placed under; to be subject to; to be placed as a basis, or foundation; to 

be laid down as a condition; to be admitted as the grounds, orprinciple; to be a subject, or 

grounds; to lie before one; to be present; to remain, or to offer itself, as a means of safety, 

(DONNEGAN, 1840, P.1305). 
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نظران در   از جوهر، نقل سخنان برخي صاحب ارسطوشدن به مراد     اينك براي نزديك  
شـناختي    واژهينةپيـش  بـه اسـتناد   (Jean Wahl) ژان وال. رسـد   الزم به نظر ميمورداين 
  : گويد كند و مي ييد ميأ جوهر اين معنا را تلةئمس

ي چيزي است كه در زير ظـواهر،        ا به معن   مركب از دو جزء است و جمعاً       (Substance)اين لفظ   
اسـت، داللـت بـر      ) ايـستاده  (Stare كه مـشتق از      (Stance)وجه كه جزء دوم       بدين ؛پايدار است 

كه اين اسـتمرار و      است    مشعر بر اين   ،باشد) زير (Subاول كه   استمرار و ثبات جوهر دارد و جزء        
 از  ،بنـابراين . انـد  ثبات در زير كيفياتي است كه همواره دستخوش تغييرات و تبدالت دانـسته شـده              

 دال بر آنهاسـت، تـصور       Stare و   Subدو تصورِ اساس و استمرار، كه دو جزء          پيوند و اتصال اين   
  .)73ص، 1370وال، ( جوهر حاصل آمده است

 مبادرت نموده   ارسطو به تعريف جوهر نزد      ،وي همچنين با عنايت به كاربرد واژگان      
  : گويد و مي

 تاريخي الفاظ يوناني دال بـر  ةاين تعريف مستند است به سابق. آن ذاتي است كه هست  
 Substanc و هـم  ] ذات [Essence هـم  Ousiaاين معاني، بـدين قـرار كـه از لفـظ يونـاني      

 و هـم معـادل      Ousiaتـوان معـادل       را هـم مـي     Substanceشده اسـت و      اد مي مر] جوهر[
Hupokeimenon]    اساس و بنياد   -آنچه در زير است  [     يا لفظ التيني آنHypostasis]  اقنـوم [

  .)73-74صهمان،  (گرفت

 ارسـطو  نيز در اشاره به احساس ضـرورت  (Martha Craven Nussbaum) نوسباوم
  :گويد در اخذ اين معنا مي

 تغير و تبدل، شرط اول به ظـاهر ايـن اسـت كـه بتـوانيم                 ةدر هر شرح منسجمي دربار    
يـا  » موضوع«برش جدا كنيم و هويتش را تشخيص دهيم كه           و چيزي بنيادي را از دور    

 ،كه در سراسر مدت تغيير، خودش همان كـه هـست            يعني چيزي  ؛تغيير است » زيرنهاد«
  .)49ص، 1374نوسبام، (ماند  مي

هاي مستمر است،     نوعي ثبات در دگرگوني    ةكنند كه توجيه » زيرنهاد«مفهوم  افزون بر   
 هنگـام سـخن از     الًمـث .  نيز الزم است   ، متغير باشد  ء  شي» چيستي«وجود امري كه بيانگر     

رفـتن آنهـا همـان از        ، درصدد يافتن امر يـا امـوري هـستيم كـه از ميـان              سقراطچيستي  
 را بـه    سقراطبودن   سقراطاموري هستيم كه    رفتن سقراط است؛ يعني درصدد يافتن        ميان

كـه    عبـارتي  ،سـان  بـدين «:  به اين مطلب معتقد اسـت       در اشاره  ارسطو. دست داده است  
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كند، اما خود آن چيز در آن گنجانده نشده است، تعريـف چيـستي               زي را تعريف مي   يچ
   .)21ب 1029، 1379ارسطو، (» آن چيز است

 جـوهر رهنمـون سـاخته اسـت؛         ةا به نظري   ر ارسطو دو پرسش اساسي،     ترتيب،  بدين
شود؟ و ديگـري،     تغيير و دگرگوني واقع مي    » زيرنهاد«كدام موجود   : يكي اين پرسش كه   

در هـر تبيـين     . دو پرسش پيوند اسـتواري بـا هـم دارنـد           اما اين . پرسش از چيستي اشيا   
اد بايست هم زيرنهاد پايـداري در ميـان باشـد و هـم آن زيرنهـ                درستي از دگرگوني مي   

 اينكـه  ة تا چيزي را برنگزينيم و از پيرامونش متمايز نكنيم و سـخني دربـار  .متمايز باشد 
نوسبام، (گويي قرار دهيم     توانيم آن را اساس تبيين يا سبب        نمي ،آن چيز چيست، نگوييم   

 ثبوت و پايـداري را از طريـق پرسـش نخـست، و تمـايز را بـا                   ارسطو .)52ص،  1374
  . پرسش دوم دنبال كرده است

 :داند متمايز مي    اساس، وي در مجموع، جوهر را از سه جهت از ديگر مقوالت            براين
جـوهر از نظـر     توانند؛ ديگـر اينكـه   آنها نمياما  ،باشد تواند مستقل جوهر مي  اينكه  يكي

جـوهر     ، بايـد تعريـف      از مقـوالت     هر عضو ديگـري      تعريف  در .است   نيز مقدم    تعريف
 ،1379 ،ارسـطو (  اسـت   نيز مقـدم   جوهر از نظر دانش  آنكه و سوم  را بياوريم» زيرنهاد«

  .)2 ب32 الف1028
  : گويد او جايي ديگر نيز مي

 زيـرا   ؛ اما اين ممكن نيست    ،جوهر است » ماده«گونه نگرش اين است كه        اين ةپس نتيج 
شود كه بيش از همـه چيـزي بـه جـوهر تعلـق               تصور مي » اين چيزبودن «و  » جدابودن«

بيـشتر از   » مركب از هردوي آنها   «رود كه صورت و       گمان مي  ،علت اشند و بدين  داشته ب 
 يعنـي مركـب از مـاده و         –پس اكنون سخن جوهرِ مركب از هـردو       . ماده، جوهر باشند  

نحوي آشـكار    ماده نيز به  . خر است و هم آشكار    أ را كنار بگذاريم، چون هم مت      -صورت
سي بشود؛ چه، ايـن تحيرانگيزتـرين و         سومي برر  ةپس بايسته آن است كه دربار     . است

        .)27-33الف 1029همان، (دشوارترين است 
 شـاخص جوهريـت     ،بـودن   خـاص  ء  در اين سخن بيش از هر چيز، استقالل و شـي          
او . كند مي» اين انسان «فردهايي مانند    دانسته شده كه البته ذهن را متوجه جوهربودن تك        

انگيزتـرين و    ورت را از ميان اين سه، حيـرت       دادن جوهريت ص   در انتهاي عبارت، نشان   
  .  دشوارترين خوانده است
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 و ثـانوي     لـي او ةدستدو     را به   و آن  ده انجام دا   جوهر تقسيمي    ةربا همچنين در  ارسطو
 -وجـود ندارنـد      در آن     ولـي  ،شوند  مي   حمل   بر موضوع    را كه   كند و چيزهايي     مي  تقسيم  

تـرين،   جـوهر در حقيقـي    «: گويـد  خوانـد و مـي      مي   يجوهر ثانو    -»اسب«و    » انسان« مثل
ترين معنا آن است كه نه در موضوع است و نه برحسب موضـوع بيـان                 نخستين و دقيق  

 در اين تعبير نيز براي معرفي جوهر، به ساختار جملـه و  .)Categories, p.a11(شود  مي
رهاي نخـستين از    باز هم جوه  «: گويد نيز وي مي  . حمل و اسناد در آن، اشاره شده است       

 جوهرهـا ترين نحـوي     شوند، به واقعي    چيزهاي ديگر واقع مي    ةآن روي كه موضوع هم    
 .(Ibid, p.3a1)» شوند ناميده مي
آيد و اين معنـاي    مصداق روشني براي جوهر واقعي به دست نمي  ،گونه تعابير  از اين 
رچه به  حاصل از ماده و صورت در نوسان است؛ گ        » تك فرد «ن صورت و    ايمجوهريت  

تـك  (توان پيـدايش جـوهر واقعـي         تمايل دارد، نمي  » فرد تك« او به جانب     ،گمان برخي 
  . سطح نيستند، توجيه كرد را از دو عاملي كه در جوهريت واقعي و راستين هم) فرد

اي عبـارات، جـوهر واقعـي و          در پـاره   ارسطو -كه اشاره شد   گونه  همان -افزون برآن 
چيز و  منظور من از صورت، چيستي هر تك «:سته استدان» صورت« را ء  بخش شي  تعين

 با صراحت تمـام، مـاده را        نفس او در كتاب     .)2ب 1032همان،  (» جوهر نخستين است  
 لاو   يامعنـ   ا جـوهر بـه    ؛ امـ    وجود، جوهر است    از اجناس   يكي«: داند جوهر نخستين مي  

و    ، شـكل    دوم  اي  معنـ   بـه ؛    نيـست    ء معينـي    شـي    بنفـسه    كه   است   چيزي    يعني ؛ است  ماده  
ء   ، شـي    سـوم    يامعنـ    ؛ و به    خوانيم  مي   ء معيني   ، شي   آن  را برحسب    ماده   كه   است  صورت
        .)5–10 الف412، 1369ارسطو، (»  است  و صورت  از ماده  مركّب
 وي  ةباره، نوعي ناسـازگاري در انديـش       اساس، با لحاظ مجموع تعابير در اين        اين بر

  : گويد  در اشاره به اين مطلب مي  (Theodor Gomperz) گمپرتس. ستآشكار ا
 مختلـف   له دو نظر كامالً   ئدر مورد اين مس   » بيعهطمابعد ال «هاي مختلف    ارسطو در بخش  

ايـن تنـاقض   . براي او گاه اين است و گـاه آن ousia)  (دارد، و جوهر يا موجود حقيقي 
كننـد و هـر كوشـشي بـراي          ييـد مـي   أت وجـود آن را      ه همـ  بسيار روشن است و تقريباً    

 .)1299ص، 3ج، 1375گمپرتس، (فايده است  ثير آن بيأكشيدن بر وسعت ت پرده

 اهميت جوهر در فلسفه ذكر كرده و آن را كانون توجه ة خود دربارارسطوبا توجه به آنچه 
تـرين   بايـست ايـن تهافـت را اساسـي       هميشه و سبب حيرت خوانده است، مـي       همگان براي   
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  .  نمايان ساخت برشمرد و پيامدهاي آن را در مسائل فلسفي ويارسطو نقد در آثار موضع
ثير ايـن  أ چگـونگي تـ  ،ثير ايـن ابهـام و بـه تعبيـري      أاساس، اينك چگونگي ت     بر اين 

اما از آنجاكه اهميت واژگـان در فهـم و انتقـال            . شود تعارض در تعريف نفس دنبال مي     
 پـسوخه   ةت نخـست معـاني و كاركردهـاي واژ        بايس مي مطالب بر كسي پوشيده نيست،    

(ψυχη)   اند و كاربرد متداول آن در زبـان         را معادل آن برگزيده   » نفس «ة كه مترجمان، واژ
  .  يونان باستان، همراه با معناي اصطالحي آن در فلسفه طرح و بررسي شود

  » پسوخه«معناشناسي 
ن متـداول يونـان باسـتان بـه          در زبا  (ψυχειν) يوناني پسوخه برگرفته از پسوخاين       ةواژ

منـشأ ميـل، عامـل اراده، سـبب       «و  » حيـات «،  »جـان «،  »روح «،»تـنفس «،  »نَفَـس «معناي  
 , Donnegan, 1840, p.1404/ Liddell,1996 (اسـت  »  انديشه و حكـم ةاحساس، ماي

pp.2027-2028(  
ـ » حيـات منشأ  «و  » حيات« پسوخه در معناي     ةدر ادبيات يوناني از همان آغاز، واژ       ه ب

 در چنـد    هومر.  است تدريج معنايي ناظر به امر غير مادي به خود گرفته           به اما ،كار رفته است  
اسـاس،    ايـن  ؛ بر(Zeller, 1881, I, p.124) مردگان سخن گفته است ةموضع، از پسوخ

امـا  . شـود   يونـان باسـتان مطـرح مـي        ة پسوخه در ادبيـات و انديـش       يناپذير  مرگ ةنگر
 يوناني نيز شايان توجـه اسـت و دقـت در كاربردهـاي     ة اين واژ تحول معناشناختي چگونگي  

 امـوري   ، ششم قبـل از مـيالد      ةشود؛ در پايان سد    مختلف آن، در پژوهش نفس، مفيد واقع مي       
 ةلـ مرحدر  .  پسوخه را دگرگـون سـاخت      ةر پيش آمد كه پيوسته ديدگاه يوناني دربا       چند

نـوعي حيـات     رش يافت كه بـه    اي گست   ديني و باطني نظير جنبش ارفه      يها نخست فرقه 
افزون بر  . ان شد يوناني تناسخ وارد فرهنگ و فكر       ةسپس نظري . پس از مرگ باور داشتند    

به مـوازات اعتبـاري از خـدا    » عقل انساني«آن، نوعي تعيين هويت براي انسان به اعتبار        
اسـاس،    نهمچنين باوري متداول شد كه بر آ      . نمايان گرديد  )عقل كل ( (νουσ) »نوس«عنوان   به

   .)Preus, 2007, p.226 (شد هايي از آن زنده و داراي پسوخه پنداشته مي جهان يا بخش
گراي پـيش از سـقراط رونـق          يك جريان نيرومند فكري نيز توسط فيلسوفان مادي       

يـا  » اصـل نخـستين   «اي بود كه از آن با عنـوان          لهئيافت؛ كانون توجه در اين جريان مس      
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هاي طبيعـي از آن    امري بود كه پديده، منظور از اصل نخستين.شد اد ميي(ἀρχή) آرخه 
كرانگـي،   آب، هوا، بي. شوند ت گرفته و سرانجام پس از فروپاشي به آن دگرگون مي      ئنش

 ةناپذير، هركدام جداگانه و توسط فيلسوفي از فيلسوفان طبيعي، ماد          آتش و ذرات تجزيه   
   .(Zeller, 1881, I, p.202)شدند  نخستين دانسته مي

ــادي  ــان فكــري م ــل جري ــل از ســقراط  در مقاب ــسوفان قب ــرا، برخــي فيل ــد ؛گ  مانن
» اصل نخستين«امكان وجود  (Pithagoras) فيثاغورث و(Anaxogoras)   آناكساگوراس

 نيـز بـه راه فيثاغوريـان        افالطونبراين اساس،   . كردند در ميان عناصر طبيعي را انكار مي      
بايست در عـالمي منـزه       منظر، اصل نخستين را مي     از اين .  مثُل را بنياد نهاد    ةرفت و نظري  
  .(Hegel, 1995, p.29-30) جو كردو جستاز دگرگوني 

ثير پذيرفتـه اسـت و در هـر فـضايي معنـايي             أ اين عوامل ت   ة پسوخه از مجموع   ةواژ
ند كـه منـشأ     هـا هـست     و اتباع وي، همان اتـم      دموكريتوس نزد    مثالً ؛كند متناسب پيدا مي  
 در اصل آن را موجودي غيـر مـادي   افالطون ؛شوند  پسوخه انگاشته مي   ةحيات و سازند  

 آن را گاهي صورت، گاهي كمال و در مواردي هـم اصـل قـوا و                 ارسطو و   ؛از قبيل مثُل  
  . داند منشأ حيات مي

  حقيقت نفس از منظر ارسطو 
 مطـرح و در  ،ارائه كرده است از نفس ارسطودر اين بخش الزم است تعابير متفاوتي كه  

  : گويد  جوهر سنجيده شود؛ او در تعبيري ميةپيوند با نظري
كه صورت براي جسمي طبيعي اسـت كـه داراي          امعن  بدين ؛نفس بالضروره جوهر است   

 نفـس كمـال اسـت بـراي     ،اما جوهر صوري كمال اسـت؛ بنـابراين      . حيات بالقوه است  
آيد؛ گـاهي ماننـد علـم         مي اال به دو معن    لكن كم  ؛جسمي كه داراي چنين طبيعتي است     
 پيداست كه نفس كمـالي ماننـد علـم          ،ترتيب بدين. است و گاهي مانند به كاربردن علم      

 يعنـي   ؛ نفس كمال اول جسم طبيعي داراي حيـات بـالقوه اسـت            ،اساس براين.  ...است
  .)20-25 الف412ص، 1369ارسطو، (كمال اول جسم آلي 

 جسمِ طبيعي دانسته شده اسـت؛ هـر   وري و كمالِ اولِ   جوهر ص  ،در اين تعبير، نفس   
بـا توجـه بـه آن دسـته از          . گـذارد  ثير مي أ ت ارسطو جوهر بر فهم ما از اين تعبير         تلقي از 
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كرد، معنـاي جوهريـت      معرفي مي » فرد تك«ي واقعي را    ا كه جوهر به معن    ارسطوسخنان  
ن معناست كـه    ا بد ،اينشود و    ، سطحي و ثانوي تلقي مي     »فرد تك«نفس نسبت به معناي     

فـرد از   فرد است؛ همين كه تـك    موجوديت هريك از ماده و صورت مبتني بر وجود تك         
 از نفـس    ارسطوبنابراين، اين تعريف    . ماند و نه صورتي    اي در ميان مي    بين رفت، نه ماده   

  . ن معناست كه نفس جوهري مفارق نيست كه بتواند مستقل از بدن موجود باشدآمتضمن 
نفـس اصـل    «: تعابيري نفس را نسبت به بدن و قوا، اصل و مبدأ دانسته است             او در   

ايم و با همان قوا، يعني با قواي محركه، حـساسه، ناطقـه و بـا                 قوايي است كه بيان كرده    
نفس «: گويد  نيز در عبارتي ديگر مي     .)10-11 ب 413همان،  (» حركت تعريف مي گردد   

كنـيم و     آن حيـات داريـم و ادراك مـي         ةيلي نخستين، چيزي است كه ما به وسـ        ابه معن 
»  نـه مـاده و حامـل       ،شود كه نفس مفهوم و صورت است       انديشيم؛ از اينجا نتيجه مي     مي

  .)13 الف414همان، (
اسـاس،    ايـن   بـر  .دهـد  را به نفس نسبت مي    » أمبد«ا  ي» اصل« مفهوم   ارسطودر اينجا   

ت؛ همچنـين ايـن تلقـي،       نفس نسبت به بدن سببيت دارد و در اصل،  مستقل از آن اسـ              
  . كند مين ميأدر جريان تغيير را ت» زيرنهاد«ثبات و استمرار 

كوشد اين بـاور را حفـظ         مي ،برد  نفس به كار مي    ة اما وي با تعابير ديگري كه دربار      
زنـد    آثـاري كـه از آن سـرمي     ةبلكه همـ  . كند كه نفس مستقل از بدن هيچ فعاليتي ندارد        

جز اينكه هنگـام بحـث از عقـل فعـال و عقـل منفعـل                 ،مشروط به مشاركت بدن است    
داند كه مستقل از بـدن        عقل فعال را داراي چنين توانايي مي       ظاهراً) 10 الف 430 همان،(

 ارسـطو گمان، چگونگي ارتباط عقل فعال با عقل منفعل و بـا نفـس نـزد           اما بي  ؛منشأ اثر باشد  
   . جوهر نيستة متعارض وي دربارگاهو پهلو ارتباط با سخنان دو روشن نيست و اين ابهام بي

.  بر شدت وابستگي نفس به بدن در صدور افعال اصرار دارد           ارسطوآن،   بر       افزون
گويـد غيـر منطقـي       اند، مـي   او در مقام مخالفت با گذشتگان كه نفس را متحرك خوانده          

؛ است كه در جريان حاالتي از قبيل مهرورزي، ترس و تفكر نفس متحرك دانسته شـود               
 بلكـه انـسان اسـت كـه         ،انديـشد  ترسد يا مـي    ورزد، مي  زيرا آن نفس نيست كه مهر مي      

فـرد در برابـر     در اينجا نيـز تـك  .)18 ب34 الف408همان، ( كند سبب نفس چنين مي  به
  .كند شود و اصالت پيدا مي صورت برجسته مي
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  جوهر و عدم استقالل نفس »بودن اضافي«
بنيادي در تحول و دگرگوني صورت داد،        جوي امر و   هنگام جست  ارسطواز تحليلي كه    

 ة برخـي واژ   -كـه گذشـت    گونـه   همـان  -اسـاس   نيـ ا رسيديم و بـر   » زيرنهاد«به مفهوم   
 اما اين امر حاكي از آن است        ؛ را معادل مناسبي براي اوسيا دانستند      Substanceانگليسي  

، نـاظر   ارسطوسخن زير از    . كه تصور جوهر متضمن معناي اضافه و نسبت با غير است          
  :به اين معناست

 مركـب از    ء   كه يكي از آنها صورت، ديگري ماده و ديگري شـي           استجوهر به سه معن   
از طـرف ديگـر، چـون در        . ، ماده قوه است و صورت كمال      ء  شيهردو است و در اين      

تواند كمال نفس    اينجا، موجود زنده است كه مركب از ماده و صورت است، جسم نمي            
در نتيجـه، بعـضي از      . نـي اسـت   است كه كمال جسمي با طبيعت معي      باشد، بلكه نفس    

تواند باشد و نه خود بدن       اند كه بگويند نفس نه بدون بدن مي         حق داشته  متفكران كامالً 
  .)14-20 الف414همان، (

  : گويد  مي، در اشاره به اين مطلب سخن را متوجه خود جوهر نمودهژان وال 
يز است كه يكي جوهر است و ديگـري اوصـاف يـا             اين نسبت، نسبت ميان دو قسم چ      

 مگر نسبت با غير جوهر، حال آنكـه در       ،بدين وجه، جوهر نيست   . ... محمول يا پديدار  
 ، متعارف تصور جوهر درست برخالف اين تعريف شده و آنچـه جـوهر نيـست            ةفلسف
   .)73ص، 1370وال، (جوهر است و واقعيتي ندارد  بي

گيِ خودِ مفهومِ جوهر اسـت كـه مـشكل عـدم اسـتقالل                    از اين منظر، اين ويژ    
 جوهريتِ جوهر در قياس به حاالت و اوصاف آن معنـا            كند؛ اصوالً  جوهر را تقويت مي   

ژان ! توان ذات جوهر را مقتضي اسـتقالل دانـست؟          چگونه مي  ،اساس كند؛ براين  پيدا مي 
  :كند گونه بيان مي  مشكل را با تعبيري ديگر اينوال

سان بيان كرد كه در عين اينكه آن، تصور اضـافه و   توان بدين  جوهر را مي   اشكال تصور 
هـا و پديـدارهايي كـه در آنهـا          ل نسبت است، حاجت فكري ما آن را مستقل از محمـو          

خواهيم هم بستگي جوهر بـا اوصـافش          مي ،به عبارت ديگر  . خواهد شود، مي  نمايان مي 
الاقـل  . ... خصوصيات و اوصافش باشد   باقي بماند و هم اينكه تصور جوهر، مستقل از          

تـوان سـخن گفـت، جـوهر      از اين جهت كه از جوهر خالي از اوصاف و اعراض نمـي       
    .)74صهمان، (نسبت به آنها نوعي تبعيت دارد 
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با صراحت بيشتر اشتمال مفهوم اضافه در مفهوم جـوهر    (David Ros) راسسخن 
زه غيـرممكن اسـت كـه كيفيـتِ بـدون      كيفيت به همان انـدا    جوهر بي «: دهد را نشان مي  

  .Ross, 2005, p.172)(» جوهر
كه در ارتباط با بدن         وقتي اين ويژگي جوهر منظور شود، نفس نيز فارغ از حاالتي          

  .    د، معنا و مفهومي نخواهد داشتياب مي

  در تعريف نفس» فرد تك«از جوهريت  داري افروديسي جانب
، با سـخناني  ارسطو شارح آثار (Alexander Aphrodisiensis) اسكندر افروديسيتعابير 

بـه نظـر    . شناسـانند  مـي » فرد تك« هماهنگ است كه جوهر به معناي واقعي را          ارسطواز  
 گوناگون و محتمل ارتباط نفس و بدن، اين نوع ارتباط كه نفس قسام از ميان اافروديسي

اي اينكه نظرش مبنـي     او بر .  تنها مورد ممكن و قابل قبول است       ،صورت بدن تلقي شود   
 در صورتِ) (انولون ايدوس (ενυλον ειδοςكد نمايد با   ؤناپذيري نفس را م    مفارقت

و   (Aphrodisiensis, 1887, p.15) كنـد  ز نفس ياد ميا )(Liddell, 1996, p.579) ماده
  .نيست» فرد تك«كيد بر جوهريت أ چيزي جز ت،اين

داند   نفس را جوهري مي    ،پذيرد د را مي   به استناد اينكه نفس كيفيات متضا      افروديسي
 ةردو باور دربا   اين. (Ibid)گونه كه هست، نخواهد بود        بدنِ موجود زنده آن    ،كه بدون آن  

ناپذيري و باور به جوهريت نفس بـا هـم سـازگار بـه نظـر                 نفس، يعني باور به مفارقت    
 جوهر را   ةلئجوي امر مستقل ثابت و پايدار، مس      و   در مقام جست   ارسطوچون  . رسند نمي

  . كانون توجه قرار داد

   جوهريت آنةپذيري نفس با مالحظ مفارقت
، باور به جوهريت صورت در معناي واقعي، در قياس با مـاده             ارسطودر برخي از تعابير     

 نفـس شود؛ مثل اينكـه در سراسـر كتـاب           پذيري نفس نيز ديده مي     فرد و مفارقت   و تك 
 429 و   23الـف  411همـان،   : ك. ر  جملـه  از(ا نفس عامل علـم تلقـي شـده اسـت            هراب

داند كه توسـط     بدن را تنها وسيله و ابزاري مي       افالطونهمچنين او هماهنگ با     . )10الف
شـدن بـراي بـدن بـه       ابزاري قائـل ة جنب.)18 ب415همان،  (شود   نفس به كار گرفته مي    

ه صـورت   اين معنا با تعابيري ك    . است» فرد تك«بخشيدن به نفس در برابر       معناي اصالت 
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  .  ، با تجرد و مفارقت نفس سازگار است بوده هماهنگ،دانست را جوهر واقعي مي
 در واقع نتوانسته اسـت خـود را از نگـرش            ارسطوآيد كه    گونه تعابير برمي   اما از اين  

ادآور نگـرش افالطـوني     ي رها سازد؛ تمثيل او از كشتي و ملوان          افالطوني به نفس كامالً   
ن ايمخواهد   رود كه گويي مي    اي در آثارش پيش مي     گونه  او به  .)9الف 413همان،  (است  

اند، از يكسو و نظر كساني كه آن را          را واحد دانسته  ) آرخه(نظر كساني كه اصل نخست      
 افالطـون اند از سوي ديگر، و همچنين بين نظـر فيلـسوفان طبيعـت و نظـر                  كثير دانسته 

 توانـست   مـي     نـه   و جوهر چيست    يد كه واقعاً بگو    توانست  ميه  او ن . دكنو تأليف    قتلفي
براي وي ممكن بود كه بدون   آن را صورت تلقّي كند و نه  ، مثُل  ةنظري  به  بازگشت  بدون 

روست كـه نظـر     از اين.بداند  را مادهات فيلسوفان طبيعي قبل از سقراط، آن     يرجوع به نظر  
 .ها در نوسان است  جوهر بين اين ديدگاهةوي در بار

   از جوهريت واقعي صورت  داري سيمپليكيوس جانب
 عامـل پايـدار     ،بخـش بـدن و ديگـري        تعالي أ مبد ، يكي -ميل به تقسيم نفس به دو جزء      

منظـور او     است؛ بـدين   (Simplicius) سيمپليكيوسشناسي    خصلت بارز روان   -ارگانيزم
رو، وي   از ايـن  .  نفس اسـت   ةر دربا ارسطو ةناگزير از اخذ روشي دوگانه در تفسير نظري       

اي  مقدمهاو در   . كند  معنا اخذ مي   دو )كمال يا غايت كمال    ()ἐντελέχει(» ايانتلخ«براي  
   :كند گونه بر مطلب استدالل مي  اين، نگاشته استارسطو نفسكه بر تفسيرش از كتاب 

 ؛دهد، متمـايز و جـدا باشـد        كه حركت مي   بايست از بدني   عنوان محرك بدن مي    نفس به 
 جـسم   ،دهـد  كه نفـس حركـت مـي       اما جسمي . ك دو چيز متفاوتند   زيرا محرك و متحر   

جسم طبيعي جسمي است كه صـورتش       . يافته است   بلكه جسمي سازمان   ،طبيعي نيست 
بنـابراين،  . گيـرد  يافته صورتش را از نفس مـي        ولي جسم سازمان   ،گيرد را از طبيعت مي   

جود است و از قبل  از قبل در نفس مو،دهد اي را كه نفس حركت مي  يافته جسم سازمان 
 با اين كمـالي كـه آن        ،دهد اينك اگر نفس كه جسم آلي را حركت مي        . كمال يافته است  

 برابر دانـسته شـود، نفـس واحـد هـم محـرك              ،را به صورت جسم آلي درآورده است      
عنوان محرك،   بنابراين، نفس به  .  خالف نظر ارسطوست   ، هم متحرك و اين    ،خواهد بود 

 بـه ايـن بيـان كـه ابـزار بـا          ؛گيـرد  ن دليل از اصـلي مايـه مـي        اي. كمال ثاني خواهد بود   
   . (Simplicius, 1882, p.4) آن متفاوت است ةكنند استعمال
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 مطرح كرده اسـت كـه در ضـمن آن، معيـاري بـراي               ي در اين موضع پرسش    ارسطو
آيا نفس، فعلِ مختصِ    : گونه سامان يافته است     پرسش اين  .شود افت مي يتشخيص تجرد   

 .)10 الـف  403همـان، ص  (پـذير از جـسم دانـسته شـود؟           د دارد تا مفارقت   به ذات خو  
  :    گويد  ميارسطو در تفسير اين بخش از سخن سيمپليكيوس

نظـر از بـدن       وقوعشان صرف  ،گيرد گرچه آن افعال نفس كه در ارتباط با بدن انجام مي          
 ، مفارق از كـشتي اسـت      كه ملوان ذاتاً   گونه  همان ؛ قابليت مفارقت دارد   ممكن نيست، نفس ذاتاً   

  .  (Ibid, p.17)نظر از وجود كشتي ممكن نيست بودن صرف عنوان ملوان ههرچند فعل او ب
پذيري نفـس را      مفارقت ةر دربا ارسطو و   افالطون كه نظر    (Philoponus) فيلوپونوس

 سـيمپليكيوس بـيش هماننـد    و  را كـم ارسطويكسان دانسته است نيز اين بخش از سخن       
  .)Philoponus, 1887, p.48(ست تفسير كرده ا

  گيري نتيجه
 در معرض نقد است و چون تبيين حقيقت و چيستي            جدي طور  به ارسطوجوهرشناسي  

ـ            جوهرشناسـي سـامان يافتـه اسـت، ابهـام و            ةنفس با اهميت فراواني كـه دارد، بـر پاي
ظـر   دو ن  ارسـطو شود كـه     اين امر از آنجا ناشي مي     .  در آن وجود دارد    ياشكاالت فراوان 

هـم نظـر فيلـسوفان      : دانـد  رقيب در تبيين پيدايش و دگرگوني را در معرض اشكال مي          
 ة افزون برآن، نگاهي هم به اخـتالف دسـت         ؛ را افالطونطبيعت قبل از سقراط و هم نظر        

اي اندوختـه و بـا        نخستين دارد و از اينجا هم بهره       ة وحدت يا كثرت ماد    ةرنخست دربا 
 نخـستين و بـا   ةفـرد، جانـب كثـرت مـاد     صـورت و تـك    اطالق جوهر بر سه امر ماده،       

مين نظر قائالن به    أو امثال آن در توصيف جوهر، تالش در ت        » اولي«و  » واقعي«استعمال  
رسد كه او آنگاه كه مـاده و صـورت را جـوهر              چنين به نظر مي   . زند وحدت را رقم مي   

را » مـاده «اسـت؛ او     جمع كرده    افالطونداند، بين ديدگاه فيلسوفان طبيعت و ديدگاه         مي
كيـد او بـر     أطـور ت   همـين . ه اسـت  گرفتـ  افالطونرا از   » صورت«از فيلسوفان طبيعت و     

بودنِ صورت در مـواردي،      فرد از يكسو، و اشاراتش مبني بر جوهرِ واقعي         جوهريت تك 
ات فيلـسوفان طبيعـت در      يـ و ماده در موارد ديگر، نمايـانگر تـالش وي در جمـع نظر             

 جـوهر، و    ةر وي دربـا   ةچنين روشي اساس انديش   . خستين است  ن ةوحدت يا كثرت ماد   
  .  تبيين وي از نفس را در معرض ابهام و اشكال جدي قرار داده است،تبع آن به
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