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این باره نداشته  تجرد نفس یکدست نیست و بحثی صریح و واضح در ةبار ارسطو در ةاندیش

آن  در بارةتوان به نظری های نفس میطور کلی و نیز بیان ویژگینفس به است؛ با تعریف
دست یافت. آیا نفس برای ارسطو مجرد است؟ اگر نفس مجرد است تجرد آن به چه 

ای از قوای آن چنین است؟ برای ارسطو معناست؟ آیا نفس به صورت کلی مجرد است یا قوه
سمانی بودن. در این نوشتار برآنیم با دو روش تجرد نفس به دو معناست: بسیط بودن و غیرج

سلبی و ایجابی دالیلی برای تجرد نفس نزد ارسطو ارائه کنیم. با سلب جسمانیت و ویژگی
 و مقدار بودن، جسم نبودن و ترکیب نداشتنمکان بودن، بیهای جسمانی از نفس مانند بی

بندی قل، دالیل را در سه دستهایجاب مدبر بودن، حیات داشتن، بسیط بودن و مفارق بودن ع
 های نفس و نیز مفارق بودن عقل بیان کنیم. یژگیو نقد ارسطو از پیشینیان

 غیرجسمانی. ،تجرد ،بسیط بودن ،عقل ،نفس 
 

 مقدمه

 در وارسط آثار فهم یدشوار ست؛اندیشة ارسطو در بحث قابل و مهم مسائل از نفس تجرد بحث
 مسئله نیا در او ةشیاند ابهام سبب او شارحان نظراختالف زین و نفس بودن یماد ای تجرد باب
 و شیدایپ یچگونگ نییتب در صورت و ماده اصل بر ارسطو یبندیپا آن، برعالوه. است شده

 آنچه. افزود ارسطو النفس علم در تجرد فهم یدشوار عامل به زین را عالم، یهادهیپد تیموجود
 ضمن نفس در بارة کتاب در ارسطو. ارسطوست نزد تجرد یمعنا فهم است مهم راه یابتدا در

 بودن، عدد از انتقاد درویژه  به. است بحث محلگاهی  که کندیم اتخاذ ینظر ان،یشنیپ نظر نقد
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 نیا نقد ضمن او. ... و نفس بودن عناصر از مرکب و بودن بالذات متحرک و بودن مقدار
. دید را نفس تجرد از ییهارگه توانیم که کندیم انیبنفس  یبرا یصفات یطورضمن هب ها شهیاند

توان به تجرد در این نوشتار درصدد اثبات تجرد نفس ارسطو هستیم و پرسش این است آیا می

نفس در ارسطو قائل شد؟ اگر پاسخ مثبت است ارسطو در چه مواردی از تجرد نفس سخن گفته 
نفس نسبت داد؟ در این نوشتار  در بارة اندیشة ارسطوتوان تجرد را به ونه میچگ است؟ و اساساً

 شود.   میها پاسخ داده بندی و براساس روش سلبی و ایجابی به پرسشبا سه دسته

 
 معنای لغوی نفس

گرفته شده است. این واژه در اصل  (ψυχη) ه از واژهـت کـوخه  اسـونانی ِ پسـاژة یو سـنف ةواژ
 نای ـاستان به معـونان بـداول یـان متـو در زب اسـت ( breath-soul) نفس -سـَنای نَفـبه مع

 1است« منشأ میل، عامل اراده، سبب احساس، مایة اندیشه و حکم»و « روح»، «، تنفس«نفس»
Liddell, Donnegan, P.1404) ) .ة واژ( ú x ή) ةاز واژ)   ú x w ) گرفته شده است که در زبان

، است. یونانیان باستان همچون برخی «کشممن نفس می»فعل و به معنای  ،از نظر دستوری یونانی
های تفکر گیری نخستین بارقهکردند؛ اما پس از شکلاقوام دیگر نفس را چونان نَفَس تصور می

 ةلتوس( علم النفس به عنوان بخشی از تفکر فلسفی همواره مورد توجه فالسفیفلسفی در ایونیا )م

ای که جسم بدان ونان باستان بود. معنای لغوی نفس در فارسی، جان، روان و روح است. قوهی
اما در اصطالح فلسفی،  .«(نفس» یا خودِ هر چیزی است)دهخدا، ذیلِ  ء حقیقت شی زنده است.

 شود.نفس به مبدأ حرکت و ادراک اطالق می

 
 نفس ةپیشین

خود افکاری دربارة انسان پیش کشید و او را  یونان، در قصاید ةنخستین فیلسوف دور ،هومر
ارسطو در مورد  (.11مرکب از نفس و جسم دانست. نفس از نظر او هوای لطیف است)طاهری، 

 (Aristotle, 1950, I, 405a19)را علت حرکت  (  u x ή  (گوید که وی حیات یا نفستالس می

ق.م( نیز این اصل را هوا نامید.  6قرن دانست. آناکسیمنس )اواخر میاشیاء را دارای نفس  ةو هم

و قرار گرفت توجه مورد مزیت این عنصر و اهمیت آن از لحاظ ضرورتی که برای حیات دارد 
هراکلیتوس نفس را  .(626صای برای پدید آمدن نفخه )پنوما( گردید)داودی، او مقدمه ةنظری

که نظام جهان را مبدأیی  آناکساگوراس قائل شد .(11صآتش و اصل نخستین خواند) طاهری، 
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ای است مفارق از جهان و عناصر آن. این مبدأ عقل است. البته درنظر او تجرد این مبدأ به درجه
دارند نیست، بلکه عقل عبارت از امری است سیال در که در فلسفة افالطونی بدان منسوب می

شود هرچیزی که زنده میرا بتوان روح عام عالم شمرد. این اصل موجب  سراسر جهان و شاید آن

 .(632صاست؛ مانند نبات، حیوان و انسان، جان یابد)داودی، 
جای اینکه مانند ایونیان مبدأ حرکت و حیات بداند ازجنبة عقلی و اخالقی سقراط نفس را به     

نفس را تدبیرکنندة حس و حاکم بر آن دانست)طاهری،  ؛(634ص همان، )قرار دادمورد توجه 
ای از نفس جنبه»گوید: دارد. او میطون نفس را از لحاظ علم الوجود ملحوظ میافال .(16ص

های دیگر بیشتر است و همچنین نفس اخص اموری وجود ماست که الوهیت آن از همة جنبه

کس حتی آناکساگوراس که نفس را درمقابل است که به ما تعلق دارد. تا زمان افالطون هیچ

تا  نفس ناطقه را عاری از مادیت نشمرد. بحث تجرد آن دانست،حیات طبیعی واقع می

نبود؛ افالطون نخستین کسی بود که نفس  مطرح ونانی فیلسوفان ک ازیزد هیچن افالطون زمان

ای از عناصر است، یا آمیزه یدانست و این عقیده را که نفس عنصر غیرجسمانی را از هر جهت

تواند مرکب و راهینی مردود شناخت. به نظر افالطون، نفس بسیط و غیرمنقسم است نمیب ةبا اقام
ممتد باشد؛ چون از قوة تذکار برخوردار است و...نفس حاکم بر بدن و مدبر حرکت آن است 

  .(634ص)داودی، 

نظر  نفس به نقد دیدگاه پیشنیان پرداخت و در بارةپس از او، ارسطو با نگارش کتابی مستقل     
 خود را درباب تجرد داشتن نفس ضمن آن بیان کرد.

 
 تعریف نفس

ها در سنت تفسیری التین اگرچه این تفاوت ؛دهدارسطو برای نفس سه تعریف مختلف ارائه می
. نفس باید جوهر باشد و نفس صورت بدن طبیعی است 1شوند: در یک تعریف واحد جمع می

. نفس فعلیت )انتلخیا( 2 ؛(17-14ص ،الف612، 1347که دارای حیات بالقوه است )ارسطو، 

. نفس فعلیت)انتلخیا(  3 ؛(24ص همان،) نخستین بدن طبیعی است که دارای حیات بالقوه است
  ابتدا نفس فیتعر در ارسطو .(6-1صهمان،  )هاستنخستین بدن طبیعی است که دارای ارگان

 اما ،(14-21همان، ص)کندیم یمعرف اتیح یدارا ةبالقو یعیطب بدن یصور جوهر را نفس
. نینخست یایانتلخ یعنی .3بخشدیم یبرتر 2«ایانتلخ» به« یصور جوهر» از را خود سخن سپس

 .( Blair,  p101)است نرفته کار هب او از شیپ و ارسطوست خود ابداع واژگان نیا رسدیم نظر هب

http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 وانیح ای اهیگ کی را آن تا دکنیم کامل را وهیم ای تخم که است یزیچ هرآنانتلخیای نخستین 
تعریف نهایی  .((Menn,  p 105-106کند متفاوت یاتیح تیفعال حمل قابل را آن یعنی بسازد؛ زنده

اگر قرار باشد ما از تعریف عام که منطبق بر هر نفسی باشد »ارسطو با بیان شرطی چنین است: 

 رایطی برای حیات معرفی سخن بگوییم، آن کمال اول برای جسم طبیعی آلی خواهد بود و ش
 «فکر، ادراک، حرکت مکانی، حرکت مستلزم تغذیه و سرانجام ذبول و رشد است»کند:  می

(Boer, p 125-126). نیا به بدن یعنی است؛ اتیح یدارا بالقوه یعیطب بدن یایانتلخ نفس نکهیا 
 بدن نیبنابرا ابد؛ییم یاتیح تیفعال حمل تیقابل یعنی شود؛یم زنده بالفعل که است کامل منظور

. است کیارگان یآل یعیطب بدن یایانتلخ تنها یعیطب بدن یایانتلخ و. شودیم کامل نفس ةلیوس هب

بنابراین تعریف نفس برای  .((Menn, p 110 ندارد اتیح بالفعل دارد اتیح بالقوه بدن یوقت
به فعلیت نخستین ارسطو از تعریف نفس به صورت، سپس به فعلیت نخستین بدن طبیعی و سپس 

ابد. صورت جوهری به معنای فعلیت نخستین برای جوهر است و یها تغییر میبدن دارای ارگان
 .( Boer, p 125-126) آیددر تعریف فعلیت نخستین می

 تا گذاردیم صورت ةواژ یجا به را نینخست یایانتلخ و کندیم میتقس قسم دو به را ایانتلخ     

 مثالً) بالفعل کارکرد نه است، کارکرده قوه جادیا منظور به تشکل نفس، از غرض که کند دیکأت
 یآل جسم اتیح که یماد شروط است آن کمال، از او مقصود(. بالفعل دنید ای دنیشیاند

 (.343کاپلستون،ص)بخشد تیفعل را بالقوه اتیح نیا آنها تحقق و ابدی تحقق است آنها یمقتض
 اتیح و است اتیح سبب. است زنده موجود اصل و علت نفس مدبرآ فیتعار نیا از چنانکه     

از سوی دیگر فکر عمل عقل است و عقل جزیی از نفس  و شودیم زین ادراک و فکر شامل زین

 .میریگیم شیپ در نفس تجرد یسو به یراه زین جهت نیا ازاست و امری مجرد است 

 
 تجرد نفس

ی برهنه شده است، در اصطالح فیلسوفان در مقابل اسم مفعول از تجرید و به معنا« مجرد» ةواژ

پذیری، مکانهای اجسام مانند تقسیمرود؛ یعنی چیزی که جسم نیست و ویژگیمادی به کار می
 .(127-121، ص2ج مصباح،) دار بودن، قابل اشاره حسی بودن و امتداد زمانی داشتن را ندارد

نظر اندیشمندان را در همواره اختالفاست که  تجرد یا مادیت نفس یکی از مسائل مهمی

اند: حرکت، داشته است؛ بیشتر فیلسوفان یونان باستان، نفس را با سه صفت تعریف کرده پی
هراکلیتوس نفس را مجردترین چیزی  .(10صب، 601، 1347ارسطو) احساس و عدم جسمانیت
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 .(23، 21صالف،  601، 2ص، دفتر اول، همان)داند که وجود دارد و در سیالنی دائم استمی
 دیگری اشتراکی ندارد ء وجه با هیچ شیهیچداند که بهناپذیر میآناکساگوراس نیز نفس را انفعال

  .(20صب، 601، همان)

ای که افرادی مانند گونهاست به شدهنظر شارحان او سخنان ارسطو در این باره منشأ اختالف    
او برداشت کردند و کسانی مانند ابن سینا  ةاز اندیش اسکندرافرودیسی و ابن رشد مادیت نفس را

 .(44طاهری، ص) از سخنان او تجرد نفس را استنباط کردند
نوعی نظر خود را نفس پس از ارزیابی عقاید پیشینیان به در بارةارسطو در دفتر اول کتاب      

نفس را نوعی ائتالف  -نمانند بعضی از فیثاغوریا -دارد. برخی از آناندرباب تجرد نفس بیان می

نفس را  -مانند هراکلیتوس -( و برخی دیگر 30صب، 604، 6صدفتر اول، ، 1347ارسطو، )
 وارد  یها اشکاالت( و ارسطو بر این اندیشه1-3صب، 604همان، اند)ترین اجسام دانستهلطیف

 ایم.ند که ما از آنها به عنوان دالیلی برای تجرد نفس بهره گرفتهک می
نفس از بدن که کند پردازد و تأکید میهای آن میدر دفتر دوم به تعریف نفس و ویژگیاو      

 بینم( که 1صالف، 613همان، پذیر است )ناپذیر است؛ الاقل جزیی از نفس مفارقتجدایی

 تجرد نفس است.
نسته است. در ناپذیر و غیرمخالط داپردازد عقل را انفعالاو در دفتر سوم نیز به تعریف عقل می     

 گوید.این دفتر به صراحت بیشتری از تجرد بخش عقالنی نفس سخن می

 
 اندیشة ارسطودالیل تجرد نفس در 

توان ارائه کرد برخی سلبی هستند و برخی ایجابی. مراد از که برای تجرد نفس ارسطو می یدالیل
مله جسم نبودن، های جسم از نفس است؛ ازجدالیل سلبی، سلب جسمانیت و نیز سلب ویژگی

، مرکب نبودن و ... و  ایجابی مانند نمکان دار نبودن، مقدار نداشتن، عدد نبودن و واحد بود
صورت مفارق بودن عقل است. در اینجا دالیل را به و اعمال نفس مانند اندیشه، مدبر بودن نفس

پاسخ به نظر های نفس؛ ب. در کنیم: الف. نظر ارسطو برحسب ویژگیبندی بیان میسه دسته
 نفس؛ ج. برحسب عقل. در بارةپیشنیان 

 
 نفس یهاتجرد نفس برحسب ویژگیالف. 

 ات داشتن نفسی.ح9

 را یتواند جسم باشد؛ زیات هستند. نفس نمیح یوجود دارند که دارایبنابر نظر ارسطو اجسام
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ت ایشود و چون حیات بر آن حمل میکه ح یزیچ یعنیات است؛ یح ةا مادیجسم موضوع 
 .(246، صیقوام صفر )د به جسم نسبت داده شودیداشتن همان نفس داشتن است پس نفس نبا

ن هر جسم یرد. بنابرایخود فساد پذ هابد و خودبیه کند و نمو ین است جسم تغذیات ایمقصود از ح

صفت  یاست که دارا  میمرکب است و مراد از جسم جس یات بهره دارد جوهریکه از ح یعیطب
ات که همان نفس ید با خود حیات را نبایح یات. جسم دارایح یجسم دارا یعنی است؛ ینیمع

 است اشتباه گرفت. 

ن است یپس پرسش ا ،(11-14، صالف612، 1347ارسطو، نخواهد بود ) یکیجسم با نفس      
توان از طریق سلب جسم بودن نفس، تجرد را از آن ست؟ آیا نمییست پس چیاگر نفس جسم ن

 یمعنا بحث در میداد ارائه تجرد ازکه  یفیتعرنخستین  گفت توانیم پاسخ در نتیجه گرفت؟
 جسم هرآنچه. میکرد معنا بودن جسم از ریغ یصفات یدارا و بودن یرجسمانیغ را تجرد ،یلغو

 براساس. است مجرد... و بودن دار مکان امتداد، ازجمله نباشد جسم یهایژگیو یدارا و ستین
 .برد نفس تجرد به اهر توانیم فیتعر نیا

 
 برهان مرکب نبودن نفس. 1

و نه حرکت دورانی. ائتالف دو  ( Harmonies) ارسطو معتقد است نفس نه نوعی ائتالف است 

 به معنی  کهشود که واجد حرکت و وضع است اطالق می ی. به مقادیر1معنا دارد: 
(Aristotle, 1950, II,I,408a 2,5 ).  نسبت اشیای ممزوج به یکدیگر است2ترکیب مقادیر است؛ 

 

جسم است ساده است؛ عقل ترکیب کدام یک از اجسام  یرد این امر که نفس ترکیب اجزا

است؟ نفس حساسه ترکیب کدام جسم؟ معنای دوم نیز باطل است؛ زیرا امتزاج عناصری که 
از بدن  هرگاه قائل باشیم که هرجزیی .آورد به یک نسبت نیستگوشت یا استخوان را پدید می

 های مختلف است از طرف دیگر، علت امتزاج هم ائتالف یعنی مرکب از عناصر ممزوج به نسبت
 تـراکنده اسـدن پـر بـراسـس در سـدین نفـآید که چنیـت مـدس هجه بـن نتیـس باشد ایـنف
  (Aristotle, p10,15). 

آیا شود  مطرح میپرسش بساطت نفس است؛ حال این  ویایبنابراین ترکیب نداشتن نفس گ     
هر امر بسیطی مجرد است؟ برای ارسطو تجرد به معنای بساطت و مرکب نبودن آمده است و امر 

 بسیط مجرد است و نفس بسیط است؛ بنابراین مجرد است.

 سینا نیز از بساطت نفس در ارسطو به تجرد نفس رسیده است. ابن     
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میرد. گوید: چون نفس بسیط است نفس نمی ین میچن تلخیص نفس ارسطو ةسینا در رسال ابن     
اجزا  ندارد؛ چون آنچه اجزا ندارد تضاد در آن نیست. پس فساد در آن راه ندارد و چیزی که 

میرد. نفس حیاتش از ذات خود است فساد در آن نیست مرگ ناپذیر است. پس نفس هرگز نمی

  .(306-304ص، 1حائری مازندرانی، ج )نه از غیر خود

توان از بساطت به بر بحث از بساطت به معنای ترکیب نداشتن، از سوی دیگر نیز می عالوه     

 تجرد نفس دلیل آورد:
بسیط امری است که قوه نداشته باشد و فعلیت باشد. ادراک و اندیشه امری بسیط است، به این      

شیم. بنابراین اندیشه و ادراک قوه اندیاندیشیم یا نمیکنیم یا میکنیم یا نمیمعنا که یا ادراک می

 نیست و فعل است. و هرچه فعلیت باشد بری از ماده است؛ و مجرد است.
 

 برهان بر قوای نفس . 2

 6عبارتی دیگر از ارسطو هست که برای نفس قوایی عقلی و غیرعقلی قائل شده است. اقسام عقل

 .(Aristotle, 1950, I,408b, p 8,10)  به تجردی برخی از مراتب آن نظر داده استو  را پذیرفته

پذیر ای از نفس چنین است. اگر نفس بالطبیعه تقسیمناپذیر است یا الاقل قوهنفس از بدن جدایی» 
همه هیچ مانعی نیست که الاقل بعضی از قوای دیگر نفس، به  باشد و شکی در این نیست. با این

  .(Aristotle, 1950, II,413a 4,8) دپذیر باشنیست،مفارقتگونه جسمیسبب اینکه کمال برای هیچ
ناپذیر و مالزم با بدن دانسته است؛ اما بخش پایانی بخش نخست آن نفس را از بدن جدایی     

تجرد بخشی از نفس را پذیرفته است. اگر نفس کمال به معنای صورت تلقی شود و جوهریت آن 
 اضافی کمال یا صورت حاصل  م مفهومرا به جسم طبیعی نسبت دهی آن ،نیز ثابت شده باشد

و پود بدن به طور مستقل موجود باشد  لی وقتی در ساحتی باالتر با از هم گسیختن تارو شودمی

آیا نفس انسان  .(74ص، 1343، 3طاهری، چ ) دیگر با جسم طبیعی نسبتی ندارد و مستقل است
برحسب مفهوم از یکدیگر  قوا صرفاً تواند از هم جدا شوند یا اینکه ایندارای قوایی است که می

 جدا هستند ؟
ارسطو برخالف افالطون، به جدا بودن قوای نفس از یکدیگر معتقد نیست. ارسطو از قوای      

دهند؛ پس نفس هرگیاهی شوند باز به حیاتشان ادامه میبرد که حتی وقتی تقسیم مینباتی نام می

ای را دو قطعه کنیم رد حیوان نیز چنین است اگر حشرهبالفعل واحد است و بالقوه بسیار. در مو
بینیم هریک از این قطعات احساس و حرکت مکانی دارد و اگر احساس و حرکت مکانی می
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در نتیجه  ؛دارد باید تخیل و شوق نیز داشته باشد؛ زیرا هرجا احساس است لذت و الم نیز هست
رغم داشتن قوای بسیار س نفس حیوانی نیز بهپ .(Aristotle, 1955c, Part1, P1) شهوت نیز هست

 واحد است. 

عقالنی انسان یعنی آنچه به حافظه مربوط است فانی است؛ زیرا بدن  ةهمه قسمتی از قو با این    
میرد. شخص با احساسات و امیال و عواطف نیست که پس از حامل حافظه است و با آن می

است به شکل مجرد و غیر جسمانی که جاویدان ماند، بلکه قوة عاقله است مرگ باقی می
 .(40-41دورانت، ص)

 

 نفس یریناپذفساد. 4

د ید: چنان در ما پدیگویر بودن نفس میفسادناپذخصوص نفس  در بارةگر ید یارسطو در جا

را عقل ممکن است تحث یست؛ زیاست و موضوع فساد ن یوجود جوهر یدارا یید که گویآیم
 یرمردیحواس است. هرگاه پ یه اعضایکن حاال شبیرد؛ لیفساد پذ یریاز پ یر ضعف ناشیتأث

ست، بلکه یانفعال نفس ن ةدیزائ یریند. پس پیجوان بب یتواند همچون مردیم ،ابدیچشم سالم باز 
ز ین یماریا بی یدارد؛ چنانکه در باب مست یاست که نفس در آن جا یمربوط به انفعال موضوع

شه و یاز آن است که اند ین سخن ارسطو حاکیا .(Aristotle, 1950, II,I,408b 20,25 )ن استیچن

عقل، لنفسه  یلو رفته باشدیفسادپذ یگرید ید که آلت درونیگرایبه ضعف م یزمان ییشناسا
 یست که از عقل باشد، بلکه موضوعین ین انفعاالتین مهر و کیشه همچنیر است و اندیناپذانفعال

ماند و نه یمجای  به یگر نه خاطرید ،رین موضوع فساد پذیا چنانچهاست که حامل عقل است. 
ه یافته و عقل شبیاست که فساد  یء مرکبیست، بلکه حاالت شینها انفعاالت عقل نی. پس ایمهر

 در این  ارسطو  .(ibid ,p 10,25 )ر استیناپذدارد و انفعال یشتریب یاله ةاست که جنب یزیچ

در  ،حل یعنی بدن نسبت داده است نه نفس و از سوی دیگربحث فسادپذیری و انفعال را به م
دلیل پیشین آوردیم که نفس همان جسم نیست، بنابراین اگر انفعال خاص بدن است و نفس بدن 

رد که نفس متحرک یگیجه مین بحث نتیتوان گفت نفس مجرد است. ارسطو از انیست، می
 شتن را به حرکت درآورد.یتواند خویست و نمین

 

 نفس یریناپذانفعال. 5

 ن یبم یز به نوعینکه مبرا از استعداد و قوه است نینفس و ا یریسخن ارسطو در مورد انفعال ناپذ
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وند آن یپ یچون چگونگ یول ،میرا مطرح کرد نینفس ا یریل فسادناپذیتجرد نفس است. در دل
  .دینمای، مبهم و نامعلوم است دو پهلو میبا محل و موضوع ماد

 
 ر بدنمدب. 9

 .کندیان میب تحاصربه نفس را  یتجرد ذات ییدر جاارسطو 
ر است یناگز یلو باشد یست جسمانینکه روشن است که جوهر نفس و ذات آن ممکن نیبا ا

 ,ibid,1955a) دیگر اعضا اشراف داشته و آنها را اداره نمایباشد که بر د یجسمان یدر عضو

467b,14-16). 

کند؛ یان مینفس از بدن و جسم را ب یست آن به صراحت تجرد ذاتارسطو اگرچه در بخش نخ    

 یجسمان یر از حلول در عضویناگز یجسمان یاعضا ةادار یاما در بخش دوم آن نفس را برا
ان نکرده یب یجسمان یاستقرار آن را در عضو یرا از آنها برتر است. چگونگیدانسته است؛ ز

و مجرد  یر ذهنیال محل تصاویکه بر آن اساس نفس و خدارد  یانیز بیاست. او در بحث حافظه ن

 .(ibid, 6-11)شده است یتلق
 

 اعمال خاص نفس. 7

 توان تجرد نفس را به او نسبت داد.می ،های ارسطوگفتهبا تکیه بر 
 ةها از تعینات خود نفس است بعضی تعلقات باواسطبرخی از ویژگیکه گوید ارسطو می     

گیرد؛ هرگاه بعضی از اعمال نفس خاص خود او باشد نفس را وجودی می نفس  به حیوان تعلق
خاص خود  بعضی اعمال و احوال نفس حقیقتاً  .(ibid, 1950, I,403a 3-10)  جدا از بدن تواند بود

تواند باشد.؛ اما اگر هیچ عملی خاص آن است. بر این اساس نفس وجودی جدای از بدن می

.. .خشم، تخیل و .((Hamlyn, Book;1, 403a, 3 p. 3نخواهد بود نفس نباشد نفس از بدن جدا 
در این اعمال نفس از بدن جدا نیست  ،شود. از این جهتحاالت نفس است که در بدن ایجاد می

تواند با کره محسوس تماس بگیرد به و مفارق نیست؛ مانند خط مستقیم است در حال مجرد نمی
معین  همراه با جسمی وگونه تأثیر و عمل باشدتواند منشأ هیچهمین ترتیب نفس مجرد از بدن نمی

خویی، ترس و دلسوزی و پردلی و همچنین شادی، باکی، نرمتمام حاالت نفس از قبیل بی

ای آید در تن نیز دگرگونیآید؛ زیرا زمانی که این احوال در نفس پدید میوجود می همهروکین ب
اما عملی  .(Aristotle, 1950, I,403a 10,15)  &Hamlyn, Book;1, 403a10, 16, p. 3  دهدرخ می

که خاص نفس است اندیشه است؛ هرگاه این عمل هم نوعی از تخیل باشد یا جدا از تخیل نتواند 
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خاص نفس  ،تواند وجود داشته باشد. پس هرگاه بعضی از اعمالباشد آن نیز بدون بدن نمی
  (Aristotle, 1950, I,403a 5-10). شتنفس وجودی جدای از بدن تواند دا ،باشد
 گوید: پس از بررسی نفس نباتی و حیوانی در مورد نفس ناطقه می     

رسد که جنس دیگری ضعیت چندان روشن نیست؛ اما به نظر میو نظری ةدر مورد تعقل و قو
 ,ibid, II,413b) از نفس باشد و تنها آن بتواند جداگانه مفارق از بدن وجود داشته باشد

25-26). 
در  شود به صورت محض منتهی می ومحض آغاز  ةسلسله مراتب وجود از نظر ارسطو از ماد     

مورد نفس نیز همین طور است؛ نفس از نفس نباتی آغاز به نفس حیوانی یا نفس و دم گرم حیات 
ترین نفس بخش عقالنی نفس است. عقل  صورت محض است و به طور عالی و رسدبخش می

 کلی عاری از ماده است. 

 
 تجرد نفس براساس پاسخ ارسطو به نظر پیشینیانب. 

 نفس عدد نیست .9

 :گویددر انتقاد به عدد بودن نفس توسط کسنوکراتس می نفس در بارةارسطو در کتاب 
آید که با دست می هدی کم کنیم عددی دیگر باگر نفس را عدد بدانیم هرگاه عددی از عد
ای را از بین گیاهان و اکثر حیوانات مانند کرم را عدد سابق تفاوت دارد؛ اما اگر موجود زنده

ای از آن از بین برود قطعه دیگر مادام که به زندگی خود ادامه به قطعاتی تقسیم کنیم قطعه
ای از موجود جاندار همان ازد. پس هر قطعهسحیات  را از خود ظاهر می 1دهد همان نوعمی

ibid, 1, 409a, 10)) است که قطعات دیگر یا در کل آن موجود است
 
.

 

 پس نفس عدد نیست وواحد است و اجزایی ندارد.      

 :گویدارسطو در پی اثبات وحدت نفس می     
مکانی هم شناسایی، احساس و گمان، شهوت و شوق عقلی... خاصیتی از نفس است حرکت 

، 1347ارسطو، آید)در حیوانات مانند نمو و بلوغ و ذبول تحت تأثیر نفس به وجود می

 .(30ص، الف611

 نفس است که  ةآیا به تمام نفس هرکدام از این حاالت باید نسبت داده شود؟ آیا با جمل     
 ید به اجزاآییم یا اینکه اعمال مختلف بایکنیم و به حرکت درمیاندیشیم و احساس میمی

مختلفی از نفس منسوب شود؟ آیا حیات خود در یک قوه جای دارد یا در تمام قوا؟ اگر بنابر 
پذیر است آنچه موجب اتصال آن سخن برخی از فیلسوفان )افالطون( که معتقدند نفس تقسیم

 : است آورده نیچن ارسطواست چیست؟ 
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. ردیپذیم فساد و ابدییم نحاللا بدن شود بازگرفته نفس اگر است بدن اتصال حافظ نفس
 بارنیا و است ارجح بودن نفس یبرا خود اصل نیا باشد نفس وحدت ضامن گرید امر اگر

 واحد اگر است نیا او پاسخ ر؟یکث ای است واحد خود نفس، وحدت اصل نیا ایآ دیپرس دیبا
 سر از را استدالل دیبا باشد؛ ریکث اگر و مینده نسبت نفس خود به را وحدت چرا است

 رفت شیپ تینها یب تا بیترت نیا به و کرد جستجو است آن اتصال موجب آنچه و گرفت

  .(1-11ص ب،611 ،همان)

 واحد از نظر ارسطو امری است که جزء ندارد و حرکت ندارد. این دلیل نیز به بساطت نفس      
رد را از طریق بساطت ن گفتیم ارسطو تجـش از ایـانکه پیـگردد؛ چنرمیـداشتن بـرکیب نـو ت

 کند.بیان می
را  کندکه در برهان بر اجزای نفس آنارسطو دلیل دیگری برای واحد بودن نفس بیان می    

 مطرح کردیم.

 
 متحرک نبودن نفس. 1

چنانکه در دلیل پیشین آوردیم دلیل انفعاالت، بدن و ماده و موضوعی است که نفس در آن قرار 
کسنوکراتس که نفس را عدد دانست که خویشتن را به حرکت  ةه نظریدارد.  ارسطو در انتقاد ب

را نامعقول دانست؛ چراکه هر حرکتی محتاج محرک و متحرک است حال آنکه  آورد آندرمی
پذیرد چگونه متحرک خواهد بود؟ زیرا هرگاه واحد چیزی است که جزء ندارد و تباین نمی

آنکه تباین ندارد و در آن موجود باشد. حال واحد هم محرک و هم متحرک باشد باید تباینی

.(ibid, I,409a 5)  ابد و همیشه همان است که بوده استیانقسام نمی
زیرا متحرک دانستن نفس   

 ةبین ائتالف داشتن نفس است که پیش از این ثابت کردیم نفس مرکب نیست. اما او در ادامم

قوا است و با همان قوا یعنی قوای محرکه، کند که نفس عدد نیز نیست.نفس اصل بحث اثبات می
 شود.حساسه، ناطقه و با حرکت تعریف می

ا هریک از این قوا نفسی دیگر است یا جزیی از نفس است و از لحاظ مکانی مفارق است یآ     

( در 62ص؛ اکویناس، 10ب،  613، 1347یا تنها عقال میان آنها تمایز و تفارق است؟ )ارسطو، 
 حل دشوار نیست. این قوا دریافتن راه مورد بعضی از

 
 مکان بودن نفسبی. 2

 را در سراسر جسم حساس منتشر بدانیم الزم است دو جسم  اگر نفس را جسم بشماریم و آن
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که نفس را جسم است منظور رد نظر فیلسوفانی  .(1ب604، 1347ارسطو، ) شاغلِ یک مکان باشد
نفس مجموعة نقاط یا اجزاست و جسم نیز چنین است ند. بر حسب این عقیده چون ندالطیف می

در این عبارت مادیت نفس را نفی  .(14صداوودی،  )هر دو باهم شاغل یک مکان خواهند بود

کند؛ زیرا فرض بر جسم لطیف دانستن نفس مستلزم این است که دو جسم دارای مکان باشند می
تواند وجود یک جسم نمی ةت و الزمو این محال است؛ زیرا مکان از لوازم وجود هر جسم اس

خود مستلزم آن است که آن دو دارای یک وجود  ةوجود جسم دیگر باشد و این امر به نوب ةالزم
 و یک جسم باشند نه دو جسم و این خالف فرض است. پس ناچار باید نفس غیرجسم باشد.  

مکان نیز خواهد داشت؛  گوید اگر نفس  به ذات خود دارای حرکت باشد،در جایی دیگر می     

از سوی دیگر، هرگونه حرکتی،  .(Aristotle, 1950, I,406a 30) زیرا هر حرکتی در مکان است
تغییر است و هرگاه نفس از آن حیث که نفس است خود را به حرکت درآورده باشد حامل 

و این باطل را طبیعت دیگر بگیرد  حرکت نیز خود آن باشد باید طبیعت آن فساد پذیرد و جای آن
داند و این مطلب حاکی از تجرد نفس نیاز از مکان میاست. بر این اساس ارسطو نفس را بی

 است. 

 
 مقدار نداشتن نفس. 4

صحیح نیست که نفس را مقدار که گوید ق.م( می 364-624ارسطو با نقل مطلبی از افالطون ) 
را نفس جهان  آن رسالة تیمائوسدر  زیرا نفسی که افالطون ،(2الف  604، 1347ارسطو، ) بدانیم

صورت دایره با حرکت دورانی درآورده است همان عقل است چه نفس شهوی و و به ددان می
اند و دارای ویژگی نفس جهان که حرکت دورانی وجود آمده هنفس حساس بعد از نفس جهان ب

 همان،) کنندتوجه می سوی اموری که متعلق ادراک آنهاستدارد نیستند، بلکه به خط مستقیم به

 .(36، ص 1الف 
بنابراین این دو نکته، یعنی حرکت حیوان به اختیار و تفکر نسبت داده و نیز مقدار بودن را از     

 کند.نفس منکر شده است، نوعی تجرد نفس را به ذهن تداعی می
دت نفس امری داند که منشأ حیات و حرکت ادراک و وحبنابراین ارسطو از یکسو درست نمی   

توس که کرات یدگاه دموکریدفتر اول در نقد د ،نفس در بارةمادی باشد؛ ارسطو در کتاب 

ن آن دشوار و ییاست که تب ین مطلبید: ایگویوان دانسته میر را سبب حرکت حیناپذهیتجز
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وان یار و تفکر است که محرک حیاز اخت یوساطت نوعوان را بهیممکن است. درواقع نفس، حنا
  .( Aristotle, 1950, I, 406b, 20-25) شودیم

 آن دفتر برای بحث از وحدت نفس، نظر کسنوکراتس و دموکریتوس را پیش  ةاو در ادام    

کشد و با بیان این مسئله که نفس اگر جسم باشد باید در سراسر جسم حساس منتشر باشد و دو می
اد کسانی که به عناصر در نفس قائل اعتق ی( و نیز نف3-1 ،ب604جسم شاغل یک مکان باشند )

اگر قرار باشد نفس همان  .شناسدط بلکه امور مرکب را نیز مییگوید نفس نه تنها بساهستند می
 گیرد در این صورت نفس نامتناهی از اشیا را اشیایی باشد که شناسایی او به آنها تعلق می

نها خواهد بود؛  زیرا بنابر آن آ ة( و نفس شبیه هم21-30ب، 604، 1347ارسطو، شناسد )می

عقیده هر عنصری عنصر مشابه خود را خواهد شناخت؛ اما برای شناختن استخوان یا انسان چیز 
د سگ یتواند بگووجود نخواهد داشت جز اینکه آنها خود در نفس حضور یابند و چه کسی می

پس  .(4 -10،الف610همان،) یا انسان در نفس جای دارد در مورد سایر چیزها نیز چنین است
  .(21، الف610همان،گیرد)شناسایی به نفس نه از آن حیث که مرکب از عناصر است تعلق می

تواند از اصل ماده و صورت دست بکشد. ناگزیر با تعابیر متعارض ارسطو نمی ،از سوی دیگر     

 ه است.گاهی با نگرشی مبنی بر تجرد و متمایل بوده و گاهی درجهت مخالف آن پیش رفت
 

 عقالنی نفس  ةدلیل براساس قوج. 

پیش از این دالیلی برحسب صفات نفس ارائه کردیم؛ دراینجا از طریق جزء عقالنی نفس و 

گیریم. در این مبحث بیان ارسطو تجرد نفس را پی می ةاعمال نفس ناطقه و مفارق بودن آن مسئل
 برای تجرد نفس صراحت بیشتری دارد. 

 
 اعمال عقل.9

م جزیی از نفس انسان است. اگر براساس عقل و اعمال او که بخشی از نفس است برای عقل ه

توانیم بگوییم یکی از اعمال عقل، ترکیب است. عمل ذهنی که به تجرد نفس دلیل آوریم می
 یپیوندیم همان عملی است که اشیاهم می هبسیط را در یک شیء مرکب ب یوسیلة آن اشیا

کنیم و مبدأیی که وحدت بخش این ترکیبات است، عقل تقسیم میمرکب را به عناصر بسیط 

کنیم و همین حکم سبب اعم از ایجابی یا سلبی صادر می  میاست. یعنی در هر دو مورد حک
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را وارد  خطاست. خطا همیشه در ترکیب قرار دارد؛ زیرا اگر تصدیق کنیم سفید ناسفید است آن
 ن منشا خطا حکم است.بنابرای .(1ب، 630، همان )ترکیب کردیم

بخشی عقل بحث کرد و وقوع خطا و حقیقت را در ترکیب  ارسطو بعد از اینکه راجع به وحدت   

 بسیط سخن  یمرکب از آنها ممکن دانست در مورد تعقل خود اشیا یط و تشکیل اشیایبسا
ه تقسیم ناپذیرند؛ که بالقو یی. اشیا1داند: ناپذیر یا بسیط را دو قسم می تقسیم یگوید. او اشیامی

 .(233، ص10ب، 630، همان)6. آنهایی که بالفعل قابل تقسیم نیستند2
امور مفارق فکر  در بارةآنکه مفارق از بعد باشد پرسد آیا ممکن است که عقل، بیارسطو می    

این پرسش ارسطو  در بارةتوماس  .(11ب، 631، همان )کندانتزاعیات فکر می در بارةعقل « کند؟

فهماند که وقتی نفس مفارق شود عقل خواهد توانست گوید با این پرسش، ارسطو به ما مییم
چیزهایی را بشناسد که در حالتی که مفارق نبود نتوانست. بنابراین عقل از آن حیث که فعل یک 

 .(76اکوئیناس، ص) اندام نیست، مفارق است. نه از آن حیث که فعل یا کمال بدن است
  آن نشود مفارق بدن از تا نفس. ندارند یحس منشأ که است یامور به ناظر طوارس عبارت    

 یکل امور به بعد و ردیگیم خارج از را خود ادراک نفس یوقت یول بشناسد؛ تواندینم را امور

 زین بدن و نفس ارتباط در عقل که است نآ ةدهندنشان. هستند مجرد یکل امور و ابدییم معرفت
 .است مجرد

طور که ادراک بصری نسبت به محسوسات مختص به خود همیشه درست است در  همان     
مورد امور عاری از ماده نیز به همین وجه است. ماهیت عاری از ماده متعلق خاص شناسایی عقلی 

 طورکه محسوساتِ معلومِ مختص حواس مختلفه است و هیچ حسی در علم به است همان

 .(30ب، 230، 1347ارسطو، ) دکنمحسوس مختص به خود خطا نمی
 
 مفارق بودن قوه عقل. 1

های دیگر باشد یا اینکه مفارق بودن اعم از این است که فقط این جزء مفارق و مستقل از قسمت

 ,Aristotle, 1950, III) مفارق بودن آنها نه از جهت امتداد مکانی و تنها از لحاظ انتزاعی باشد

429a, 10-13). تواند عقل از نفس به این معناست که آن در نفس است؛ اما می پذیر بودنمفارقت
( و ارجاع به عقل 227داودی، ص ) ز آن مفارقت جویدا طور واقعی ه، خواه ب4خواه از راه انتزاع

به معنی مفارق از بدن نیست، بلکه مجزا بودن آن از قوای حسی است و « مفارق»به مثابه چیزی 
 .(34اکوئیناس، ص ) مادی نیست  میاینکه عقل در بدن دارای اندا
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صورت کیفیت معینی از سردی یا موجه نیست عقل را مخالط با بدنی بدانیم؛ زیرا در این     
داشت؛ حال آنکه عقل هیچ آلتی ندارد؛ حساسه آلتی می ةافت یا مانند قویدر آن راه می  میگر

تر نبود؛ به ادراک معقول ضعیف تر، قادرزیرا اگر داشت بالفاصله بعد از ادراک معقول قوی

تر و در ادراک ناطقه پس از ادراک معقول قوی ةکه قوحاسه چنین است؛ درحالی ةچنانکه قو
 .(Aristotle, 1950, III, 429a, 10-13)تر تواناتر استمعقول ضعیف

 دارد که حس مستقل از بدن وجود ندارد؛ حال آنکهحس و عقل بیان می ةارسطو با مقایس     
ندارد   میاست؛ حال آنکه عقل اندا  میعقل مفارق است و از طرفی دیگر، حس دارای اندا

نفس صورت بدن است. صورتی در ماده و . (46؛ اکوئیناس، ص21الف 624، 1347)ارسطو، 

بخشد در ماده است؛ اما به جهت قوة مفارق از ماده است؛ درواقع بنا بر وجودی که به بدن می
است که آمیخته از عناصر   میواقع فعل جس باشد مفارق است. صورت درخاص آن که عقل می

حال قوایی دارد که قوة هیچیک از آن عناصر نیستند، بلکه آن قوا به دلیلی اصلی است، با این
تر باشند بیشتر قوایی دارند که از ماده اعلی متعلق به چنان صورتی هستند. هرچه صور برجسته

 ةطور کامل از مادای دارد که بهو واالترین صورت که نفس انسان است قوهر تعالی دارند؛ از این

ای در بدن عقل. پس از این لحاظ عقل مفارق است؛ زیرا قوه ةجسمانی تعالی دارد؛ یعنی قو
 .(46-44اکویناس، ص )عالوه نفس فعل و کمال بدن استای در نفس است بهنیست، بلکه قوه

خود و به نفسه فعل بدن است و  ةواسط هفعل بدن نیست، بلکه ب قوای خود ةواسط هنفس ب     
بدن هستند  یبخشد؛ هرچند برخی از قوای نفس افعال برخی از اجزاوجودی خاص به بدن می

قوایی همانند عقل،  ،کنند. از سوی دیگررا برای کارکردهایی خاص کامل می یآنها آن اجزا

آکوئیناس،   )پذیردمادی و جسمانی تحقق نمی  میاندا ةطواس هفعل بدن نیستند؛ زیرا کارکرد عقل ب
 .(44ص

نظر ارسطو صورت همیشه در فاعل آن  هحیات یعنی صورت حیات است. ب ةنفس علت اولی     
طورکه فعل محرک در متحرک است؛ چون وجود دارد ولیکن فعل فاعل در قابل است؛ همان

نامند، بلکه نام همین صورت را به نام ماده نمی صورت یکبار در قابل تحقق دارد و دیگر آن قابل
از این جهت صورت انسان در ماده و مفارق است؛ درواقع  .(41داووی، ص )دهندرا به آن می

بخشد و بدین سبب حد آفرینش آن است در ماده است. اما بنابر قوهبنابر وجودی که به بدن می

برخی صور در ماده که ممکن نیست ناابراین ای که خاص انسان است؛ یعنی عقل، مفارق است. بن
 .(47 -44اکوئیناس، ص )باشند و قوایشان مفارق باشد
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 توان گفت:بنابراین می    
جامع و نیز در  شرحی بر روانعقل مفارق است؛ یعنی نامرکب و غیرجسمانی است؛ توماس در .1

ی هیچ عضوی گوید مراد ارسطو از مفارق، غیرجسمانی بودن است؛ یعنمی علم کالم

جسمانی ندارد.  پس او به جوهری جداگانه بودن عقل قائل نیست. توماس کسانی را که به 
 ,Aquinas, 2009, Q 79, A5 (Aquinas &  کند ند سرزنش میا جدایی عقل از نفس قائل

1994, 222). 

وای ، نفس را از قشرحی بر روانتوماس در  ؛و جاودانه است 7بخش عقالنی نفس، فناناپذیر.2
کند. جاودانه و مطابق با فعالیت عقالنی آن، بخش عقالنی را فناناپذیر معرفی می ددان میبدن 

 (Aquinas, 1994,p 222). به این معنا که باقی است

 
 نتیجه

ای از نفس و مفارق نفس باشد، عقل قوه یقوا ةاگر نفس امری واحد و تعریفی کلی برای هم .1
نفس واحد که کند نفس توسط کسنوکراتس، ارسطو ثابت میاست. در انتقاد به عدد بودن 

است. واحد جزء ندارد و بسیط است و تجرد نفس در ارسطو به معنای بساطت است؛ بر این 
 سخن گفت. نیزتوان از تجرد نفس  اساس می

تجرد نفس در معنای ارسطویی، به معنای بساطت و ترکیب نداشتن است؛ و بسیاری از دالیلی . 2

ی تجرد نفس آوردیم؛ مانند نفس عدد نیست، یا فسادپذیر نیست یا متحرک نیست به که برا
گردد براین اساس تجرد نفس نزد ارسطو به دو معناست: بساطت و مفارق بودن. بساطت برمی

 عقل مفارق تام است؛ نفس مفارق است؛ بدین معنا که برای تدبیر بدن به قوا نیازمند است.

 ی )ناطقه( و غیرعقلی )غاذیه، شوقیه، حساسه و محرکه( است. جزء نفس دارای قوای عقل. 3
 عقالنی نفس از بدن مفارقت پذیر است.    

 پذیر و فسادپذیر نیست؛ ارسطو انفعال پذیری را به محل و موضوع نفس نسبت نفس انفعال. 6
 دهد یعنی بدن.  می    

است و امر دارای حیات موضوع  حیات داشتن با دارای حیات بودن متفاوت است. نفس حیات.1
تواند همان جسم باشد پس نفس   میگیرد. حیات ن  میاست که حیات به آن تعلق   میو جس

 جسم نیست.

 حرکت حیوان به اختیار و تفکر نسبت داده و نیز مقدار بودن را از نفس منکر شده است، نوعی . 6
 کند.تجرد نفس را به ذهن تداعی می    
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نفس را وجودی جدا از بدن تواند بود؛  ،از اعمال نفس خاص خود او باشدهرگاه بعضی . 4
 نفس به حیوان تعلق  ةها از تعینات خود نفس است بعضی تعلقات باواسطبرخی از ویژگی

 گیرد؛  پس نفس وجودی جدا از بدن دارد.می
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 نور یمعن کی به که رایز دارد؛ نور به مشابهت که است یاملکه نکهیا اعتبار به ،(makes)کند

 بالذات چون که است عقل نیهم و دهدیم رییتغ بالفعل یهارنگ به را بالقوه یهارنگ زین
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شود و به ر جدول انواع اجناس ارسطو، نوع انتلخیا است و همین نوع منشأ آثار دیگر می. د1
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 مانند است؛ بالذات ریناپذمیتقس که آنها. 1: است قسم دو بر خود دوم قسم. ندارد وجود آنها
 تینهایب تا توانیم را آنها بلقوه ستند،ین ریپذمیتقس بالفعل اگرچه که خط متصل، ریمقاد

 از آنها یریناپذمیتقس که هستند یامور. هستند بالعرض رمنقسمیغ که ییآنها. 2 رد؛ک میتقس
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 منفعل عقل از یانتزاع بطور فعال عقل که افتیدر نیچن توانیم کسیه و زابارال رینفس بنابر. 4
 و او خود نیب و است شیخو ذات همان او که است صورت نیا در تنها و شودیم مفارق

 را یواقع مفارقت ارسطو کرد وانتیم هم را فرض نیا اما ست؛ین زیتما گونهچیه او تیماه

 ،یداود)  بداند ریفناناپذ و Transcendant یمتعال آنرا بتواند تا داشته منظور فعال عقل یبرا
 .(224 ص ،1347

 مراد. ناطقه قوه و محرکه، ةقو و حساسه قوه ه،یشوق ةقو ه،یغاذ ةقو: از اندعبارت نفس یقوا. 7
 .(30 ب،616 ،3 دوم، دفتر)است ناطقه قوه بجز قوا نیا همه نفس، یرعقالنیغ بخش
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