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مقدمه

علم شناختی اي که در این مقاله در پی پاسخ به آن هستیم آن است که بر اساس نظاممسئله
یک از علوم النفس کجاست؟ به عبارت دیگر، بر اساس مبانی فلسفی ارسطو، کدامارسطویی، جایگاه علم

طبیعیات، مابعدالطبیعه، هر دو یا حتی یک علم مستقل دیگر جایگاه مناسبی است که بحث نفس در آن 
شود و ن با بدن مربوط میمطرح شود؟ این مسئله به صورت مستقیم به مسئله چیستی نفس و ارتباط آ

تواند نوع نگاه یک فیلسوف را به مسئلۀ نفس و نیز استلزامات علم شناختی آن پاسخ به این مسئله می
عنوان یک مسئله مطرح النفس براي خود ارسطو هم بهمسئله جایگاه علمجالب آنجاست که. نشان دهد
پردازد و در جا از آثار خود به این مسئله میکنیم او در چند از همین روست که مالحظه می. بوده است

.کندمورد جایگاه نفس اظهار نظر می
نظریۀ نخست . النفس ارسطویی مطرح شده استتا به امروز درمجموع دو نظریه در مورد جایگاه علم

عمده دالیل این نظریه هم. داندالنفس را در طبیعیات میکه نظریۀ غالب و مسلط است جایگاه علم
کند که مباحث مربوط به نفس ارسطو بخش مهمی از طبیعیات لوینیسن ادعا می. رات خود ارسطوستعبا

,Leunissen). دهداو را تشکیل می 2010: شناسی ارسطویی انگارد که نفسهتفیلد مسلم می(49
,Hatfield).بخشی از طبیعیات اوست 1994: کند یراس حتی پا را از این هم فراتر گذاشته، ادعا م(4

کند که با این حال خود او اعتراف می. شناسی دو علم مجزا نیستندالنفس و زیستکه از نظر ارسطو علم
با دیگر آثار طبیعی ارسطو در آن است که این کتاب به صورت موجودات زنده درباره نفستفاوت کتاب 

,Ross)1پردازندها به مادة موجودات میپردازد در حالی که باقی کتابمی 1995: در سنت . (118
) 57: 1385(و دیباجی ) 1صفحه 2، پاورقی شماره 1369ارسطو، (زبان نیز محققانی چون داودي فارسی

.اندالنفس را در طبیعیات دانستههم جایگاه علم
النفس به دو حوزة مختلف تعلق دارد به طوري که مطالعۀ نفوس مادي در بر اساس نظریۀ دوم، علم

ترین طرفداران از مهم. گیرد و مطالعۀ نفس انسانی هم متعلق به علم الهی استت قرار میحیطۀ طبیعیا
,Falcon)توان از زلر و فالکون نام برد این نظریه می 2005, Zeller, 1897: زبان در سنت فارسی(4

دامه ابتدا این در ا). 5- 8: 1388اکبریان و غفاري، (کنند هم اکبریان و غفاري از این نظریه طرفداري می
. کنیم و سپس نقدهاي وارد بر آن را بیان خواهیم کرددو نظریه را به همراه دالیلشان مطرح می

عنوان علمی طبیعیالنفس بهعلم: دیدگاه نخست

بر این اساس، تمایز . گیردالنفس ارسطویی را یک علم طبیعی در نظر میتحقیقات رایج عمدتا علم
یعی ارسطو و آثار زیست شناختی او از قبیل طبیعیات، درباره نفس، اعضاي جدي میان آثار فلسفه طب
.شوددیده نمی... جانوران، پیدایش جانوران و
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دالیل دیدگاه نخست

النفس وجود دارد، در پنج شماره توان تمام دالیلی را که به نفع طبیعی دانستن علمدرمجموع می
.پردازیمها مینیم و سپس به نقد هریک از آنکابتدا این پنج دلیل را بیان می. گنجاند

دلیل نخست

جویند، النفس بدان استناد میترین دلیلی که عمدتاً طرفداران طبیعی دانستن علمنخستین و مهم
شناخت نفس به طور کلی به «: گویدارسطو می. استدرباره نفسعبارات خود ارسطو در ابتداي کتاب 

برداشت طرفداران این نظریه از . (402a5)»صاً به شناخت طبیعتکند مخصوشناخت حقیقت کمک می
به -این عبارات آن است که چون شناخت نفس و شناخت طبیعت تا حد زیادي به هم ارتباط دارند 

شناسی علمی طبیعی است بنابراین نفس-النفس براي علم طبیعی است طوري که بیشترین فایده علم
(Leunissen, 2010: 49-52).

دلیل دوم

شود که ضمن آن ارسطو تصریح ارسطو مربوط میدرباره نفساین دلیل به عبارت دیگري از کتاب 
دان باید نفس را شود و در واقع، یک طبیعیکند که مطالعۀ نفس به عالم علم طبیعی مربوط میمی

شود باشد، معلوم میداناگر قرار باشد مطالعۀ نفس در حوزة مطالعاتی طبیعی. (403a27-28)مطالعه کند 
.شناسی، علمی طبیعی استنفس

دلیل سوم

یابد، بر مبانی فلسفی و میدرباره نفساین دلیل که اتفاقاً شواهدي هم در عبارات ارسطو در کتاب 
داند و آن را علت ارسطو نفس را صورت و اصل و فعلیت بدن می. شناختی ارسطو متکی استنفس

شود، پس مناسب است که از علت عیات از بدن و حرکت آن بحث میشمارد و چون در طبیحرکت می
در این . (402a5)» نفس اصل موجود زنده است«آید؛ زیرا بدن هم در همین علم سخن به میان

شود که به ارتباط نفس با استناد میدرباره نفساستدالل، عموماً به آن دسته از عبارات ارسطو در کتاب 
.(403a16-19)بدن اشاره دارد 

دلیل چهارم

ارسطو در . ارائه کرده استدرباره نفساین دلیل مبتنی بر تعاریفی است که ارسطو از نفس در کتاب 
یا فعلیت اول یک بدن بالقوة (412a19-21)این کتاب، نفس را به صورت یک جسم طبیعی بالقوة زنده 
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بر این اساس، . کندتعریف می(412b5-6)یا فعلیت اول جسم طبیعی داراي آلت (412a27-28)زنده 
با درنظرگرفتن این حقیقت که شناخت . ارسطو در تعاریف خود از نفس، همواره بدن را اخذ کرده است

شناسی نیز در حوزة طبیعیات قرار خواهد توان نتیجه گرفت که نفسبدن در حوزة علم طبیعی است، می
. گرفت

دلیل پنجم

که یکسره مشتمل بر مباحث زیست شناختی است و ـراناعضاي جانوارسطو در ابتداي کتاب 
. کند که باید در این کتاب از نفس هم سخن گفته شودبدون شک اثري طبیعی است ـ تصریح می

(641a18-21)تواند بر این حقیقت داللت کند که نفس امري طبیعی بوده، جایگاه بحث این موضوع می
.دربارة آن هم در طبیعیات است

النفسدانستن علمیه طبیعینقد نظر

رسد این دالیل براي النفس مطرح شد، به نظر میدانستن علمبا وجود همۀ دالیلی که به نفع طبیعی
:پردازیمشده میدر ادامه به نقد دالیل اشاره. النفس کافی نباشداثبات طبیعی بودن علم

نقد دلیل نخست

شود وي تنها در صدد بیان ارتباط جه کنیم معلوم میبا دقت تو(402a5)اگر به خود عبارت ارسطو در 
آنچه عبارت . النفس براي علم طبیعی است و نه بیشترالنفس و علم طبیعی و فایدة علممتقابل میان علم

کسانی . ارسطو بدان تصریح دارد محدود به آن است که شناخت نفس براي شناخت طبیعیات مفید است
,Leunissen)النفس جزء طبیعیات است اند که علمکه از این عبارت نتیجه گرفته 2010: ، در (49-52

. اندواقع معنایی بیش از ظاهر عبارت را بر آن تحمیل کرده
النفس و طبیعیات از منظر او را به رابطۀ میان دو توان رابطۀ میان علمبراي بیان بهتر منظور ارسطو می

طالعۀه ریاضیات ـ یعنی شناخت عدد و روابط عدد ـ به م. رشتهۀ ریاضیات و مهندسی عمران تشبیه کرد
شود جایگاه حقیقی ریاضیات و بحث اما این باعث نمی. ویژه مهندسی عمرانکند بههمۀ علوم کمک می

. از عدد در عمران باشد
عالوه این متن در جایی مطرح شده است که ارسطو در مقام بیان فایدة علوم براي یکدیگر است و از به

خود . گویدالنفس براي علوم ـ مانند اخالق و سیاست ـ و مخصوصاً علم طبیعی سخن مییدة علمفا
تواند شاهدي باشد بر النفس در مقابل علم طبیعی میهمین تفکیک میان این دو علم و قراردادن علم

.داندالنفس را غیر از علم طبیعی میاینکه او علم
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نقد دلیل دوم

نیز اگر خود را دقیقاً به عبارت ارسطو محدود کنیم، حداکثر معنایی (403a27-28)در خصوص متن 
شود آن است که کسی باید به مطالعۀ نفس بپردازد که عالم علم طبیعی باشد نه که از آن استفاده می

ارسطو در اینجا صرفاً در مقام بیان استلزامات عملی مطالعۀ علومی . شناسی علمی طبیعی استآنکه نفس
از نظر ارسطو نفس و بدن ارتباط وجودي نزدیکی با . النفسالنفس است و نه بیان جایگاه علمعلممانند

رو شناخت یکی بدون شناخت دیگري شود و ازاینهم دارند، به طوري که بدون یکی دیگري موجود نمی
جسم و عنوان یک فیلسوف طبیعی هم از آن جهت باید به نفس بپردازد که با بدن به. ممکن نیست

اما . عنوان فعلیت بدن و علت آن تبیین بهتري ارائه کنداحکام آن آشنا باشد و درتیجه بتواند از نفس به
اینکه یک فیلسوف طبیعی به سبب ارتباطی عرضی از نفس بحث کند غیر از آن است که جایگاه واقعی 

. بحث از نفس در طبیعیات باشد
ید به مثال خود درباب رابطۀ میان ریاضیات و مهندسی تر شدن عبارت ارسطو اجازه دهبراي روشن

واسطۀ نیازي که مهندسی عمران به ریاضیات دارد و با توجه به کاربرد و اهمیت به. عمران برگردیم
خوبی بشناسید که در ریاضیات و محاسبات در این رشته، ضرورت دارد یک مهندس عمران ریاضیات را به

شود که این دو رشته استقالل خود را از دست بدهند و در هم باعث نمیاما این. واقع ریاضیدان باشد
واسطۀ ارتباط متقابلی که از نظر ارسطو میان نفس و بدن وجود دارد هم به همین ترتیب، به. ادغام شوند

و هم شناخت بدن براي شناخت نفس الزم است (402a5)کند شناخت نفس به شناخت بدن کمک می
(403a27-28)عنوان دو رشتۀ علمی متفاوت، استقالل خود را شناسی بهشناسی و بدنا همچنان نفس، ام

. کنندحفظ می

نقد دلیل سوم

شود که از نظر ارسطو شناسی از آن جهت علمی طبیعی در نظر گرفته میبر اساس دلیل سوم، نفس
ال جسم از آن جهت که در اما باید توجه داشت که از نظر ارسطو، طبیعیات از احو. نفس صورت بدن است

کند و جسم مرکب از طبیعیات، احکام جسم را بررسی می. گویدشود سخن میحرکت و سکون واقع می
باید توجه داشت که نفس، همان جسم نیست، بلکه صورت و فعلیت جسم یا بدن . ماده و صورت است

و نسبت داده شده است، بلکه البته نباید تصور کرد که در اینجا ادعاي روحانیت نفس به ارسط. است
با این حال باید توجه داشت که میان جسم بودن و جسمانی . داندبرعکس، ارسطو نفس را جسمانی می

گیرد، مجموعۀ مرکب از ماده و از نظر ارسطو آنچه پژوهشگر طبیعیات در نظر می. بودن تفاوت وجود دارد
.هایی وظیفۀ علومی دیگر استتنتنهایی و صورت بهاما مطالعۀ ماده به. صورت است

ترتیب که بدین. (412b17-413a3)براي ارسطو، رابطۀ نفس با بدن، مانند رابطۀ بینایی با چشم است 
بررسی خصوصیات فیزیکی چشم، کار علم طبیعی است و . بدن مانند چشم است و نفس مانند بینایی

که این دو علم دو موضوع کامالً با آن. شناسی است که موضوع علمی دیگر استبررسی دیدن، نفس
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دهند، اما از لحاظ استلزامات عملی مطالعاتی، ارتباط عمیقی با مستقل دارند و دو علم مجزا را تشکیل می
اگر کسی بخواهد بینایی را . یکدیگر دارند، به طوري که بدون هرکدام، مطالعۀ دیگري ممکن نخواهد بود

به همین ترتیب . از چشم و بررسی آناتومی دقیق آن موفق شودتواند بدون شناخت دقیقمطالعه کند نمی
اما با . رسدها در بینایی، ممکن به نظر نمیهاي مختلف چشم هم بدون توضیح کارکرد آنشناخت بخش

شناسی علمی غیر از شناخت حقیقت بینایی خواهد ها، باید توجه داشت که چشموجود همۀ این وابستگی
حداکثر چیزي که ارسطو در اینجا در صدد . هاستطو، تمایز علوم به موضوعات آنبود؛ زیرا از نظر ارس

بیان آن است این است که مطالعۀ نفس بدون مطالعه بدن امکان ندارد نه آنکه مطالعه نفس همان 
2.مطالعه بدن است

سم خواهیم ادعاي باالتري را مطرح کنیم و بگوییم حتی اگر بپذیریم که نفس صورت جاکنون می
دهند، صدا با کسانی که خوانشی ماتریالیستی از ارسطو ارائه مینباشد بلکه همان جسم باشد، و هم

شناسی موضوع علم توانیم بپذیریم که نفسباز هم نمی3صورت را همان کارکرد بدن معرفی کنیم،
یک شیء به ممکن است کسی با استناد به نظریات ارسطو ادعا کند که جوهریت و چیستی. طبیعی باشد

واسطۀ صورتش این بدن است و حقیقتی اش؛ بنابراین یک بدن خاص بهصورت آن است نه به ماده
پردازد باید به جداي از نفسش ندارد و از اینجا نتیجه گرفته شود که همان علمی که به احکام بدن می

ی طبیعیات هم به طور مطلق توان به این ادعا داد آن است که حتپاسخی که می. مطالعۀ نفس نیز بپردازد
گوید، بلکه تنها برخی از خصوصیات آن را طبیعیات از جسم بما هو جسم سخن نمی. پردازدبه جسم نمی

طبیعیات از وجود و ماهیت جسم بحث . کندشوند مطالعه میواسطۀ حرکت بر آن عارض میکه به
به همین . م فلسفۀ اولی یا علم الهی استکند، بلکه بحث دربارة این موارد، موضوع علم دیگري به نانمی

توان آن شود که نمیالنفس از اموري بحث میترتیب حتی اگر نفس همان جسم هم باشد بازهم در علم
شناسی ارسطو، از مباحث براي نمونه در نفس. را به لحاظ حرکت و سکون از احکام جسم تلقی کرد

، انواع نفوس، قواي نفس، معنی و 4بیان چیستی نفسمابعدالطبیعی مانند اثبات وجود نفس، تعریف و 
در این میان آنچه با طبیعیات مناسبت دارد، مبحث قواي . آیدمراتب ادراك و تعقل سخن به میان می

,Sorabji)دهند هم قواي نباتی و حیوانی ـ است که فعل خود را با بدن انجام مینفس ـ آن 1974: 63-
64).

اري طبیعی و زیست شناختی چون پیدایش جانوران و اعضاي جانوران با از همین جا تفاوت جنس آث
آثار دسته نخست به مطالعه موجودات زنده که مرکب از ماده و . شودآثاري چون درباره نفس روشن می

اند اختصاص دارد اما درباره نفس تنها به مطالعه نفس که اصل موجود زنده و صورت آن است صورت
به عنوان مقدمه ورود درباره نفسمباحث نفس که اصل موجود زنده است را در کتاب ارسطو . پردازدمی

,Falcon)گیرد به مباحث زیست شناختی پیدایش جانوران و اعضاي جانوران در نظر می 2005: 18).
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نقد دلیل چهارم

به طوري همواره نفس را با بدن تعریف کرده استدرباره نفسدرست است که ارسطو در اوایل کتاب 
که گویی بدن جزء حقیقت نفس است و شناخت نفس بدون شناخت بدن ممکن نیست، اما باید توجه 

کند که خود ارسطو تصریح می. داشت که این تعاریف از نظر ارسطو تعریف حقیقی نفس نیستند
ه به که به جاي اینک(413a9-10)مانند از تعریف کلی نفس است هایش از نفس، بیاناتی طرحتعریف

هاي کلی تعاریفی حقیقی نیستند تعریف. کندبیان ذات یک شیء بپرازد، برخی از اعراض آن را بیان می
(101a18-24)تر است مطرح شده است نه آنچه بالذات منظور بیان آنچه براي ما روشنو صرفاً به

;141a28-30)5تر استمعقول 71b33) .اند و نیازمند مبهمکند که این تعاریف خود ارسطو اعتراف می
(413a13-16)کنند این تعاریف ذات نفس را بیان نمی(413a11-13).تري هستند بیانات معقول

بر این . (413a16-20)اند به جاي آنکه تبیینی علّی از نفس ارائه کنند و بیشتر شبیه بیان نتایج
س ـ که همان ترکیب با بدن اساس، تعاریف ارسطو از نفس فقط به بیان یکی از عوارض و نتایج نف

کنند که همان نفوس همراه با تر نفس را بیان میهاي روشناست ـ اختصاص دارد و تنها برخی از مثال
اند که به جاي آنکه به بیان ذات خود نفس االسمبولتون معتقد است این تعاریف همگی شرح. اندبدن

این نوع تعریف که تعریف با مثال . تر استراي ما روشنکنند که ببپردازند، همراهی آن با بدن را بیان می
. دهدهاي آن نوع را نشان میترین مصادیق و آشکارترین نمونهاست، به جاي بیان ذات یک نوع، مهم

(Bolton, 1978: ارائه درباره نفسبر این اساس، اصوالً تعاریفی که از نفس در کتاب (263-264
اند ذات نفس را بیان کنند تا بتوان نتیجه گرفت که ن اشاره دارند، بنا نداشتهاند و به ارتباط نفس و بدشده

النفس علمی حقیقت نفس از بدن جدانشدنی است تا شناخت نفس مبتنی بر شناخت بدن باشد و علم
. طبیعی باشد

ي ورود به اند براذکر شدهدرباره نفسعالوه باید توجه داشت که تعاریف یادشده که در ابتداي کتاب به
اما در . کننداند ـ بیان میتر نفس را ـ که همان نفوس همراه با بدناند؛ زیرا مصادیق روشنبحث مناسب

توانند بر نفوس آورد که لزوماً وابسته به بدن نیستند و میادامۀ کتاب، ارسطو تعاریف دیگري را می
اصل اعمال حیاتی از قبیل تغذیه، حس، عنوان این بار ارسطو نفس را به. غیرجسمانی نیز صادق باشند
عنوان آنچه اعمال حیاتی ما را همچنین نفس به. (413b11-12)کند اندیشه و حرکت تعریف می

. (414a8-10)شود یا اصل و صورت شیئی که اعمال حیاتی دارد تعریف می(414a12-13)سازد می
ت نفس را تعریف کند، ضرورتی به ارجاع به خواهد ذاشود، آنگاه که ارسطو میگونه که مالحظه میهمان

این تعریف شامل همۀ انواع نفوس ـ . کندعنوان اصل حیات تعریف میبیند، بلکه نفس را بهبدن نمی
6.شودهایی که در بدنی نیستند نیز ـ میحتی آن

را در توان همۀ انواع نفوس کند که نمیتصریح میاعضاي جانوراندیگر آنکه خود ارسطو در کتاب 
اند سروکار دارد و عقل بر اساس این کتاب، طبیعیات تنها با نفوسی که همراه بدن. طبیعیات بررسی کرد

641a)شود جز طبیعیات بررسی میاي از نفس جداي از بدن است در جایی بهکه گونه 17-641b 10) .
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آید آن است ر اینجا به کار میاستدالل مفصل ارسطو در این باب در ادامه مقاله ذکر خواهد شد اما آنچه د
دهد که وي باور دارد که حداقل مطالعۀ بخشی از نفس و به روشنی نشان میکه این تصریح ارس

توان نفس عقالنی را براي در واقع می. کندگونه ارتباطی ـ حتی ارتباط عرضی ـ با طبیعیات پیدا نمیهیچ
. کندالنفس مطرح میدانستن علمرفداران طبیعینمونه نقضی در نظر گرفت که ارسطو در مخالفت با ط

حتی در مورد نفوس نباتی و حیوانی هم درست است که ارتباط نفس با بدن ناگسستنی است، اما باید 
رو ازاین. منزلۀ آلت براي نفس استتوجه داشت که بدن داخل در ذات و طبیعت نفس نیست، بلکه به

.شناسی استشناسی غیر از بدننفس

دلیل پنجمنقد 

اشاره شد نیز اگر به بافت و زمینۀ مباحث ارسطو در آن اعضاي جانوراندر مورد عبارتی که در کتاب 
شناسی علمی طبیعی توانیم نتیجه بگیریم که نفسکتاب توجه کنیم و به عبارات او وفادار بمانیم نمی

بانی شناخت موجودات زنده را کند تا مارسطو در آغاز این کتاب مباحث روشی مهمی را بیان می. است
ترتیب مباحث وي در این بخش بسیار منظم و منطقی چیده شده است، به طوري که اگر . توضیح دهد

خوبی درك نخواهد شد و تنهایی مالحظه شود، منظور ارسطو بههر بخشی از بافت خود جدا و به
.دهداشتباهاتی از آن دست که در دلیل شماره پنج گفته شد، رخ می

گوید که می(71a9-14)صدا با کتاب تحلیالت ثانیه ابتدا هماعضاي جانورانارسطو در آغاز کتاب 
وي در گام بعدي . شود که علل آن شیء را بشناسیمشناخت کامل و دقیق از یک شیء زمانی حاصل می

همۀ علل آن ها متعدد است و بنابراین براي شناخت کامل یک پدیده باید کند که علل پدیدهبیان می
هاي طبیعی علل متعددي دارند و عالوه بر ماده داراي صورت، غایت و پدیده. مورد مطالعه قرار گیرد

گیرند باید به همۀ این علل توجه کرد و اگر تنها ها مورد مطالعه قرار میدر طبیعیات که حرکت. اندفاعل
اما اگر ، (639b12-17). ی نخواهد بودها توجه شود، شناخت ما از آن حرکت شناخت کاملبه یکی از آن

از نظر . تري از آن شیء به دست خواهیم آوردفاعل، غایت یا صورت آن را لحاظ کنیم، اطالعات کامل
اند، در حالی که توجه به علت صوري، اطالعات ارسطو، فیلسوفان باستان تنها به علت مادي توجه داشته

کند که تنها به شناسان انتقاد میارسطو از روش زیست. دهدیبیشتري از یک پدیده در اختیار ما قرار م
. (640b5-15)علت مادي توجه دارند 

دارد که نفس صورت بدن کند و بیان میشناسی خود اشاره میارسطو در ادامه به اصل نفس
بیش از آنکه بدن یک موجود زنده در حقیقت آن نقش داشته باشد، این صورت اوست که ذات . است

گیرد که در او در انتها، از بیان همه این مقدمات نتیجه می. سازدو حقیقت موجود زنده را می
ها داشته باشیم نباید تنها به بیان بدن و بررسی موجودات زنده اگر بخواهیم شناخت کاملی از آن

ا ـ که علت ها رها ـ که همان علت مادي هستند ـ اکتفا کنیم، بلکه باید نفس آنخصوصیات بدنی آن
تنهایی تنها ماده و جسد است و بدون صورت بدن به. (640b20-25)صوري است ـ نیز بررسی کنیم 
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جان دست و چشم بدون نفس حتی دست و چشم هم نخواهند بود، بلکه تنها جسمی بی. بدن نخواهد بود
.اندشبیه دست و جسم

تر موجود زنده علت صوري آن ـ یعنی نفس اینکه عالم علم طبیعی باید بالمناسبه و براي شناخت کامل
نکته جالب آنجاست . ـ را هم مطالعه کند غیر از آن است که جایگاه واقعی مطالعۀ نفس در طبیعیات باشد

گوید عالِم طبیعت نیاز ندارد تا نفس را به طور کلی و از آن جهت که نفس است که ارسطو در ادامه می
النفس این در حالی است که اگر جایگاه علم. همراه با بدن را بشناسدبشناسد، بلکه تنها کافی است نفوس

کرد و دلیلی وجود نداشت که خود را دان همۀ انواع نفوس را بررسی میدر طبیعیات بود، آنگاه باید طبیعی
اي بر این حقیقت است که جایگاه حقیقی بحث در همین مسئله قرینه. به نفوس مادي محدود کند

ما هو نفس در طبیعیات نیست، بلکه طبیعیات تنها به آن بخش از مباحث نفس شناختی خصوص نفس ب
النفس علم جدایی است که با نفس به طور مطلق اما علم. آیدنیاز دارد که به کار شناخت موجود زنده می

. اندو همۀ انواع نفس سروکار دارد نه با برخی از مصادیق نفس که همراه با ماده
بر آن تأکید دارد آن است که موجود زنده مرکب از ماده و صورت است و کسی که آنچه ارسطو

این دقیقاً معناي عبارت . بخواهد موجود زنده را بشناسد باید ماده و صورت آن را با هم در نظر بگیرد
ویژه براي شناخت ها مفید است بهارسطو در دلیل نخست است که شناخت نفس براي همۀ دانش

در واقع منظور در آنجا آن بود که براي شناختن کامل موجود زنده که مرکب از ماده و صورت . طبیعیات
حداکثر چیزي که ارسطو در اینجا در . است، باید علت صوري آن را ـ که همان نفس است ـ نیز شناخت

همان صدد بیان آن است این است که مطالعۀ بدن بدون مطالعۀ نفس امکان ندارد نه آنکه مطالعۀ نفس
7.مطالعه بدن است

در عمران . اجازه بدهید باز هم به مثال خود درباب رابطۀ دو علم ریاضیات و مهندسی عمران برگردیم
شود، بلکه تنها آن احکامی که به کنیم، اما در عمران از همۀ احکام عدد بحث نمیهم از عدد بحث می

این بدین دلیل است که اصوالً عمران جایگاه . گیرندکنند مورد استفاده قرار میامر ساختن کمک می
مباحث ریاضی نیست، بلکه عمران علم مجزایی با موضوع و غایت مختص به خود است که تنها از برخی 

این در حالی است که ریاضیات با عدد و روابط عددي به طور کلی . گیرداز مباحث ریاضی کمک می
. سروکار دارد

تواند درست شناسی در طبیعیات نمیبراي گنجاندن نفسدِپیوو گِرِنیه شود که نظراز اینجا روشن می
توجیه ایشان آن است که در نظر ارسطو، برخالف فیزیک جدید، علم طبیعی تنها به مطالعۀ . باشد

خواص حرکتی ماده با درنظرگرفتن علل مادي و فاعلی اختصاص ندارد، بلکه مطالعۀ تمام علل مادي، 
Grene).گیرد ایی اشیاء مادي را در بر میصوري، فاعلی و غ & Depew, 2004: از طرف (8-12

کنند که در فلسفۀ ارسطو، رابطۀ نفس و بدن همان رابطۀ صورت و ماده است و ها استدالل میدیگر آن
در نقد این نظریه باید گفت . توان میان مطالعۀ نفس با مطالعۀ احوال موجود زنده تفکیک قائل شدنمی
گونه که همان. اندشتباه گرن و دپیو آن است که متوجه تفکیک دقیق علم شناختی ارسطو نشدهکه ا
پوشانی میان مباحث نفس شناختی ارسطو با مباحث طبیعی او بالعرض است و این تر گفته شد همپیش
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رد از نظر ارسطو هر علم، موضوع خاص خود را دا. شود که بحث از علل بحثی طبیعی باشدباعث نمی
(Wilson, 2000: .(76b11–16)شوند و علوم با مالك موضوع از دیگر علوم جدا می(3,9

طور که ارسطو در آغاز کتاب جانورشناسی خود تأکید دارد که در پایان جالب است توجه کنیم که همان
شناسی خود هم تأکید کرده شناخت موجود زنده بدون شناخت نفس کامل نیست، در آغاز کتاب نفس

حال اگر کسی از این اظهارات نتیجه بگیرد که . است که شناخت نفس بدون شناخت بدن ممکن نیست
النفس در طبیعیات است، در واقع میان مبانی علم شناختی و استلزامات عملی در مطالعۀ علوم جایگاه علم

به طوري که بر اساس نظام علم شناختی ارسطو تفکیک دقیقی میان علوم وجود دارد . خلط کرده است
بنابراین علم . ها وجود نداردپوشانی میان آناند و هیچ همهمۀ علوم بر اساس موضوع کامالً از هم منفک

به موجود زنده ـ به عنوان مرکب از ماده و صورت یا بدن و نفس ـ غیر از علم به نفس ـ به عنوان 
پوشانی شوند و میان علوم همیبا آنکه از نظر ارسطو علوم بر اساس موضوع تقسیم م. صورت ـ است

وجود ندارد؛ با این حال ممکن است مباحث یک علم در علم دیگر مفید باشد و بالعرض در یک علم از 
.هاي علمی دیگر استفاده شودیافته

عنوان دو علم طبیعی و الهیالنفس بهعلم: دیدگاه دوم

مواجه بود و در بخش نخست مقاله به النفس با آن دانستن علمبرخی از مشکالتی که نظریۀ طبیعی
همراه عبارات خاصی از آثار ارسطو، برخی از محققان را بر آن داشت تا نظریۀ دومی را آن اشاره کردیم به

توان همۀ مباحث مربوط بر اساس این نظریۀ دوم، نمی. النفس اتخاذ کننددر خصوص جایگاه علم
ترتیب شود؛ بدینناسی به دو بخش عمده تقسیم میشبه نفس را در طبیعیات گنجاند، بلکه نفس

که جایگاه بحث در خصوص نفوس همراه با بدن در طبیعیات است و جایگاه بحث دربارة نفوس مجرد، 
,Falcon).الهیات 2005: خود را درباره نفس،بر اساس این نظریۀ دوم با آنکه ارسطو در کتاب (21

;413a-31-2)سازد، حت القمر ـ محدود میبه مطالعۀ نفوس فانی ـ نفوس عالم ت 415a8-9) ،
(Falcon, 2005: القمر نیز مواردي وجود دارد اما حتی در میان این نفوس واقع در عالم تحت(17-18

. اي وراي علم طبیعی استها مربوط به حوزهکه مطالعۀ آن

دالیل دیدگاه دوم

رخی مستند به عبارات ارسطوست و برخی دیگر به نفع دیدگاه دوم هم دالیلی ارائه شده است که ب
ح - ها را مطرپردازیم و سپس نقد خود بر آندر ادامه به بیان این دالیل می. مبتنی بر مبانی فلسفی او

. کنیممی
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دلیل نخست

شود، به طوري که گاهی به معناي قوة تغذیه و رشد است، گاهی نفس به معانی گوناگون گفته می
بر این اساس، نفوس با هم وحدت جنسی . ك و حرکت و گاهی نیز به معناي تعقل استبه معناي ادرا

. ندارند، بلکه دو نوع نفس کامالً متفاوت وجود دارد که هریک خصوصیات و عوارض خاص خود را دارد
پذیرد، اما چنین تشابهی را میان نفوس تحت قمر و نفوس فالکون با آنکه تشابه میان نفوس مادي را می

,Falcon)داند ها را به دو حوزة مستقل مرتبط میپذیرد و آنقلی و فلکی نمیع 2005: وي . (92-95
طلبد، گیرد که چون حیات مادي و حیات بدون ماده دو گونۀ متفاوت از نفس را میاز همین جا نتیجه می

که فعل خاص نفس انسانی . تواند متکفل بحث این دو نوع نفس باشدبنابراین یک علم واحد نمی
شود؛ در حالی که مطالعۀ دهد، در الهیات بررسی میخود ـ اندیشه ـ را بدون نیاز به بدن انجام می

شان ممکن نیست نفوس نباتی و حیوانی ـ که یکسره به بدن وابسته هستند ـ بدون مطالعه ماده
(Falcon, 2005: ستقلی نیست که موضوع النفس ارسطویی، علم منوسبام نیز معتقد است علم. (19-20

,Nussbaum)و روش خاص خود را داشته باشد  Rorty: 1992, اکبریان و غفاري نیز معتقدند .(7
تواند جداي ارسطو از آن جهت نفس را در طبیعیات آورده است که نفس صورت همراه با بدن است و نمی

کرده است، زیرا وظیفۀ مابعدالطبیعه از طرف دیگر ارسطو از نفس در مابعدالطبیعه نیز بحث . از بدن باشد
).6- 8، 1388: اکبریان و غفاري(مطالعۀ صورت و جوهر است و نفس هم صورت و جوهر است 

دلیل دوم

کند که وظیفۀ وي تصریح می. شودمربوط میمابعدالطبیعهاستدالل دوم به عبارتی از ارسطو در 
توانند بدون ها نفوسی هستند که نمیاین. را بررسی کندبرخی از نفوسپژوهشگر طبیعت آن است که 

.(1026a5-6)ماده باشند 

دلیل سوم

باشد که کل نفس اعضاي جانورانشاید بهترین دلیل براي این دیدگاه، تصریح ارسطو در اوایل کتاب 
. (641b9-10)شود شود، بلکه تنها از بخشی از نفس در طبیعیات بحث میدر طبیعیات مطالعه نمی

هاي نوع خاصی از بدن زنده هشگر طبیعت آن است که نفس را از آن جهت که مسئول فعالیتوظیفۀ پژو
اما فعل اندیشه هیچ ارتباطی با رشد . رشد، ادراك و حرکت: اند ازها عبارتاین فعالیت. است، بررسی کند

. العه قرار گیردتواند در علم طبیعی مورد مطو ادراك و درنتیجه با حرکت و سکون ندارد و بنابراین نمی
کند که اگر قرار باشد تمام نفس ـ شامل نفس عقالنی ـ در طبیعیات ارسطو در این کتاب استدالل می

دانیم این در حالی است که می. بررسی شود، آنگاه مجالی براي هیچ فلسفۀ دیگري باقی نخواهد ماند
شوند، بلکه معقوالت بررسی نمیدر طبیعیات همۀ. اي دیگر به جز فلسفۀ طبیعی هم وجود داردفلسفه
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گیرد علوم دیگري مانند ریاضیات نیز وجود دارند که مباحث مربوط به آن خارج از حوزة طبیعیات قرار می
(641a33-b2)شود و جایگاه نفس عقالنی هم در علم بنابراین تنها نفس مادي در طبیعیات مطالعه می

.الهی است

نظریه دوم

النفس در اینجا هم وارد است، اما چون در بخش قبل دانستن علمطبیعیهمۀ نقدهاي واردشده بر
کنیم که صرفاً ناظر به دو ها سخن گفته شد، در اینجا بحث خود را تنها به نقدهایی محدود میدربارة آن

النفس دو بخش جداگانۀ طبیعی و الهی اگر بتوانیم نشان دهیم که علم. النفس هستندبخش انگاشتن علم
خود ثابت خواهد شد النفس علمی طبیعی نیست، خودبهرد، چون در بخش قبل ثابت شده است که علمندا

.ترتیب نظریۀ دوم رد خواهد شدالنفس نیز طبیعی نخواهد بود و بدینکه بخشی از علم

نقد دلیل نخست

نظریۀ . کنیممیالنفس را رد در این نقد بر اساس مبانی علم شناختی ارسطو اصوالً دو بخشی بودن علم
اما باید توجه داشت که درست است . دوم بر تفاوت جدي میان نفوس و معانی مختلف نفوس تأکید دارد

و درست است که مسلماً نفس وحدت جنسی ندارد (413a22)شود که زندگی به معانی مختلف گفته می
عنوان النفس را بهی علمکند که گویاي از نفس صحبت میو یک جنس واحد نیست، اما ارسطو به گونه

گوید که مطالعۀ نفس به میدرباره نفساو در آغاز کتاب . (402b1-6)گیرد علم واحدي در نظر می
ویژه به شناخت طبیعیات؛ زیرا شود بهانجامد و این شناخت به همۀ انواع علوم مربوط میشناخت نفس می

شود وقتی ارسطو از حیات و عبارات معلوم میاز این. شوداین شناخت به شناخت موجود زنده مرتبط می
موجود زنده از منظر ارسطو معنایی عام است . گوید، معنایی واحد از زندگی را مدنظر داردزندگی سخن می

در عمل بیشتر بر درباره نفسدرست است که ارسطو در کتاب . شودکه شامل افالك و خدا هم می
خواهد خود را به هیچ گوید که گویی نمیاي از نفوس سخن مینفوس حیوانی متمرکز است، اما به گونه

درست است که . گویداو در این کتاب از خدا در کنار انسان و حیوانات سخن می. نوع نفسی محدود سازد
کند که موجودات زنده به معنایی واحد زنده نیستند، اما باز هم به دنبال تعریف واحدي براي او اعتراف می

اي است که کند به گونهجالب است که او در ادامه همۀ تعاریفی هم که از نفس ارائه می. دگردنفس می
,Bolton)8.تواند بر تمام انواع نفوس صادق باشدمی 1978: هاي ارسطو همچنین ویژگی(263-264

;402a2).مشترکی را براي انواع موجودات زنده قائل است  639a17-30)قل ها کامالً مستاین ویژگی
بر اساس مبانی علم شناختی ارسطو، . نیستند، بلکه با هم ارتباطی از قبیل تشابه یا مشارکت دارند

خود ارسطو . النفس یک علم واحد است؛ زیرا از نظر او حتی تشابه هم براي وحدت علم کافی استعلم
اند که جودات زنده متشابهاز دیدگاه او از آن جهت همۀ انواع مو. یابدحیات میاین تشابه را در مفهوم ذي

,413a22). اندحیاتهمگی ذي 414a13) همین تشابه کافی است تا علم واحدي همۀ نفوس مادي را
,Wilson).با هم بررسی کند  2000: 208)
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رسد تعقل، حلقۀ واسطۀ میان نفوس عالم تحت قمر و در خصوص تشابه میان انواع نفوس، به نظر می
عنوان حلقۀ اتصال و عامل تشابه میان همۀ انواع نفوس عمل تواند بهانسان میعقل . عالم مجردات است

یابد، بنابراین میان زندگی ترتیب که تعقل بشري قوه و مقدمات خود را در حس و خیال میکند؛ بدین
تواند حلقۀ واسطۀ میان تعقل سماوي و از طرف دیگر، تعقل می. حیوانی و زندگی بشري اتصال وجود دارد

عنوان عامل تشابه میان تواند بهتوان نتیجه گرفت که تعقل میبر این اساس می. تعقل بشري نیز باشد
حال که عامل وحدتی، هرچند ضعیف، میان . همۀ زندگی ـ اعم از طبیعی و سماوي ـ ایفاي نقش کند

نفوس را مطالعه تواند همه انواع شناسی ارسطویی، علم واحدي مینفوس وجود دارد، بر اساس اصول علم
. کند

هاي طبیعی و سماوي تأکید دارد جالب آنجاست که فالکون که بر تفاوت عمیق و جدي میان زندگی
کند، معتقد است میان زندگی انسانی و زندگی و شباهت میان زندگی حیوانی و انسانی را توجیه می

با وجود قوة تعقل، شباهت رسد این در حالی است که به نظر می. سماوي شکاف بزرگی وجود دارد
عجیب . میان زندگی انسانی و زندگی سماوي بیشتر از شباهت میان زندگی حیوانی و زندگی انسانی باشد

است که فالکون براي توجیه شباهت زندگی انسانی به این واقعیت متوسل شده است که تخیل مقدمۀ 
پذیرد اند ـ نمیآنکه هر دو عقالنیتعقل انسان است، اما شباهت زندگی انسانی و سماوي را ـ با

(Falcon, 2005: آیا ارسطو که براي همه امور صحی به واسطه شباهتی که با هم دارند به علم . (95
تواند براي همۀ نفوس به علم واحدي معتقد باشد؟ واحدي قائل است، نمی

نسی ندارد، اما درست است که نفس وحدت ج. شودبر همین اساس پاسخ به نوسبام هم روشن می
. توان براي انواع نفوس یک وحدت از نوع تشابه یافتمی

شناسی دقیق ارسطو، میان رسد که بر اساس نظام علمدر خصوص نظریۀ اکبریان و غفاري به نظر می
تواند موضوع دو علم قرار گیرد؛ با این حال پوشانی وجود ندارد، به طوري که یک جوهر نمیعلوم هم

جوهر از جهت ذات و ماهیت خود موضوع علمی باشد، اما از جهت یک ارتباط عرضی، ممکن است یک
رو، امکان ندارد نفس موضوع دو علم طبیعیات و ازاین. بالمناسبه در علم دیگري نیز بررسی شود

مابعدالطبیعه باشد؛ بلکه بحث در خصوص نفس در طبیعیات بالعرض و به مناسبت ارتباط با بدن است؛ 
گونه که گذشت در طبیعیات باید علل موجودات طبیعی را نیز مطالعه س علت بدن است و همانزیرا نف

).7، 1388: اکبریان و غفاري(کرد 

نقد دلیل دوم

درست است که از نظر ارسطو پژوهشگر طبیعت باید برخی از نفوس را بررسی کند، اما این بدن معنی 
گونه که گذشت، مطالعۀ همان. وس در طبیعیات باشدنیست که جایگاه واقعی بررسی این دسته از نف

رو به مطالعۀ نفوس نفوس مادي در طبیعیات بالعرض و بالمناسبه است و عالم علم طبیعی باید ازآن
ویژه اي طبیعی بدون مطالعۀ همۀ علل آن ـ بهبپردازد که نفس صورت موجود زنده است و بررسی پدیده

.علت صوري ـ ناقص خواهد بود
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دلیل سومنقد

شود و بخشی دیگر نه، آن نیست که منظور ارسطو از اینکه بخشی از نفس در طبیعیات بررسی می
جایگاه بررسی نفس مادي در طبیعیات است و جایگاه بررسی نفس عقالنی در الهیات، بلکه منظور آن 

از باب بحث از عنوان اصل حرکت، با طبیعیات مناسبت دارند است که چون نفوس نباتی و حیوانی به
شوند؛ اما نفس انسانی که اصل هیچ حرکتی نیست، حتی همین مناسبت را علت، در طبیعیات بررسی می

اینکه از نفس مادي به نحو بالعرض در طبیعیات . شودهم با طبیعیات ندارد و در طبیعیات از آن بحث نمی
. شود که از نفس مجرد در الهیات بحث شودبحث شود دلیل نمی

اگر فالکون در استدالل خود برحق باشد که مطالعۀ نفس انسانی وراي علم طبیعی است، اما به حتی
. پذیرد جایگاه بررسی نفس نباتی و حیوانی، طبیعیات است، برحق نباشدرسد در آن بخش که مینظر می

اي  نفس نباتی و هما در این مقاله برآنیم که حتی از نظر ارسطو، علم طبیعی براي مطالعۀ برخی از جنبه
از نظر ارسطو، این نفوس تنها یک مناسبت با علم طبیعی دارند، اما . حیوانی هم جایگاه مناسبی نیست

به نظر ما، علت اصلی اینکه چرا طبیعیات جایگاه . نفس انسانی حتی همین مناسبت اندك را هم ندارد
عالوه اگر به. ه ماده نیاز ندارنداصلی بحث در خصوص نفس نیست، آن نیست که برخی از انواع نفوس ب

از همۀ انواع نفوس نباتی و درباره نفسشود که چرا در کتاب استدالل فالکون درست باشد معلوم نمی
. حیوانی و انسانی سخن گفته شده است

همچنین بر اساس استدالل فالکون، باید ریاضیات هم یک علم طبیعی باشد؛ زیرا مفاهیم و موضوعات 
توانند به طور جدا وجود داشته باشند، ها نمیاندازه. تنها در ماده و همراه با ماده وجود دارندریاضی هم 

شود که علمی که به بررسی خصوصیات بلکه همواره در یک مادة خاص هستند؛ اما این باعث نمی
شان بررسی دهها را بدون توجه به ماریاضیات احکام اندازه. پردازد، یک علم طبیعی باشدها میاندازه

.کندمی
ترتیب که چون ممکن است تفکیکی که ارسطو بین نفوس قائل شده است باعث سوءتفاهم شود بدین

دان باید برخی از نفوس را بررسی کند و برخی دیگر را نه، ممکن است به ذهن گوید طبیعیارسطو می
عۀ همۀ نفوس، طبیعیات نیست، طور که به ذهن فالکون هم رسیده است ـ که جایگاه مطالبرسد ـ همان

آنچه تفکیک ارسطو بدان . بلکه تنها جایگاه بحث در خصوص نفوس نباتی و حیوانی، طبیعیات است
اما در خصوص . پردازدوجه به بررسی نفس انسانی نمیهیچداللت دارد تنها آن است که طبیعیات به

گونه که بلکه همان. ها طبیعیات استرة آننفوس نباتی و حیوانی داللت ندارد که جایگاه دقیق بحث دربا
واسطۀ ارتباطی که با جسم و حرکت دارند و از آن جهت که علت حرکت هستند، گفته شد، این نفوس به

.شوندوسیلۀ عالم طبیعی بررسی میبه
در . اجازه دهید باز هم به مثال خود در خصوص رابطۀ دو علم ریاضیات و مهندسی عمران برگردیم

شود، بلکه تنها احکامی که کنیم، اما در عمران از همۀ احکام عدد بحث نمیهم از عدد بحث میعمران 
واسطۀ شود، بهگونه که مالحظه میبنابراین همان. گیرندکنند مورد استفاده قرار میبه ساختن کمک می
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که براي ساختن اند از مباحثیایم که عبارتعلم عمران مباحث ریاضیات را به دو دسته تقسیم کرده
شود که ریاضیات به طور واقعی تقسیم اما این باعث نمی. آیندمفیدند و مباحثی که به کار ساختن نمی

هایی که در عمران کاربرد تقسیم مباحث ریاضی به دو دسته مباحثی که در عمران کاربرد دارد و آن. شود
بلکه تنها تقسیمی بالعرض و فرعی و مبتنی ندارد، تقسیمی واقعی و مبتنی بر مبانی علم شناختی نیست؛ 

اما در ریاضیات با عدد و . بر استلزامات عملی در ارتباط با امري خارجی ـ یعنی مباحث عمران ـ است
. روابط عددي به طور کلی سروکار داریم

گیرينتیجه

ارسطو و نخست آنکه بر اساس فلسفۀ: در این مقاله تالش کردیم میان دو مطلب تفکیک قائل شویم
مبانی علم شناختی او جایگاه واقعی بحث دربارة نفس در چه علمی است و دوم آنکه از نفس، به طور 

براي منظور ما اهمیتی ندارد که شناخت نفس . شودبالعرض و بالمناسبه در چه علوم دیگري بحث می
درست است . شناختبراي چه علومی مفید است یا براي مطالعۀ نفس باید چه علوم دیگري را از پیش

پردازد باید قبالً کند یا کسی که به مطالعۀ نفس میکه شناخت نفس به شناخت طبیعت کمک می
به همین . النفس علمی طبیعی باشدآورد که علمها الزم نمیکدام از اینطبیعیات خوانده باشد، اما هیچ

در علم . طالعۀ این دو در هم بشکندشود مرز میان مترتیب ارتباط وثیق میان نفس و بدن هم باعث نمی
عالم علم طبیعی با اثبات نفس، تعریف نفس و . طبیعی هدف اصلی شناخت موجود زنده است و نه نفس

شوند سروکار النفس بررسی میکه در علم... بیان حقیقت آن، حدوث نفس، انواع نفس، انواع معرفت و
همچنین میان همۀ . حد است و علت صوري آن استپردازدکه با بدن خاصی متندارد، بلکه به نفسی می

تواند به انواع نفوس تشابه وجود دارد، بنابراین و بر اساس مبانی علم شناختی ارسطو، علم واحدي می
. مطالعۀ انواع نفوس بپردازد

هانوشتپی

نفس الشمرد نامی از علمجالب آنجاست که خود راس در جایی دیگر وقتی علوم طبیعی را برمی. 1
:Ross,1995)آورد به میان نمی 65-66).

آورد باید توجه داشت که درست است از نظر ارسطو صورت با ماده اتحاد دارد، اما این الزم نمی. 2
گوید، در مورد همۀ وقتی ارسطو از اتحاد نفس و بدن سخن می. که هر صورتی همراه با ماده باشد

گوید که عقل فعال که نوع خاصی از نفس است، میگوید، بلکه در ادامهانواع نفوس سخن نمی
اي باشد با آن ماده بنابراین منظور ارسطو آن است که هرگاه صورتی در ماده. همراه با بدن نیست

.متحد است نه هر صورتی
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سورابجی در مقاله ارزشمند خود درباب رابطۀ نفس و بدن از نظر ارسطو، گزارش مفصلی از . 3
در خصوص چیستی نفس از دیدگاه ارسطو و رابطۀ آن با بدن ارائه کرده است هاي مختلف دیدگاه

(Sorabji, 1974: 63-79).
ایم منظور آن اینکه دو مبحث اثبات وجود نفس و بیان حقیقت و ماهیت نفس را از هم جدا کرده. 4

براي او میان نبوده است که از نظر ارسطو میان وجود و ماهیت در واقعیت تمایزي وجود دارد، زیرا 
.(1003b25-33)انسان و انسان موجود و انسان واحد فرقی نیست 

تر هستند اصوالً این یک روش ارسطویی است که همواره از اموري که براي ما و نزد ما روشن. 5
.ترندرود که در واقع معقولکند و سپس به سراغ اموري میشروع می

ی در اینجا هم در صدد ارائۀ تعریفی حقیقی از نفس البته خود بولتون معتقد است ارسطو حت. 6
این از آن روست که تنها انواع حقیقی . تواند تعریفی حقیقی داشته باشدنیست، زیرا اصوالً نفس نمی

آید تعریف ذاتی دارند در حالی که نفس یک نوع حقیقی نیست و ماهیت جنسی به حساب نمی
(Bolton, 1978: پاسخ بولتون گفت که درست است که نفس ماهیت اما شاید بتوان در. (272

داشته باشند (analogy)جنسی ندارد و نوع حقیقی نیست، اما شاید همۀ نفوس با هم رابطۀ تشابه 
و بر این اساس بتوان تعریف واحدي براي همۀ انواع نفوس ارائه کرد؛ تالشی که ظاهراً ارسطو در 

.ان باز خواهیم گشتصدد انجام آن است و ما در ادامۀ مقاله بد
شناسی گذشت، در خصوص شناخت و اي که در مورد نفسدر عبارات ارسطو، مشابه همین مسئله. 7

کند که دانشجوي علم طبیعی تصریح میطبیعیاتارسطو در کتاب . بررسی علل اربعه هم وجود دارد
ایگاه حقیقی و مناسب اما این بدین معنا نیست که ج. (198a22-25)باید علل اربعه را بررسی کند 

منظور ارسطو از این عبارت آن است که شناخت کامل هر . بحث از علل اربعه در طبیعیات است
هاي طبیعی را از نظر ارسطو علل متعددند و اگر بخواهیم پدیده. پدیده در گرو شناخت علل آن است

علل فاعلی، غایی و صوري هم بشناسیم نباید تنها به شناخت علت مادي آن بسنده کنیم، بلکه باید 
کند، پژوهشگر علم گونه که خود ارسطو در ادامه تصریح میالبته همان. آن را هم در نظر بگیریم

نه به طور (198a24)کند، طبیعی این علل را از آن جهت که مناسب علم طبیعی است بررسی می
جهت که علت موجود خاصی اند ـ نه از آنمطالعۀ علل به طور مطلق و از آن جهت که علت. مطلق

توان نتیجه گرفت که پژوهشگر علم طبیعی به طور مشابه می. هستند ـ وظیفۀ علم دیگري است
این مناسبت از آن روست . نفس را نیز باید از آن جهت که با علم طبیعی مناسبت دارد بررسی کند

النفس با طبیعیات سنخیت بنابراین تنها همین مقدار از علم. که نفس علت حرکت موجود زنده است
دارد اما مباحث فراوان دیگري چون اثبات وجود نفس، بیان ماهیت نفس، چیستی ادراك و مراتب 

.آن و غیره سنخیتی با علم طبیعی ندارند
خود را به مطالعۀ نفوس فانی درباره نفس،آید که چرا ارسطو در کتاب حال این پرسش پیش می. 8

رسد آن است که سازد؟ پاسخی که در اینجا به نظر مینی محدود میویژه نفس حیواتحت قمر به
وي براي بیان . پردازدهاي نفس که همان نفوس حیوانی هستند میارسطو به آشکارترین مثال
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ها منظور خود که اثبات نفس و تعریف آن و نیز مراتب نفس است، کافی است به آشکارترین مثال
با آنکه ارسطو در عمل خود را به برخی . نفس را جداگانه بیان کندبپردازد و الزم نیست همۀ انواع

توان به همه انواع نفس بسیاري از مباحث کتاب را می(414b22-25)کند انواع نفوس محدود می
.و زندگی سرایت داد
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