
 

 

ای سینوی و  ای ارسطویی، ردیهانفعالِ نفس و تغییرِ ذاتِ مدرِک: مسأله

 ای صدراییدفاعیه

 1مصطفی زالی

 چکیده

ی مدرِک شفنخته  شفده ا ازجنکخ   ادراک نیعی  عنیان قیهی ارسفطییی ه نفس در فلسفف 

ی تبیین تغییرِ نفس از جخیگخهی تخص هرتیردار اسفف    راد، مسففهل اسففهلخل  ه  شففمخر می

در نفس سفف ن    نیعی اسففهلخل  از  ی نفس،درهخرهارسففطی تید در فصففج  نکا  هخم دا   

ی  یفی طبیعیخ   گیید    مسفهلم  تغییر در اا  مدرِک ا درنهیک  مهمخیم از اسفهلخل می

شفیند  اسف   این تعبیر مسفهلم   یگر میای    در جن دا امر مهضفخد جخیگمین یدد)اسفهلخل 

ا درنهیکف  قفخهفج   اسفففهدمفخت اا  نفس در فرجینفد ادراک، هفدان  فهیری مفخهیهی تفخص

انطبخق هر مفهی  منخقشففف  هرانگیم اتلخد عخقج ا مع یت اسففف   این نیشفففهخر هرمبنخی همین  

  انطبخق، ن سف  ه  شفرا انفعخت تخص نفس نمد ارسفطی ا سفوس تیعفی  عد  امدخن تبیین

 ردازد  هف  این سفففینفخ ا درنهفخیف   گینگی امدفخن تبیین جن نمد می فففدرا میجن نمد اهن 

هخی  هخی انفعخت تخص نفس نمد ارسفففطی ا تمخیم جن از اسفففهلخل منظیر ن سففف  ای گی
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شفففیدپ سفففوس هفخ تفدقی  در ی ارسفففطی هیفخن میمهعفخر  هفخ  نفخر ها نهفخدن ف را   را نفده

   ه  امهنخع   خد عخقج ا مع یت، مفراعفخ  تخص سفینییسفینخ در رد اتلهخی اهن اسفهدلت

شفید  ه   جتر این م خل  ه  شفرا انکخمد، تیعفی  داده میتبیین این اسفهلخل  نمد اا می

ای    درنهخی   گین مفراعفخ   فدرایی در امدخن تبیین این اسفهلخل  اتهصفخص داردپ ه 

النفس  مهفخا  در تفسففیر علاسففینخ ا می ففدرا را دا جریخن تیان اهن شففید میراشففن می

 ارسطی دانس  

  سینخ، می درا، اتلخد عخقج ا مع یت نفس، ارسطی، اهن  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ای  ارسفففطی علا را نیعی انطبخع ا انفعخت از معلی  تل ی  رده ا این انفعخت، مسفففهلم  گین 

ی  هرانگیم ایج این مسهل ، نلیههخی هسیخر مها ا هلثتغییر در نفس اس   یدی از  رس  

ای از تغییر ا عنیان گینف انفعفخت نفس در یین فرجینفد ادراک اسففف   هفخ  فهیری ادراک هف 

جیفد  جیفخ این نیع از تغییر ا انفعفخت هفخ انیاع انفعفخت،  رسففف  از ی ی ف  این تغییر هف  میفخن می

ی مهفخاتی از تغییر ه    تغییر    در طبیعیخ  میردهلث قرار گرفه  قخهج تطبی  اس  یخ گین

تیان این انفعخت را ه  اا  نفس نسففب  داد؟ اید  عخقج ا راد؟ ا  گین  میشففمخر می

  1مع یت تفسیری تخص ا منخقش  هرانگیم از این انفعخت اس 

ا هیخن   ی نفس درهخرهاین نیشفهخر هرای تبیین این مسفهل ، ه  فصفج  هخر  از  هخم سفی   

داند    در  ردازد  هر این اسفخ،، ارسفطی تع ج را فرجیندی مییی تع ج مارسفطی از مسفهل 

ای  گین داندپ ه جن نفس از سففییی منفعج شففده ا از سففیی دیگر نفس را انفعخت نخ هیر می

هفخ تل ی   ف  نفس را ففخقفد هرگینف  اجف  مشفففهرک هفخ امیر مع یت ا درنهیکف  نفخمنفعفج از جن

فعفخت اسففف   ارسفففطی این تعفخرر  فخهری را هفخ  نفدپ امفخ تع فج همیاره نیعی تغییر ا انمی

درهخره تر در فصفج دا  از  هخم  نکا   ند     ی  ارجخع ه  نیع تخ فی از انفعخت یج می

ی ، از جن س ن گفه  اس پ اا در این میعع انفعخت نفس را در فرجیند ادراک، گین نفس 

نیعی  در عیارر، هلدف  هف   ی مهففخاتی  ف  نف  هف  تغییر نفد  گینف مهففخاتی از تغییر قلمفداد می

هنخهراین هرتی  تغییر در مدخن، پ  شفففیدتغییر ا  مخت در اا  )طبیع   مدرِک منکر می

 میف  ا  یفیف ، در اینکفخ هفخ نیع دیگری از تغییر ا درنهیکف  هفخ نیع دیگر از قیه ا فعلیف   

ک  میاج  هسهیا  منطب  هر همین انفعخت تخص، نفس در فرجیند انفعخت  یر  تخص مدرِ 

 
ی اسیمی هخ مدعخی مهن شنختهی این نیشهخر مهفخا  اس    ا ر اس     تخریخ فها این مسهل  در سن  فلسف شخیخن  1.

فیرفیریی، میاهن ه   منسیم  ا  قیلی س یف  این س ن را  )اهنسینخ     3، ج  1435پ همی،  9-32۸   1375سینخ،  داند 

ای  قج ا مع یت ا این س ن را ه  ارسطی نیم هر اسخ، نس      درای شیرازی، فخراهی را قخئج ه  تصری  هر اتلخد عخ295

ای در هخم ع ج ا مع یل   هر اسخ، ن ج     نمد اا میجید اس  ا ه  فیرفییی، ) خیب رسخل   اثیلیجیخاز  هخم  

   19۸1نمخید ) درای شیرازی،  ای    نمد اا میجید اس ، منسیم میسینخ ا ه  اسدندر افرادیسی هر اسخ، رسخل اهن

 ه  اا،  لی  نیس    اثیلیجیخ   راشن اس     این انهسخم ه  ارسطی هخ تیج  ه  عد  تعل   هخم 335
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یفخت اا  نفس اسفففهدمفخت  مفخنفد، الی درعین  فهیرد ا هف  این معنفخ نفخمنفعفج هفخقی میرا نمی

یخهد    تید نیعی انفعخت اسف   این دریخف  ارسفطی از تمخیم تخص انفعخل  نفسفخنی می

ی اید  عخقج ا از یر خ  طبیعی ا نخ ر هیدن این انفعخت ه  طبیع  مدرِک، هر مسفففهل 

ا ف  م صفففید از اتلفخد عفخقفج ا مع یت،  فففیرار  اا  نفس هفخ مع یت منطب  اسففف پ  ر

   1  251   13۶۸پ مطهری، 257-25۶   19۸1ا هسفخم  فیر مع یت اسف  ) فدرای شفیرازی،  

سفینخ هخ دریخف  تخص تید از یر  ، امدخن تل   این اتلخد را مندر شفده اسف پ امخ اهن 

پ  هفخ مفخهیهی دیگر اسففف  را ف  ازنظر اا همیاره تغییر هف  معنفخی جفخیگمینی یفی مفخهیف   

ی سففینیی، تل   نیع تخ ففی از انفعخت در سففخی  تع ج    ه  هنخهراین در نظخ  اندیشفف 

اسفهدمخت سفرشف  مدرِک هیخنکخمد نخممدن اسف پ هرای درک راشفن این مسفهل  در ه    

دا ، مفراعففخ  تخص سففینیی    میجب اندخر این نیع تخص از انفعخت اسفف  ا نلیه 

هخی اا هر امهنخع اید  ع ج ا عخقج ارسفطی، هرمبنخی تللیج اسفهدلتدریخف  اا از فلسفف   

 ردازد  ف   گیرد  ه   جتر م فخلف  هف  طرا این مسفففهلف  میا مع یت میردهلفث قرار می

گیرد    هخ طرا ی  فدرایی،  هخر یهی هسفهی شفنختهی شفدج می گین  در نظخ  اندیشف 

تخص نیع انفعخت نفس  خسففخ    هخی سففینیی هرای تبیین دریخف  تخ ففی از یر  ،  خل  

تیان  خسف ی ه  هنخهراین  هخر یم اندیشف   فدرایی در یج این مسفهل  را میپ  داده شفید

  خلشی سینیی ه  یی مسهل  ارسطییی تل ی  رد 

 ادراک نزد ارسطو: طرح نوع خاصی از استحاله. 1

هندی تع ج ه  تعخرعففی  ، در  ففیر درهخره نفس ارسففطی در فصففج  هخر   هخم سففی   

یخت تع ج، انفعخت اسففف    س ع ج، منفعجِ   ردازد    مطخه  جن ع ج نخمنفعج ا درعین می

 نخمنفعج اس  

 
علا مکرد ه  اا  تید    در جن    -1  در هلث اید  عخقج ا مع یت س  م خ  را هخید از یددیگر تفدیی نمید   1

اتلخد نفس هخ  یر ع لی    -3لیپ  ادراک نفس نسب  ه   یر ع   -2اتلخد عخقج ا مع یت میرد افخق همگخن اس پ  

   ملج اتهی  ا لی نیم در میرد تع ج انسخن ه  غیر اا  تید اس  )مطهری، 4۸3-4۸2   1395)جیادی جملی،  

      میعیع هلث این نیشهخر نیم اس  240  13۶۸
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( شبیه احساس باشد، فکر عبارت از انفعالی است که تحت تأثیر  νοεῖνاگر تعقل ) 

گونه حاصل شود. پس ضروری ( یا از امر دیگری ازاین νοητόςشیء معقول ) 
و بالقوه از آن نوع    صورت را دارا است، انفعال ناپذیر باشد است بااینکه قابلیت اخذ  

طور که حس نسبت به  طور مشابه همان باشد بااینکه ]بالفعل[ خود آن نیست و به 

 ۴۲۹( چنان باشد ) νοητά( نسبت به معقوالت ) νόοςمحسوسات است، عقل ) 
 (.۱۸- ۱۳الف  

  جنخ سفخگیرا، گفه  اسف   اا در ادام  هخ اشفخره ه  ایند  ع ج هخید هخلضفراره  نخند

   در  ییند هخ هلث قبلی،    دهدعخری از م خلط  هخشففد، اسففهدللی ه  شففدج زیر ارائ  می

   25-19الف  429مسهلم  نفی هرگین  اتلخد ع ج هخ  یر مع یت اس  )

اگر  یر  تخص تید را در جنب  یر  تخرجی  دیدار سخزد،  یر  اتیر   .1

 شید  معخرر هخ تل   جن می

 شید[]الی  یر  اتیر معخرر هخ تل   جن نمی .2

  س ع ج مخهی  تخ ی جم اجید هخل یه ندارد   .3

هر اسففخ، این اسففهدلت ع ج تید مخهی  تخ ففی در عرر  ففیر مع یت مهتیا از  

تفخرج نفدارد، زیرا این مفخهیف  تفخص، منکر هف  اقهضفففخی تفخ فففی هرای ع فج ا نفی هفخل یه 

 شید ین مسهل  مسهلم  طرا  رس  زیر میشید  همهیدن جن نسب  ه  تمخمی  یر می

 ( بسیط  عقل  ) ἁπλόοςاگر  نامنفعل  و   )ἀπαθής  چنانکه و  است   )
تواند تفکر کند چیزی ندارد چگونه می وجه مشترکی با هیچ آناکساگوراس گفته هیچ 

تعلق ماهیت   از حیث  انفعال معینی است. درواقع  از حصول  زیرا که تفکر عبارت 
که گویی یکی از آن دو فاعل و دیگری منفعل است    مشترکی به دو عامل است 

 (.۲۷- ۲۲ب    ۴۲۹) 

-29م    429 ند )ارسفطی هرای یج این مسفهل  ه  تمخیم میخن دا نیع انفعخت اشفخره می

امخ م صفید از این دا نیع انفعخت  یسف ؟  خسفخ ه  این  رسف  را هخید در فصفج  نکا  پ  30

  نخشی  αἴσθησῐςهیخن ارسطی »ایسخ، )  ی نفس جسهکی  رد  هنخ هراز  هخم دا  درهخره

  اسففف ، زیرا ایسفففخ،  πάσχειν  ا انفعفخت )κινεῖσθαι  یر ف  )συμβαίνειاز )
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دیگر  عبخر   ه  1الف  417  33م    41۶  اسفف ) )ἀλλοίωσίς τις)  1ای اسففهلخل گین 

  شفی  اسف ، درنهیک  شفی   πάσχεινا در تدمیج هیخن قبلی »ایسفخ، عبخر  از انفعخت )

  مشفففخه  تیدی  ἐνεργείᾳ  اسففف ، هخلفعج )δυνάμειج این عضفففی را    هخل یه )فخع

جهف  میردتیجف  این نیشفففهفخر قرار طیر تفخص ازجن   این مسفففهلف  هف 2-1ج    424نمفخیفد) )

راندپ »ایسففخ، مخنند گیرد    یس ا تع ج هر دا از سففنخ انفعخت ا تغییر ه  شففمخر میمی

تخص تید جنخن، عبخر  از قبیت انفعخت یخ جنبشففی  اندیشففیدن ا شففنختهن، هر طب  ا ففیت  

ای  عنیان گین   یخت  رس  ا لی جن اس     ایسخ، ا تع ج، ه 2 25الف    410اس ) )

ی طبیعی دارند؟ جیخ انفعخل  نفس در فرجیند  اسفهلخل ،    هسفهند ا    تمخیمی هخ اسفهلخل 

ای اسفهلخل  تیسفا ارسفطی  ن ی طبیعی هسفهند، یخ سف ن گفهن از گیادراک همخنند اسفهلخل 

یفخت  ف  ع فج انفعفخت نفخ فهیر اسففف ، طیر تفخص  گینف  درعین ای دارد؟ ا هف دللف  ای ه

 ای انفعخت هخشد؟تع ج هخید گین 

م    225 ند )سف  نیع یر   مدخنی،  یفی ا  می را معرفی می فیمییارسفطی در 

همین ا فطیا را      دانداسفهلخل  را ا فطیا تخص هرای یر خ   یفی می پ ا 5-10

هرد  تصفییر رای  از اسفهلخل  جن اسف   ، هرای انفعخل  نفسفخنی ه   خر میی نفس درهخرهدر  

   در این 3-1م   22۶شففیند )   دا امر مهضففخد در یی میعففیع ااید جخیگمین ها می

نیع از اسفففهلخل ، همیاره شفففخهد یی ف دان ا یی اجدان ا جخهکخیی میخن امیر مهضفففخد  

شفیند  هرای ماخت ی دا  فف  مهضفخد ایج یی جنس ااید جخیگمین ها می  یعن 3هسفهیا

 
 نمخیی از نییسنده اس  همرگ 1.

هخ مهعل خ  تید منفعج اس   ع ج قیه تهثر از   ن سهین اسهلما  قیخ، میخن ع ج ا یس جن اس     ع ج در نسب   2.

را ع ج مهعلَ  مسه لی  طیر    یس، قیه تهثر از  یر ملسی، اس   ازایناشیخئی معین یعنی  یر مع یت اس ، همخن

 ند  البه  تمخیم ادراک یسی از ادراک ع لی در جن  هلد  امیر را از جن ییث    مع یت هسهند درک می  ندارد،

هخ  تیاند جن ند، امخ نمیهخ ااتی یخ عرعی هخشند عرع  میتصییری از  فخ  اشیخ  مسه ج از جند  جن اس     االی

    Johansen, 2012: 228-229عنیان  فخ  ااتی درک  ند )را ه 

تغییرا   تیان نخهیدی  یمی ه  شمخر جارد، زیرا همیاره در  ه  تعبیری دیگر، تل   امر نخ ر ه  طبیع  نفس را نمی 3.

شید، هنخهراین یخ نبخید جن را تغییر نخمید یخ هخید جن را طبیعی یی  ف  از هین رفه  ا  فهی دیگر جخیگمین جن می 
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در تغییر رنگ یی مییه از سففبم ه  قرمم، در اههدای فرجیند تغییر هخ رنگ سففبم ا در انههخ هخ 

هنخهراین در انههخی فرجیند شفففخهد ف دان رنگ سفففبم ا اجدان پ  رنگ قرمم میاج  هسفففهیا

ن نیع اسففهلخل ،  هیر یی امر جدید، هخ زاات یی را در ایرنگ قرمم تیاهیا هید  ازاین 

 امر قدیا همراه اس  

هفخزمی دا   ادامف  هلفث فصففففج  نکا  هفخم  هف   این هلفث  یفخت  اهمیف   گردیا  

راسفف     ارسففطی در جن، میخن انیاع م هلفی از قیه ا فعج تمخیم نهخده ا نیع تخص ازجن

دا گینف  ایسفففخ، تمفخیم قفخئفج   دهفد  اا اههفدا میفخنانفعفخت نفسفففخنی را میردهلفث قرار می

ا سفوس در تیعفی  معنخی   13الف   417ایسفخ، هخلفعج ) -2ایسفخ، هخل یهپ   -1شفید   می

 ردازد  این ماخت هر اسفففخ، ایسفففخ، هخل یه ا ایسفففخ، هخلفعج، ه  تیعفففی  یی ماخت می

تیاند ه   فف  عخلا مهصفف شفید  هر اسخ، تللیج  یخل  م هلفی اسف     یی انسفخن می

انسفخن عخلا اسف ،   -1تیاند ه  عخلا مهصفف شفید  انسفخن ه  سف  معنخی م هلف میارسفطی،  

 -3انسففخن عخلا اسفف  یعنی ااجد علا نلی اسفف پ   -2تیاند علا هیخمیزدپ  زیرا انسففخن می

   م صفید  2۶-23الف    417انسفخن عخلا اسف  یعنی قخدر اسف  علا تید را ه   خر اندازد )

جمیزی، ه   ف  عخلا مهصف   ه  جه  اسهعداد علااز قسا اات جن اس     انسخنی  رفخً

شففید  قسففا دا  مرهی  ه  میقعیهی اسفف     انسففخنی ااجد علا اسفف ، الی جن را ه   خر 

هنخهراین پ  هنددپ ا قسا سی  نخ ر ه  اسهفخده از ملدخ  علمی ا ه   خر انداتهن جن اس نمی

هسففهند  گر   معنخی هخل یه نیم در دا در قیخ، هخ یخل  سففی  دا شفف ل اات هخل یه عخلا  

یخل  اات یدسفخن نیس   مهنخسب هخ این س  نیع اتصخ ، دا نیع انفعخت در گهار از یخل   

در گهار از یخل  اات ه  دا ،    -1شففید  اات ه  دا  ا دا  ه  سففی  از یددیگر مهمخیم می

ه شفدپ فعلی  می  شف ل هخل یه، هخ عبیر از یی یخل  مهضفخد ه  یخل  مه خهج جن، ه  تید

هنخهراین در این یخل  انفعخت نیعی از فسففخد اسفف     تل  تهثیر شففی  مهضففخد یخ ففج 

 
   مشخه  همین تبیین تیسا شیلدز نیم مطرا شده  Polansky, 2007: 240ای دیگر از تغییر ملسیم نمید )گین 

شخمج از هین رفهن یی مهضخد تیسا مهضخدی دیگر اس ، امخ در  اس   هر این اسخ، تغییرا  اسهخندارد مخدی  یری  

 :Shields, 2016میاردی دیگر یی امر از  ی   ف  الف را دارد الی این  ف  را ههمخم  فعلی  نب شیده اس  )

217    
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   در گهار از یخل  دا  ه  سففی ، شفف ل از این یخل     دارای دریخلی -2شففید   می

 ند    این یخل   ایسفففخ، یخ علا هید الی جن را ه   خر نینفداتهف  هید، ه  یخلهی گهر می

ی اجید هخلفعلی  ااسفط هنخهراین گهار نیع دا ، یفظ اجید هخل یه ه پ  شفدهرا فعلی  می

هنخهراین پ  5م    417 31الف   417اسف     مشفخهه  جن دا مخنند نسفب  قیه ه  فعج اسف  )

امخ ارسفففطی  پ  ارسفففطی از دا نیع قیه، دا نیع فعلی  ا دا نیع انفعخت سففف ن گفه  اسففف 

جاردپ انفعفخلی  ف  ازنظر اا یفخ انفعفخت  میفخن می  هفخره  فخی نیع دیگری از انفعفخت را هف یفی

 ی  نین عنیانی هخشد، قسا دیگری از انفعخت اس  نیس ، یخ اگر شخیسه 

که بالفعل و توانای بر آموختن است    موجودی که بالقوه است و دانش را از کسی 
راجع به شخص نخستین گفتیم[ یا نباید گفت   همچنان که گیرد ] آموزد و فرامی می 
سوی  یکی از آن تغییری به   - ۱پذیرد یا دو قسم انفعال وجود دارد:  انفعال می   که 

 ( )διάθεσηحاالت  سلبی   )στερητικὰς  است به   -۲(  دیگری  سوی  و 

 (.۱۵- ۱۱ب    ۴۱۷( شیء است ) φύσις( و طبیعت ) ἕξιςملکات ) 

هر اسففخ، تبیین فیق، یخدگیری نیع دیگری از انفعخت، در  نخر گهار از یخل  اات ه  

دا  اسف   انفعخت نیع اات ا این نیع انفعخت جدید، هر دا از این ییث مشفخهه  دارند     

شفففید  هفخ یفخلف  قبلی از هین رفهف  ا یفی یفخلف  جفدیفد، جفخیگمین یفخلف  قبلی میدر جن

  امفخ این نیع جفدیفد از انفعفخت  ف  هف  تعبیر ارسفففطی مرهی  هف   1)هرتی  انفعفخت نیع دا  

 
اسهلخل   دهد ا اسهلخل   یفی طبیعی را  ای فصج  نکا  هخم دا  ارسطی را میرد میشدخفی قرار میهرنی  در م خل   1.

مهعخر  ا دا اسهلخل  تخص نفس از قیه ن سهین ه  فعلی  ن سهین ا از فعلی  ن سهین ه  فعلی  ثخنینی را اسهلخل   

ای تغییر  یفی نیس   نخمدپ هنخهراین ادراک گین   میextraordinary  ا فرا مهعخر  )unordinaryنخمهعخر  )

ترین ا طیا را فها م صید نهخیی ارسطی، تغییر  د  اا مهاشی شید، مهلمج جن می   شی  سبم اقهی قرممرنگ می

داندپ یعنی ادراک هرتی  تغییرا  مهعخر   یفی    تغییر در عرر اس ، نیعی تغییر در در سرش  )فیسیس  می

ای اس     ه   مخت طبیع  شی  )اا  شی   شیدپ هنخهراین تغییر نخمهعخر  هسا ملد سرش  مدرِک ملسیم می

 ند    تمخیم هرنی  میخن اسهلخل  مهعخر  ا نخمهعخر      مفسری دیگر اسهدلت میBurnyeat, 2002د )انکخممی

جخی از  قخهج دفخع نیس ، هلد  اسهلخل  نخمهعخر  نیع تخ ی از اسهلخل  مهعخر  اس     در جن میعیع اسهلخل  ه 

می تدمیج  رفهن،  )هین  همچن Heinaman, 2007شید  هیشهر  تیعی   هرای  ر ک       ا   Bowin, 2011ین 

Bowin, 2012  فصج مشهرک تمخمی این تفخسیر جن اس     در این نیع تخص از تغییر، دا امر مهضخد اجیدی  

 شیند  جخیگمین ها نمی
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ید میعفیع اسف ، نخ ر ه  انفعخل  ملسفی، ا مع یت نفسفخنی یخلهی ایکخهی در طبیع  ت

اسف   هخ تیج  ه  تیعفیلخ  ارسفطی، انفعخل  نفسفخنی از سفنخ انفعخلتی نیسف     در جن 

مهضفففخدی هخ مهضفففخد ایکخهی دیگر جخیگمین شفففید  هلد  جخیگمینی امری عدمی هخ امری  

 ید دارد ی ع ج ا یس اجاجیدی اس   گر   س  تمخیم اسخسی میخن قیه

اس  دریخلی .1 ن سهین  قیه  در اععی   مع یت  امر  از  تع ج  ی   قیای  زیرا     

یعنی فعلی  ن سهین هرای یس از همخن  پ   19-1۶م    417یسی فعلی  دارند )

 رسد  هدا تیلد یخ ج اس  الی ع ج هییلنی در فرجیند ییخ  ه  فعلی  می

   علا نخ ر ه   لیخ   دریخلیشید   فعلی  ثخنیی یس از اشیخی فردی یخ ج می .2

هنخهراین فدر  ردن )فعلی   پ  جه  در تید نفس ااقع اس اس  ا  لیخ  از یی

   ایسخ،  ردن ااهسه   ی اا اس  در یرتیثخنیی  ااهسه  ه  تید فخعج ا اراده

   27-20م  417ه  اا نیس  )

می .3 مهعین  طری ی    یس  ه   نیم  ن سهین  فعلی   این  در  ع ج  مامخ  هعین  شید، 

هنخهراین ع ج  یمی نیس   پ  ای    نهیاند ه  امیر دیگر هیندیشدگین شید، ه نمی

عنیان یی     هیندیشد   را   تیان اندیشیدن ه  تمخمی امیر هرای ع ج ه تخ این 

را هخ درک مفخهیا ریخعی تیان یخدگیری شیمی یخ فلسف   مخند  ازاین  ج هخقی می

ی تخ ی از مع یت در سط  فعلی  ن سهین  گین   هنخهراین ع ج هخپ  راد نخر نمی

الف    429شید    از درک سخیر امیر مع یت نختیان شید )ای مهعین نمیگین ه 

   4م -30

 یخت هخ س  شبخه  اسخسی میخن انفعخت یسی ا ع لی راهرا هسهیا امخ درعین 

 اند، هر دا نیعی تغییر مهفخا  از یر خ  طبیعی .1

 شید، منفعج یفظ میدر هر دا سرش  امر  .2

 اند،هر دا تغییر نخ ر ه  اسهدمخت ا رشد سرش  یس ا ع ج .3
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هفخیی  ف  میجفب یدسفففخنی نیع تفخص انفعفخت در فرجینفد ایسفففخ، ا تع فج  شفففبفخهف 

تیان تعخرر  خهری در تیعففی  تع ج را رفع  ردپ اج  این شففیند  هر این اسففخ، میمی

ه  این معنخسف     سفرشف  نفس در تعبیر    نفس در عین انفعخت نخ هیری منفعج اسف ، 

ا ازجنکخ   در این فرجیند، اا     هیر اسف را انفعختیخهد ا ازاین فرجیند ادراک  مخت می

جه  اسفف  یخهد، نفس انفعخت نخ هیر اسفف    یچیدگی تخص مسففهل  ازاین نفس تبدت نمی

  سفی تع ج تغییری در جه  اسفهدمخت سفرشف  اسف  ا از سفیی دیگر، ع ج هی     از یی

هخ، اسفهدمخت ااتی یخهدپ ا هرگین   اشفهرا ی هخ سفخیر اشفیخ  ندارد    هخ  هیری انفعخت از جن

پ  شیدتهثیر هیری از امری    اا  جن غیر از ع ج هخشفد، میجب تغییر در سرش  ع ج می

سی ا هسخم  یر ع ینی ا انفعخل  ع ینی مسهلم  تغییر در اا ِ مدرِک  هنخهراین از یی

امفخ هفخ نظر هف  دریفخف   پ دیگر اا ِ مفدرِک هفخ مع یل  سفففن یف  نفدارد  اسففف  ا از سفففیی

ارسفطی از انفعخت تخص نفس ا تمخیم میخن دا نیع اسفهلخل ، تع ج ه  اسفهدمخت اا  ع ج ا 

پ  فها ا رفع اسففف ای اتلفخد ع فج ا مع یت انکفخمیفده، این تعفخرر  فخهری قفخهفجگینف هف 

     هن اا  نفس ا جخیگمینی جن هخ ااتی دیگرهنخهراین ازنظر ارسفففطی، تع ج، ن  از هین رف

را تع ج، ه  معنخی  هیری مخهی  تخص مدرِک نیسفف ،   ازاین 1تنهخ اسففهدمخت جن اسفف 

یعنی تع ج نفس، فعلی  یخفهن  پ  یخت اسفففهدمخت جن اسففف هلد  یفظ اا  نفس ا درعین 

 مع یل  هخل یه در سخی  جن هدان از دس  دادن فعلی  یخعر اس  

 سینا و ادراک نفس: نفی تغییر ذات نفسابن. 2

ی تخص تع ج عبخر  اسف  از تبیین تغییر تخص هخ تیج  ه  تیعفیلخ  ه   قبج، مسفهل 

عخقج در فرجیند تع ج ا  یفی ِ هسهی شنختهی نسب ِ میخنِ عخقج ا مع یت  این تبیین هسهی  

ه اسفف   ی اسففیمی ایج عنیان اتلخد عخقج ا مع یت طرا شففدشففنختهی در سففن  فلسففف 

 را   اسفففهدمفخت سفففرشففف  اا  مدرک در فرجینفد تع فج، از طری  اتلفخد ااتی عخقج ا 

 
یخهد، هدان جند  هی   هیدن ه  هخلفعج این  یر  هیدن تلیت می  G»نفس هخ تع ج، از هخل یه  یر   ه  تعبیری    1.

    Carter, 2019: 186-7را از دس  دهد) ) F یر  مع یت  
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شفید  هنخهراین  رسف  اسفهدمخت اا  نفس ه  این  رسف  تبدیج میپ  شفیدمع یت میسفر می

عینیف  دارد یفخ نف ؟ یعنی جیفخ عفخقفج ا مع یت   - ف  عین ع فج اسففف -»جیفخ عفخقفج هفخ مع یت  

دهند ا اتهی  این دا  فرفخً اتهی  مفهیمی اسف  یخ مکمیعخً یی ااید را تشفدیج می

   13۶۸دهند ا مصفداقخً هخ یددیگر اتهی  دارند؟) )مطهری،  جند  دا ااید را تشفدیج می

را در ادام  ه  این مسففهل   ند  ازاین  ففرای  اندخر میسففینخ  نین دریخفهی را ه    اهن 239

شفید  در میجب اندخر این اتلخد می  تیاهیا  ردات        دریخفهی از سفرشف  انفعخت،

ی سینیی نفس نیعی قیه دانسه  شده ا از اجیه مسمخی قیه نخمیدن نفس این اس  اندیش 

   1375سفینخ،   هیرد هخل یه اسف  )اهن    در نسفب  هخ جنچ  از  فیر ملسفی، ا مع یت می

هیری   پ نفس ی ی هی اسففف     قیه ا اسفففهعداد  هیری  فففیر ادرا ی را دارد ا هخ  15

راد   را   در میخن شففیدپ هنخهراین ادراک، انفعخت ه  شففمخر می ففیر ع ینی، منفعج می

   مبدأ  قیای ادرا ی ا تلریدی نفس، ادراک امری اسفف     ن  قیه مبدئی  هرای فعج

   17قبیت اس  )همخن  

، نیعی از انفعخت    در جن مع یت  شففخ  سفینخ در فصفج شفشفا  هخم  نکا نفس  امخ اهن 

ی تع فج    اا در اههفدای این فصفففج در هیفخن نلیه1 نفداا  عفخقفج مهلفد شفففید، اندفخر می هفخ

 ند     ففیر  مع یل  را مکرد از گیید نفس ه  این نلی تع ج می ففیر ع ینی می

تع فج  فففیر    -2پ  2تع فج اا  تیدی  -1امفخ نفس دا نیع تع فج دارد   پ   نفدمفخده اتفه می

 دیگر 

 
گیید   از رأی مشهیر تیی  هخزگشه  ا می  مبدأ ا معخدسینخ در فصج هفها از م خل  اات  هخم  لز  ه  ا ر اس ، اهن  1.

گرداند، ن  ه  این  خشد، اگر هخ ع ج هخل یه مهلد شید، جن را هخلفعج می»هر  یرتی    مکرد از مخده ا عیارر جن ه

  تیاج  نصیر در  7- ۶   13۸3سینخ،   یر     ع ج هخل یه از جن مخنند انفصخت مخده از  یر ، منفصج هخشد) )اهن

ر اسخ، ت ریر  ، جن را ن  نظر ش ل اا    هاشخرا سینخ در  هرای رفع تعخرر میخن این س ن ا س ن اهن  شرا اشخرا 

سینخ، جن را      درای شیرازی  س از ن د اسهدلت اهن292  3، ج 1435سینخ،  ند )اهنقیت مشهیر مشخئیخن قلمداد می

   تفصیج این  34۶   19۸1منظیر مدارای هخ مشخئیخن قخئج ه  این اتلخد دانسه  اس  ) درای شیرازی،  ه  طری  تدلف ه 

 ی قرار گیرد داگخنگی هخید میعیع   اه  مسه ل

مسهل  اید  ع ج ا عخقج ا مع یت در علا عخقج ه  اا  تیی  نیم در سن  فلسف  اسیمی ملج اشدخت  البه  طرا    2.

   Adamson, 2018هیده اس پ  را   همیاره جگخهی فرع هر داگخنگی اس   هرای مشخهده تخریخ این مسهل  ر ک  
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شود که عقل و عاقل و د و تصور ذاتش باعث می کننفس ذات خود را تصور می 
شود که چنین شود، اما در تصور سایر صور عقلی توسط نفس باعث نمی معقول می 

باشد ]یعنی عاقل با معقول متحد باشد[؛ پس مادام که جوهر عقل در بدن است،  
اگر گفته شود که نفس به    ؛ و بالقوه عقل است و اگرچه در اموری به فعلیت برسد 

 (.۸- ۳۲۷شود نزد من محال است )همان:  قوالت تبدیل می مع 

شفید    »هر    شفی ی  هخ این عبخرا  مطرا می  اشفخرا مشفخه  این هیخن در نما سفی   

هنخهراین هر عخقلی،  پ   3۸2  2، ج 1435سففینخ،   ند) )اهن  ند، اات  را تع ج میرا تع ج می

ااقع می مع یت تیدی  اسفففف ، زیرا اا  عفخقفج،  مع یلی  ف   پ  شفففیدمع یت  یعنی هر 

سفینخ در ادام  ا  ند  اهن اا  تیی  هخشفد ا ن  قخئا ه  غیر، اا  تیی  را تع ج میه قخئا

شففید،   ففیرتی    از مخده تکرید میدهد     را ه  ایج عنیان اها ا تنبی  تیعففی  می

مر جن اسف  گیید    دلیج این ا پ ا در  خسفخ می391تیان تعّ ج را نسفب  داد )همخن  نمی

   این  فیر  ع لی در قیا  تید مسفه ج نیسف  ا تید هرای شفی  دیگری یخ فج اسف  

اا  نیسففف  قخهلی  جن را    ملج معخنی مع یت ااقع شفففید )عخقج هخشفففد  ه ا  ین قخئا

اا  نسفففبف  هف سفففینفخ عفخقفج هیدن را تنهفخ هف  ااا  مکرد قفخئارا اهن نفدارد )همفخن   ازاین 

تخص هرای عخقج تیاندن  ففیر مع یت اجید دارد   ففیر مع یت امخ یی یخل   پ  دهدمی

امیری مسفه ج هخشفند ا تنهخ راه این اسفه یت جن اسف     در فرجیند تع ج هخ عخقج هخلها  

ی اید  ع ج ا عخقج ا مع یت را در میعففعی دیگر در قخلب دا مهلد شففیند  اا مسففهل 

امفخ رد ایفد  پ  ا مع یت نفد  ایفد  ع فج ا عفخقفج، ایفد  عفخقفج  زیرمسفففهلف  مطرا می

عنیان  ع فج ا مع یت هفدان جهف  اسففف   ف  ع فج میجیدی مکرد ا تفخ  هیده الی نفس هف 

یعنی ع ج یی میجید هخلفعج اسفف  ا پ  عخقج مخدا     در هدن هخشففد، دائمخً هخل یه اسفف 

نفس تفخ زمفخنی  ف  در هفدن اسففف  هف  جیهر تید هفخل یه اسففف ، گر ف  هفخ درک هرتی از 

یعنی ع ج مطل  نیسفف ، پ شففید الی نسففب  ه  سففخیر امیر هخل یه اسفف میمع یل  هخلفعج  

   327  1375سینخ،  زیرا نسب  ه  سخیر مع یل  هخل یه اس  )اهن 

 ند  اسهدلت اات مر ب سفینخ در نفی اتلخد عخقج ا مع یت دا اسفهدلت عرعف  میاهن 

مع یت را مطرا    از دا ه   اسفف   ه   اات اسففهدلت نیعی از تغییر عخقج هخ ا هسففخم
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تیان جن را مع یت شففدن عخقج نخمید،  ند    اگر   ملخت نیسفف ، الی درنهخی  نمیمی

نشففیند      جند  هخ تلع ا لبس،  ففیر  اات از میخن رفه  ا  ففیر  دیگری جخی جن می

جخی جن اسف  ه   دا  اسفهدلت امخ نخ ر ه  معدا  شفدن یی امر ا جمدن امر دیگری ه 

   32۸شید )همخن  ملسیم نمی   مصداق تغییر  

نفس هخ  هیری  یر  ع ینی،  یرتی را از دس  داده ا  یرتی را ه  دس    .1

شید، هلد  یی شی  از  هنخهراین هی  شی ی ه  شی  دیگر تبدیج نمیپ  جاردمی

شید  )اتلخد عخقج مع یت  میخن رفه  ا شی  دیگری در میعیع جخیگمین جن می

گییید نفس ااجد  یر   معنخ اس پ زیرا شمخ میهخشد هیاگر ه  نلی تلع ا لبس  

    هخ تلع ا لبس نفس رف  ا امری دیگر جمد   مع یت شدهپ دریخلی

شید    در این یخل  نیم یخ هر دا شی  هخقی  شی  اات هخ شی  دا  جخیگمین می .2

هسهند    در این  یر  ن  یی میجید    هخ دا اجید سرا خر داریاپ ا در  

    هخز ها تبدیلی در میخن نیس   یدی از این دا اجید یر  عد  

هنخهراین یخ  فففیرتی از شفففی  اات از میخن رفه  هخ  فففیرتی دیگر در همخن میعفففیع 

شففید    در این     ج شففی  اات هخ شففی  دا  جخیگمین میشففید، یخ جنجخیگمین می

دا شفی       شفید یخ جن فیر  تبدیلی در  خر نیسف  ا شفی ی جخیگمین شفی  دیگری می

گفخنف ، هر مفهی   زمفخن داریا  ف  اتلفخدی میفخن جن دا نیسففف   هی  از یفی یفخل  سففف ها

 اسهدمخت امری ااید، قخهج انطبخق نیس  

سفینخ از تغییر مبهنی اسف   در این  ه   اات این اسفهدلت هر اسفخ، تصفیر تخص اهن 

ین ها  تصفففیر تفخص از تغییر، یفی میعفففیع اایفد هفخقی هیده ا دا امر مهضفففخد جفخیگم

ی شفی    فیر  شفی  هخشفد، امر ثخه  یخمج یر  ، مخدهشفیند  اگر این تغییر نخ ر ه   می

   در این یخل ،  ففیر  شففی  اات از میخن رفه  ا  ففیر   35۶   137۶سففینخ،  اسفف  )اهن 

یفخهفد، الی در این شفففیدپ در این یفخلف  گر ف  نیعی تغییر تل   میدیگری جفخیگمین می

عنیان دا مفخنفد، هنفخهراین میفخن ع فج ا مع یت، هف مفخده ثفخهف  هفخقی می  تغییر تنهفخ ی ی هی هف  نفخ 
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 اند ی ی  ِ هخلفعج، اتلخد رخ نداده ا تنهخ دا  یر  مهضخد جخیگمین یددیگر شده

 ففیر  هخشففد، ی ی   ثخه  سففینخ، در هر تغییری    نخ ر ه  س مطخه  دریخف  اهن 

 فیمییگرددپ اا در  هخم  هخزمی  مخده االی اسففف   منشفففه  نین دریخفهی ه  تید ارسفففطی

ی  یفدای  جیاهر از امیر مهضففففخد، یفی زیرنهفخد راهف  نفد  »هرای یفج هیتصفففری  می

(ὑποκείμενον( (م   1۸۸  هخید در میخن هخشفد    تید هخید از تعینخ  یسفی تهی هخشفد

عنیان میعفففیع ثفخهف  در تغییرا  جیهری هفخشفففد؟  امفخ  را مفخده هفخیفد هف پ   7م    23-1۸9

در هر تغییر هخید میعفیعی ااید  -1سفینخ ه  شفدج زیر اسفهدلت  رد  ان هرمبنخی اهن تیمی

عنیان امر ااید در فرجیند یر   تل   ندارد  ففیر  تید ه  -2اجید داشففه  هخشففدپ  

ا  فیر شفد  ا عفعف   )زیرا یر  ِ یی م یل  ه  معنخی شفد  ا عفعف یخفهن جن اسف 

 ، تنهفخ هفخ یدفدیگر 9۸  /الف1405سفففینفخ،  )اهن هفخ ممدن نبیده   فهیرنفد ا یر ف  در جننمی

     س در تغییر جیهری تنهخ مخده ثخه  257  2، ج 1435سفففینخ،  شفففیند )اهن جخیگمین می

ی تخص نفس در فرجیند تع ج ) سفففب  فففیر  مع یت هنخهراین اسفففهلخل پ  مخندهخقی می

دن تیسفا عخقج  تنهخ از طری  جخیگمین شفدن  فیر  ع ج هخ  فیر  تخص مع یت مم

   1 ففیر  مع یت تبدیج شففده ا هخ جن مهلد شففید   تید  ففیر  نفس ه هیده ا ن  جن

اشفهداد نوهیرفهن  فیر، در  ییند هخ این فرر اسف     دا مخهی  م هلف در یی اجید 

سفینخ مبهنی هر همین دریخف  اسف   هر اسفخ، این جمع نیسفهند  اسفهدلت دا  اهن ااید قخهج

ی قبیت شی ی نیس پ  س اگر ا در اا   فیر ، قیه  فعلی  هسفهنداسفهدلت   فیر مع یت  

  یعنی اگر 2ی قبیت اشیخ  را از دس  تیاهد دادنفس هخ  یر  شی ی اتلخد  یدا  ند، قیه

جید    نهیاند  فیر  مع یت دیگر را درک نفس هخ  فیر  مع یت مهلد شفید، لز  می

 ند   س نفس هخ  فیر دیگر را درک می نیا  فیر مع یت     مشفخهده می ند  دریخلی

 
    307- 292   3، ج  1435سینخ،  اهنمشخه  همین اسهدلت در اشخرا  نیم جمده اس  ) 1.

ت ریر دیگر این اسهدلت ه   یر  زیر اس   »اگر اتلخد عخقج ا مع یت ه   یر  اتلخد مخده ا  یر  هخشد،    2.

 ند، یخ هخید  یر  ن سهین   هیرد، یخ  یر  دیگری را قبیت نمیازجنکخ   مخده تخرجی هی  از یی  یر  را نمی

    241  13۸۶زاده، هوهیرد) )یسن را رهخ  ند ا  یر  دیگری را
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  1 329شید )همخن   مع یت مهلد نمی

   دا  ففیر  هخ ها تر یب  طرا اسفف   این البه  فرعففی دیگر در این میعففع قخهج

تیان از سنخ  ین ا فسخد دانس ، هخشند ا یی تر یب جدید  دید جید  این یخل  را نمی

  امخ ه  دا دلیج این یخل   2 35۸   137۶ینخ،  سف دهد )اهن زیرا در اینکخ اجهمخع  فیر رخ می

   در اینکخ اجهمخع  فیر رخ تیاند ه  اید  عخقج ا مع یت هیخنکخمد  ن سف  جننیم نمی

تر در شففرا طیر     ی     همخندیگر جن پ اداده اسفف ، ن  اتلخد  ففیر در امری ااید

ای شفی  دیگری اسفهدلت هیخن شفد،  فیر  ع لی در قیا  تید مسفه ج نیسف  ا تید هر

امفخ  را این دا  فففیر  تنهفخ  پ  عنیان عرر تل   داردیفخ فففج اسففف    س همیاره هف 

سینخ، هر تیانند در  نخر ها قرار گرفه  ا امدخن اید  ندارند؟ زیرا هرمبنخی تخص اهن می

 تیاند یی  یر  )مخهی   داشه  هخشد شی  تنهخ می

هف  نلی تل   عرر هرای جیهر  تیانفد  هنفخهراین، یصفففیت مع یت هرای عفخقفج تنهفخ می

 داند، زیرا سینخ، تل   جیهر ا عرر را ه  دا اجید مغخیر میهخشدپ امخ اهن 

سو ماهیتی باشد که در وجودش نیازمند باشد که  ممتنع است که شیئی واحد، از یک 
زمان نیازمند به آن نباشد که  عنوان موضوع پدید آید و از سوی دیگر هم در شیئی به 
 (.۴۶  /ب: ۱۴۰۵  سینا، پدید آید )ابن در موضوع  

در   -1س  فرر سینیی مخنع از تبیین انفعخت نخ ر ه  اا  منفعج اس      اجمخت جنه 

مفخنفد، زیرا عنیان ی ی هی نفخمهعین، ثفخهف  هفخقی میی االی هف فرجینفد انفعفخت جیهری، تنهفخ مفخده

یی اجید هخ ها   دا مخهی  در  -2تصففیر نیسفف پ  در  ففیر  شففی ، اشففهداد ا تغییر قخهج

 عرر ا جیهر ه  دا اجید مکما تل   دارند  -3جمع نیسهندپ  قخهج

 
هر اسخ، تبیین یدم  مشخ  نفس در مرتب  ع ج هییلنی دارای ع ج هخل یه اس  ا در مرتب  ع ج هخلملد ،  را »ازاین  1.

یی از این مراتب تلیلی در اا  نفس ایکخد  ع ج هخلفعج ا ع ج مسهفخد نیم دارای همین ای گی اس ، زیرا در هی 

    3۶7  1395 جملی،شید) )جیادی نمی

   هنخ هر نظر  درالمههلهین  نین نیس ) )مصبخا یمدی،  »هنخ هر نظر مشخئیخن اجهمخع  یر ممدن اس پ دریخلی  2.

   45-3۶   1391  ا نیم ر ک  عبیدی ، 552  1395
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 حکمت متعالیه و تبیین استکمال ذات نفس در فرآیند تعقل. 3

اا  تید ع ج ا ه سففینخ، هر مکرد قخئادر ه   قبج راشففن شففد    هر اسففخ، مبنخی اهن 

عنیان  شفیند، هخ نفس ه یعخقج ا مع یت اسف ، الی  فیر مع یل     هرای نفس یخ فج م

ی این سف ن جن اسف     »نفس  عخقج اتلخدی نداشفه  ا درنهیک  تید عخقج نیسفهند  نهیک 

دانند       نسفففب   فففیر علمی  ه  نفس مخنند نسفففب  را در اا  تید جیهری ااید می

اعرار اسفف  ه  جیهر     ]هنخهراین[ هین نفس یی  یدک نیزاد ا نفس یی فیلسففی  ا 

یر در اا  تید ازللفخ  قی  ا  مفخت االی هی  فرقی نیسففف ، تنهفخ فرقی  ف   دانشفففمنفد  

اند) )مطهری، هسف  در قی  ا  مخل  ثخنی  ا ن یشفی اسف     هر این نفی، ن   هسفه 

هنخهراین هر اسفخ، دریخف  تخص سفینیی از نسفب  میخن نفس ا  فیر پ   249-250   13۶۸

منملف  عرر هیده ا ایفدتی میفخن جن دا هف ا  فففیر مع یت    جیهر  منملف مع یت، نفس هف 

تر این دریخف  جن اسف     ادراک  فیر ع ینی، منکر ی  فری گیردپ نهیک شفدج نمی

ی ارسفففطییی تبیین انفعفخت نفس،  هنفخهراین، مسفففهلف پ  شفففیدهف  تغییری در طبیعف  نفس نمی

امدخن مخند  این ه   ه  تیعففی   هرمبنخی تخص یدم  سففینیی، غیرقخهج تبیین هخقی می

 ی  درایی اتهصخص دارد ی ارسطی در فلسف تبیین مسهل 

مشهیر اس      درای شیرازی در م خلف  هخ این مبنخ    نیج ع ج ه   یر ع ینی  

ی تخص تید را هخ مهلد شفده ا تلیت یخهد، نظری غیر از اات ، هدان جن اسف     هخ جن

گخه اا عخقج ا مع یت ازنظر    در دید37   13۸7 فففدرالدین شفففیرازی،  )سفففخزد  مطرا می

ای    اجید عخقج گین  پ ه 23اجیدی مهبخین نبیده ا ه  دا اجید میجید نیسفهند )همخن  

   ففدرا اتلخد  1 25ااید دارای مع یل   ایر هخ اجید جن مع یل  یدی اسفف  )همخن  

 
ای اتلخد  مع یت گین گین  از اتلخد نیم تدقی  نمید ا گف  م صید از اتلخد عخقج ا  تیان در معنخی اینالبه  می  1.

ای مهلد شیند  گین اس     در جن دا امر در طیت ها    یدی نخقل ا دیگری  یر   مخلی  جن امر نخقل اس  ه 

ه  اات  امر  هخشد       نیم  دا   مفهی   مصداق  هرسد     جخیی  ه   اجیدی،  اسهدمخت  ا  جیهری  یر    ااسط  

ای    جن مفخهیا اههدا هر  گین  نند، الی ه جید ااید یدخی  میدیگر در اینکخ نیم مفخهیا مهعدد از یی اعبخر ه 

مفخهیا هر جن  دق تیاهند  رد    جن  خدق نیسهند ا از طری  اشهداد اجیدی ا یر   جیهری از ن ل ه   مخت،

    1۸1  13۸۶زاده، )یسن 
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 مع یتِ یِ  فیر ِنفسف  ند  اجیدِ فیعخقج ا مع یت را  نین تعریف ا هر جن اسفهدلت می

هخلفعج هخ اجید جن هرای عخقج، امری ااید از جههی ااید اسفف پ  را   اگر فرر شففید 

ای    دا اا  هخ گین مع یت هخلفعج، امری اسف     اجیدی غیر از اجید عخقج اسف  ه 

هخ  فر  ارتبخ  یخت ا ملج هخشفد، دا اجید مغخیر تل   داشفه  هخشفند    ارتبخ  میخن جن

ن اجید یدی را جفدای از دیگری تصفففیر  رد، زیرا یفداقفج مراتفب جیفد ههیالز  می

   اجید شففی   نفسفف  داشففه  هخشففند  دریخلیداگخنگی جن اسفف     دا شففی  اجید فی

تصفیر نیسف پ  س اگر عخقج امری مغخیر جن ]مع یت[ هخشفد، مع یت هدان اجید عخقج قخهج

تیانفد  الی مع یت هفخلفعفج نمینفسففف  مع یت ن یاهفد هیدپ  نظر از عفخقفج، ]مع یت[ فیهفخ قطع

ی جن عین مع یلی  اسفف  ) ففدرای شففیرازی،  نفسفف مع یت هخلفعج نبخشففد، زیرا اجید فی

19۸1  24۸-250   

این نیع دریفخفف  از تع فج، منطب  هر دریفخفف  ارسفففطی اسففف    فففدرا در  فخسفففخ هف  

هیخن سففینخ عبخرتی دارد    از ییث مضففمین هخ عبخر  من یت از ارسففطی در  اشففدخل  اهن 

   منطب  اس  15-11م  417ی تخص نفس )ف ره اسهلخل 

و تنها نقصی    شود ]در فرآینِد ادراک[ چیزی از مقومات شیء و از ذات شیء باطل نمی 
و این   کند ای که شیء در جوهریت خود شدت پیدا می گونه شود، به از شیء رفع می 
استحاله  و همانند  از یک صفت  انتقال  آن  در  که  نیست  رایج  به صفت  ی  جودی 

 . 1(۲۵۹گیرد )همان:  وجودی متضاد آن صورت می 

 رسف  ملیری در این ه   جن اس     می درا هخ    مفراعخ  مهفخاتی نسب  

گشففخید؟ ه  تعبیری  سففینخ، راهی مهفخا  در تفسففیر مسففهل  ارسففطییی انفعخت نفس میه  اهن 

شفففید،  مر مع یت می گین   هیری  فففیر مع یت منکر ه  اتصفففخ  اا  نفس ه  ا دیگر،

جخیگمینی دا  ففیر  مهضففخد هخ یددیگر نینکخمد ا ای    اتلخد عخقج ا مع یت ه   گین ه 

نفس در عین یفظ فعلیف   یشفففین تید، ه  فعلیهی جدید تلیت یخهد؟ هرای  خسفففخ ه  این 

 گین  تغییر هدان فرر   -1 رسف  لز  اسف  ه  دا  خل  اسفخسفی سفینیی  خسفخ داد  

 
هخی رای  همسی هخ تفسیر  اسهلخل تیان می درا در دریخف  تخص تغییر نفس ا تمخیم جن از  هخ نظر ه  این ف ره می  1.

 رجیع شید   ۶  از ارسطی دانس   هرای تیعی  هیشهر ه   خنیش  شمخره Burnyeat, 2002هرنی  )
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 گین     -2شففید    هیر اسفف ؟ )اا  عخقج میعففیع تغییر ااقع میدخنمیعففیع ثخه  ام

 هیر اس ؟ )در ایج این  رس  هخید میخن دا معنخی اشهداد تمخیم اشهداد در  یر  امدخن

ای اس پ در معنخی دا  قخئج شفد  در معنخی ن سف  م صفید از اشهداد، فعلی  یخفهن هر قیه

    3-392   137۸علی  قبلی اسف  )مطهری،  م صفید از اشفهداد، اشفدی  هر فعلی  نسفب  ف

 م صید از اشهداد در این  رس  همین معنخی دا  اس   

 خسفخ ه   رسف  اات در مهین ارسفطی ا هخ نفی یدی از مفراعفخ  اسفخسفی منسفیم ه  

اا در سفن  یدم  مشفخ  ممدن اسف   هرتی  تصفیر سفنهی )   در ه    ی  راشفن  

 ، ارسففطی در میاعففعی اجید میعففیعی ثخه  در  ندسففینخ نیم از جن تبعی  میشففد اهن 

  ند تغییرا  جیهری را عراری ندانسه  ا ه  تی  جن تصری  می

قابل وقتی  امر  هیچ  بدون  کل  به که  مانند درکی  کند،  تغییر  زیرنهاد،  همان  عنوان 
شود یا هوا کاماًل شود، آب به هوا تبدیل می طریقی که بذر کاماًل تبدیل به گیاه می 

گوییم دست را داریم که به آن تغییر جوهری می شود، مواردی ازاین تبدیل می به آب  
 (.۱۶ب    ۳۱۹) 

گیری  این داگخن  ) هیری یخ عد   هیری میعففیع ثخه  هرای تغییر  میجب شففدج

تیان می درا   هخ نظر ه  این داگخن ، می1ی ارسطی شده اس دا جریخن تفسیری در فلسف 

امخ می فدرا پ  خن مهفخا  تفسفیری معخ فر فلسفف  ارسفطی قرار دادسفینخ را ایج دا جریا اهن 

 گین  عفرار  میعفیع ثخه  هرای یر   را )   اسفهلخل  تخص نفس نیم از مصفخدی  

ی تغییر اا  نفس هنخ هر هیخن مشففهیر ایج  هیری یر     ند؟ مسففهل جن اسفف   نفی می

پ گر   در هیخن می فففدرا  یرامین میعفففیع یر   جیهری  2شفففیدجیهری میسفففر می

 
می  1. تصری   ماخت  خرلهین  ااقخ   هرای  گخهی  تیانندگخن  داردپ  اجید  ارسطی  اسهدلت  در  »شدخفی جدی   ند  

    مخندپ دریخلیالی  ر  نند    در طیت یر   ثخه  هخقی می یشند این شدخ  را هخ اعع  یمی ه  نخ  مخده امی

 پ Charlton, 1992: 77 ند  یم ثخههی اجید دارد، هلد  یر   نیخزمند ه  میعیع اس ) )ارسطی تصری  نمی

    Rabinson, 1974   راهینسین میععی م خلف این تفسیر دارد )دریخلی

  الی تطبی   1۶3- 155   13۸۶زاده جملی،  ر گرفه  اس پ هرای ماخت  یسنای منخهع میردهلث قرا این مسهل  در  خره   2.

 هخی م هلف از نلیه دریخف  میعیع یر   جیهری، میردهلث این منخهع نبیده اس   این مسهل  هر دریخف 
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پ الی در میاردی هرمبنخی ا فخل  اجید، تشف ل یر    1تیردداگخنگی ه   شفا می

 داند را ه  همخن اجید ااید شی  ا هدان نیخز ه  میعیع ثخه  می

انتها  و  ابتدا  بین  برای سیاهی در هنگام اشتدادش، شخِص زمانی مستمر متصل 
طور  که حافظ وحدت آن به وحدت عددی عارض بر سواد است ... همین  وجود دارد 

جوهر صوری متصل واحد است ... و وجود نزد ما عین هویت شخصی است ... و سر  
مسأله آن است که وجود خاص هر شیء اصیل و متعین به ذات است )صدرالدین 

 . 2( ۲۱۳:  ۱۳۸۲؛ همو،  ۷۸:  ۱۹۸۱شیرازی،  

عنیان میعففیع یر   تل    جیهری، ی ی   ثخههی ه مطخه  هیخن فیق، در یر    

عنیان فردی یعنی اا  شففی  ه پ  ندارد، هلد  طبیع  شففی ، عین یر   ا تکدد اسفف 

را اا  شفی  هدان از هین رفهن ا جخیگمین شفدن هخ امری دیگر، سفیخت تل   دارد  ازاین 

 لی ه  طری  تلع یخهد   س انلصفخر سفینیی در تبیین اتلخد یخفهن نفس هخ  فیر عتلیت می

ا لبس )جخیگمین شدن فعلیهی هخ فعلیهی دیگر ا عد  امدخن جمع شدن جن دا در اجیدی 

ی تبیین سفف ن ارسففطی فراها  ااید ، هخ طرا مفهی  یر   جیهری، نفی شففده ا زمین 

 گردد می

 نفدپ الی  گینف  در این دیفدگفخه تنهفخ اجید میعفففیع ثفخهف  هرای تغییر را نفی می

 ند، ه  این معنخ    تمخ   مخل  اههدایی در تبدیج  فففیر  اشفففهداد  یدا میجریخن این  

شفید؟ می فدرا همخنند ارسفطی، تغییر نفس را انههخ یفظ شفده ا  مخلتی جدید یخ فج می

داند، هلد  در جریخن تع ج ا انفعخت نفس، تنهخ امیر از سففنخ جخیگمینی دا امر مهضففخد نمی

ا اا  نفس هدان فسفخد ا از دسف  رفهن  مخت   شفیدعدمی )جهج  از اا  نفس رفع می

   در تبیین این فرجیند، هخ ارجخع ه  تلیت اا  25۸   19۸1یخهد )همی،   یشفین، اسفهدمخت می

ن فخئل عفدمی هفخ  هف  معنفخی جفخیگمینی  هف  نفی امیر عفدمی از جن، یر ف  نفس،  نفس 

دسفف  رفهن     مخل  اجیدی اسفف    س تلیت اا  نفس، میز  هخ فسففخدی از سففنخ از

هنخهراین قبیت ه  معنخی انفعخت تکددی )جخیگمینی  یرتی هخ  یرتی دیگر  پ  فعلیهی نیس 

 
   1۸- 412  137۸هرای تیعی  هیشهر ر ک  مطهری،  1.

  2-51   19۸1نیم ر ک   درالدین شیرازی،   2.
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مهمخیم از قبیت ه  معنخی اسففهدمخت شففی   ففیری )شففد  یخفهن  مخت جن  اسفف  )همخن  

ی  یر  هرای جن مخده تیاهد هید    در منمل ی مخده ا امر مع یت ه منمل نفس ه     2۶2

  1شیدان از دس  دادن  مخل   یشین، ااجد  مخلی جدید میهر مریل  هد

طیر    در ه   قبج اشخره شد، ن سهین معضج در تبیین اتلخد عخقج ا مع یت،  همخن

یعنی ممدن نبیدن تغییر هدان تل   میعففیع ثخه ، ریشفف  در جثخر ارسففطی دارد  معضففج 

ه  تفسفیر تخص مشفخئیخن   دا ، یعنی ممدن نبیدن جمع دا مخهی  در یی شفی  ااید، نیم

سففینخ، جنچ  در تخرج تل   دارد مخهیخ  مهبخین اشففیخ   گردد  ازنظر اهن از ارسففطی هخزمی

   هر اسفففخ، تبیین   هیر نیسففف   دریخلیرا، تل   دا مخهی  هخ ها امدخناسففف  ا ازاین 

ی تلا میخن اجید ا مخهی  اسفف پ زیرا      ففدرالمههلهین این دریخف  نخشففی از مغخلط 

جیدپ درنهیک  تغییر در جیهر ه   ففج هر شففی ی اجید جن اسفف  ا مخهی  ه  دنبخت جن میا

ی تفدریکی در تفخرج اسففف ، نف  تبفدت مفخهیفخ   معنفخی تل   یفی ی ی ف  اایفد  ییسفففهف 

   ادراک  فففیر مع یت ا اتلفخد هفخ جن نیم هف  معنفخی جن 72-70مهبفخین هف  یدفدیگر )همفخن   

مصفداق مخهی  تخص جن  فیر  مع یت هخشفد،   نیسف     یخ فج اتلخد تر یبی هخشفد   

   ه    ای    عخقج ن  ه  اجید تخص  ففیر  مع یتگین هلد  م صففید اشففهداد اسفف ، ه 

شففدن هرای فعلی   ففیر  مع یت، ه  اجید هرتر جن تبدیج شففید   س نفس هخ مخده ااقع

شفففید، هلدف  در اشفففهفداد اجیدی، نفس هفخ  فهیری  فففیر  یفی مفخهیف  تفخص تبفدیفج نمی

   2۶0یخهد )همخن  یخهد ا معخنی م هلف در اجید ااید اتلخد میت، اسع  میمع ی

ی انه فخدی عیمف   ی  فففدرایی ایفج تعلی ف البهف  راه دیگری نیم در دسفففهگفخه انفدیشففف 

 
پ جیادی  ۸3   13۸۶از نسب  میخن عخلا ا معلی  در منخهع م هلفی میرداشخره قرار گرفه  اس  )عبیدی ،  این تبیین    1.

هر جن هسهند هرتی   9- 14۸   1432پ سبمااری،  2-351   1395جملی،   ندانسه ،  تعبیر را  خمج  این     گر   هرتی 

   13۸۶زاده،  سع  اجیدی اس  )یسن  اتلخد مخده ا  یر     اتلخد دا  یم اس ، اتلخد عخقج ا مع یت اشهداد ا

 پ یخ ه  تعبیری دیگر هخ تمخیم میخن دا نلیه تل    یر  هرای مخده، تر یب مخده ا  یر  طبیعی را تر یب دا  242

ای ه  معنخی تل   مخده ا  یر  در دا مرتب  مهفخا  اجیدی ا تر یب مخده ا  یر  ع ینی را ه  معنخی  اشدیه 

   هرای شرا انه خدی این مسهل  ر ک   20   139۶  دانند )جیادی جملی،  ااید اجیدی میتل   جن دا در یی مرتب 

   1397زالی، 
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شففیدپ هرمبنخی دریخف  عیم  طبخطبخئی اسففهدلت طبخطبخئی هر اسففهدلت  ففدرا مطرا می

ای  نفسف اجیدی هرای شفی ی اسف ، اجید فی فدرا هر این فرر مبهنی اسف     هر جنچ   

عین اجیدی هرای جن شففی  هخشففد ا این سفف ن اعا از این اسفف     اجید لغیره همخنند 

اعرار در نسب  هخ میعیعختشخن یخ  یر منطبع در نسب  هخ مخده هخشدپ ا اگر اجید لنفس   

یف  اایفد ای غیر از تید فرر شفففید، این دا ییا هف  جهف  ت ییا اجید لغیره در مرتبف 

جید    اتلخد عخقج ا مع یت ه  معنخی جن هخشفد     از این سف ن لز  نمی پ ان یاهند هید

ای ااید هخشففند ) ففدرای  اجید منسففیم ه  عخقج ا مع یت اجیدی ااید ا دارای مرتب 

یعنی  پ   هنخهراین این اتلخد همخن اتلخد عرر هخ میعفففیع اسففف 1 247   19۸1شفففیرازی،  

شفید، هلد   ین هر عرعفی هخ هر نفس ه  جن مع یت مهلیت میم صفید جن نیسف     جی

   2  515   137۸میعفیع تید اید  دارد،  فیر ع لی نیم هخ عخقج مهلد هسفهند )مطهری، 

یج سفففینیی دارد، الی یدی از مفراعفففخ  این دریخف  گر   افخداری هیشفففهری ه  راه

م صفید از اجید لغیره نفسف  لغیره اسف  ا  هیرد  عرر اجید فیاندیشف  سفینیی را نمی

ای از اجید اسفف     در عین طرد عد  از مخهی  تید، عدمی را نیم از شففی ی دیگر گین 

طیر    طخرد عد  از اا  تید اسففف ، طخرد جهج از    علا همخنطیری نفدپ ه رفع می

   13۸5را عرر از شففف ین اجید جیهر )طبفخطبفخئی،  میعفففیع تید )عفخلا  اسففف   ازاین 

هنفخهراین گر ف  اعرار منکر هف  تغییر  پ  ای از اجید جیهر اسففف ر مرتبف  ، یعنی عر137

هف  جناا  جیهر نمی    س 3شفففیدهفخ مهصفففف میشفففینفد، الی جیهر هف  نلی ی ی ی 

 
   35۶پ  329  1395هرای مشخهده ن د این هرهخن ر ک  جیادی جملی،  1.

 هیر  هر این اسخ، م صید از اتلخد عخقج ا مع یت اتلخد اجید راهطی هخ میعیع اس     ه  دا  یر  امدخن  2.

هخ این اتلخد اسهدمخت  اس     اتلخد عرر هخ جیهر ا اتلخد  یر  هخ مخده  هر دا سنخ اتلخد از این نظر    نفس 

اینکخس     در یخل  دا  نفس  می از  تفخا   الی  ندارند،  تفخاتی  اتلخد اجیدی اس   اتلخد،  از  یخهد ا م صید 

   ۸- 395   1393 ند )مصبخا یمدی، تلصج جیهری هخ  یر   یدا می

ه  دیدگخه عیم  طبخطبخئی أعرار از مراتب اجید جیهر هسهند ا جمیع اعرار از سنخ تخرج ملمیت هسهندپ  مطخ  3.

  ا هر این  13۶    13۸5طبخطبخئی،  مخند    عرر هعین اجید میعیع  میجید هخشد )هنخهراین راهی جم این هخقی نمی

از راهط  اجیدی     هرای مشخهده تفسیری دیگر  2۸۶    13۸5طبخطبخئی،  اسخ، تمخمی اعرار، ملمیت هخلضمیم  هسهند )

  ۶-55   1394جیهر ا عرر ر ک  عبیدی ، 
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یخت    جیهر ا عرر ه  دا اجید میجید هسففهند، الی عرر از شفف ین اجیدی درعین 

  1شیدجید ا منکر ه   مخت جیهر مییسخم میجیهر ه 

 گیرینتیجه

ی انفعخت نفس در فرجیند ادراک این نیشفهخر اههدا ه   فیر  هندی تخص ارسفطی از نلیه

 ردات     مطخه  جن هرتی  انفعخل  طبیعی، در انفعخل  نفسفخنی، شفخهد تغییری نخ ر 

جمیم نفس را منفعج  ای تنخقضگین ه  سفرشف  نفس هسفهیا  ارسفطی گر   در هیخن تع ج، ه 

 ند، الی  خسففخ اا ه  این تعخرر  خهری، هر همین تمخیم میخن هیر تی ففیف میانفعخت نخ 

انفعفخت تفخص از انفعفخل  طبیعی مبهنی اسففف   همین تعبیر منفعفج انفعفخت نفخ فهیر، مبنفخی  

سفینخ ا می فدرا قرار گرف   هر این اسفخ، در تع ج، سفرشف    یگیری هلث در اندیشف  اهن 

یخهد    لمی مشففخه  مسففهل  اید  عخقج ا مع یت می  نفس تبدت نیخفه  ا هلد   مخت ااتی

سففینخ هخ طرا دریخف  تخص تیی  از یر   ا امخ اهن پ  در سففن  فلسففف  اسففیمی دارد

مفرار  نداشففهن اجید میعففیع ثخه  هرای یر   ا عد  امدخن اشففهداد در مخهیخ ،  

دنبخت جن هید     نمخید  ه   جتر این نیشفهخر ه    فرایهخً اتلخد عخقج ا مع یت را اندخر می

ی ا فخل  اجید ا یر   جیهری ا اید  ع ج ا عخقج نشفخن دهد  گین  طرا مسفهل 

ی  فدرایی، راه را هرای تبیین اسفهلخل  تخص نفس  عنیان مفخهیا تخص فلسفف ا مع یت ه 

گشففخید  مطخه  دریخف   ففدرا، در یر    عنیان یدی از مسففخئج فلسففف  ارسففطی میه 

شففید، هلد  ی جیهر مهلرک هخ فعلیهی دیگر جخیگمین نمیجیهری اشففهدادی، فعلی  ی

دهفد   س تع فج هف  معنفخی جفخیگمین شفففدن امری عفدمی جفخی تید را هف  امری اجیدی می

 
منمل   خمج  ردن جن ایند  عرر عدمی را از جیهر رفع نمخید یعنی از جن رفع ن ل نمخید ا رفع ن ل از شی ی ه   1.

اید ا در ید اجید جن داتج  شی  اس  ا  مخت هیدن تنهخ زمخنی ممدن اس     ه  اجید جن شی  امری را هیفم

یخت هخید تیج  داش  مشخئیخن ه  این مسهل   انکخمد  درعینرا علا نیم ه  اسع  اجیدی اا  انسخن میشید  ازاین

نفس  ا لغیره هیدن عرر میجب جن اس     عرر از ش ین اجید جیهر هخشد ا این  اند    اجید فیتیج  نداشه 

شید     ی  از  ای نخئج می  ملسیم نمیدپ هنخهراین جیهر هخ  سب عرر ه  مرتب را هخید از اههدخرا  یدم  مهعخلی

    ۸- 137  13۸5جن ااجد جن نبیده اس  )طبخطبخئی، 
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دا امر مهضفخد هخ یددیگر نیسف ، هلد   سفب فعلیهی جدید تیأ  هخ یفظ فعلی  قبلی اسف   

راد، الی ر میمطفخه  دریفخفهی دیگر، گر ف  مع یت، عرر هرای اا  عفخقفج هف  شفففمفخ

ازجنکفخ ف  عرر از شففف ین اجید جیهر اسففف ، اجید عرر هرای جیهر تل   دارد ا 

ترتیب هر اسفخ، هر دا دیدگخه، تبیینی هرای  این شفید  ه جیهر ی ی هخً ه  عرر مهصفف می

هنخهراین مراری هر  پ جیدی نخمهعخر  نفس در فرجیند ادراک ه  دسف  میی اسفهلخل مسفهل 

ا می فدرا ایج هلث یر   جیهری ا اید  عخقج ا مع یت ا تطبی   سفینخ  میاعفع اهن 

تیان دا جن هر منخزعخ  معخ ففر ارسففطی شففنخسففی، یدخی  از جن دارد    این دا را می

 جریخن تفسیری در فها فلسف  ارسطی ملسیم  رد 
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زاده جملی، قا  مؤسس   ، تصلی  یسن یسن النفس من  هخم الشففخ     1375سفینخ )اهن  -

 یسهخن  هخم ه

زاده جملی، قا   ، تصففلی  یسففن یسففن اللهیخ  من  هخم الشفففخ     137۶سففینخ )اهن  -

 مؤسس  هیسهخن  هخم 

، ه  اههمخ  عبداهلل نیرانی، تهران  مؤسففسفف  مطخلعخ   المبدأ ا المعخد   13۸3سففینخ )اهن  -

 گیج دانشگخه می-اسیمی دانشگخه تهران

، تصفییر ا مراجع  اهراهیا  طبیعیخ  الشففخ  السفمخ  الطبیعی من /الف   1405سفینخ )اهن  -
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  77-57 ، 1) 4۶  فلسف ،
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 مؤسس  جمیزشی   اهشی امخ  تمینی 

یدم   ففدرائی ه  راای  عیم  طبخطبخئی  مبلث     1394یدی ، عبدالرسففیت )عب  -
، قا  انهشفخرا  مؤسفسف  جمیزشفی   اهشفی مریل  شفشفا   اللدم  جیهر )شفرا نهخی 
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 جمیزشی   اهشی امخ  تمینی 

، قا  انهشففخرا   شففرا الهیخ  شفففخ   جلد  هخر    1395ملمدت ی )مصففبخا یمدی،  -
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