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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  13، شماره مسلسل 3179 بهار، دهمسال 

 

ارسطو و  ۀشیدر اند ینفس و ارتباط آن با جاودانگ ییدایپبررسی 

 نایس ابن
 
 
 
 

 2/7/4934تاريخ تأييد:          5/4/4934 تاريخ دريافت:

  * * اعظم جانجان

 * ** سیدمحمد معصومی

 

فلسافه   ۀمسئله نفس و بحث از آغازز و اناازآ آ ا از مسازمه مدا  وز  ا ز     
شاه    ز یا ص زت مبد  ب فالسفه بزستز ا بحث از نفس به  یاست. اگرچه وز آزا

باه شامزز    نزیس ازسط  و ابن یم ض ع از جمله مبز ث برجسته وز آزا نیاستا ا
باه   هیقز م ج وات ۀهم یاو برا وهه یازسط  نشز  م ۀبه فلسف ینگز  کل. هیآ یم

 رینزپا   ییمزو  ا صا زتا نفاس و باه  زا جاها      یۀنظر یبر مبنز ینفس است. و
 یباز نازب و   تیو معتقه است نفسا  زوث بز  هوث به  است و وز ندز وانه یم

او  یشه  وز آزا  قیامز بز وق رو؛گییآ  وز نظر نم یبرا ییو بقز ش ویبه  نزب و م
کزمالً متفزوت  ینگز  کل نیکه بز ا  زسییم ی ثبه مبز ایآثزز مختلف و یو برزس

از نفاس اسات.    یکا  بخشا   وسات  یاعتقزو او باه جازووانگ   ۀوهنه است و نشز 
 یمشزبه نظار ازساط  وازو و  تا    ینفس ظزهراً نظر ییهایوز مسئله پ زین نزسیابن

که مقله صرف ازسط ست و به تبع ازسط  به  اهوث   هیبه نظر آ گ نه نیا هیشز
وز  شا و  یمشاخ  ما   ایشاه  وز آزا و آثازز و    قیا است؛ امز بز وق هنفس معتق

                                                 
.کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت و مدرس دانشگاه *

.عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان **
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که اگرچاه   یا گ نه  به رو؛گییو اص ل مد  از ازسط  فزصله م زتیاز جزم یززیبس
وز باز  سرن شات نفاسا     ییبه  هوث نفس استا بر خالف نگز  ازسط  هیقز

  .وانه یجزووانه م ینفس زا امر تیوز ندز یو

 

  عقها مزو ا ص زت. اینفسا به ا  هوثا جزووانگ :کلیدی واژگان

  مقدمه

ت ا  به این نتیاه زسایه   می افیلس فز  پیش از سقراط هزی ویهگز آزا و  بز مطزلعۀ

انه. فیلس فز  بزستز  غزلبزً نفس زا  پرواخته 4ص زتی مبد  به مسئله نفس  که آندز به

زسه. البتاه وز ایان    که وز ندزیت به جزووانگی می وانستنه میامری مارو و قهی  

بار   کاه  اناه   کارو تفسیری مزوی از نفس ازاماه   2ای نیز مزننه امپهوکلس عه  امیز 

زوو. امز وز میز  فیلسا فز ا از   شمزز می  نفس امری فزنی به امبنزی چنین تفسیری

 آ سقراط به بعه بز صرا ت بیشتری به بحث نفس و از جمله  اهوث یاز قاهآ    

همز  عقه الدی است و  زکمیت  انفس انسز  اپرواخته شه  است. از نظر سقراط

زوا ساقراط باه    مزننه  زکمیت عقه الدای بار جداز  اسات؛ ازایان      انفس بر به 

 .(17-34: 7431)ورنر، است ه معتقجزووانگی نفس 

شنزخت و معرفت مبتنای   بزز النفس بر ویهگز  وی وز  عل  نظریۀ افالط   وز 

که انسز  وز  چیزی زیرا هر ؛نفس قبه از به  وج و واشته است ااست. از نظر وی

                                                 
گراینان    اند؛ هرچند نزد برخی همچون سنن   . در این نوشتار نفس و روح به یک معنا به کار رفته1

گرایان  نفس آخرین جایگاه فردی  و تشخص انسنان   میان نفس و روح تمایز وجود دارد. از نگاه سن 

کنند.   یی پیدا منی «من ن تو »اس . در این مرتبه  انسان ن به تعبیر مارتین بوبر ن با خدایِ شناختنی رابطۀ   

اما در مرتبۀ روح خبری از فردی  و تشخص نیس  و اگر نفس ساحتی اس  که با خداشناختنی ارتباط 

 دارد  روح ساحتی اس  که با خدای فوق شخصی و ناشناختنی وحدت و عینی  دارد. 

2.Empedocles. 
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که نفاس قباه از     جزیی ؛گیروا وز واقع یزوآوزی عزل  مُثُه است طی  یزت یزو می

نفس وز ندزیت جزوواناه   که کنه بیز  می ز ب و  است. او همچنینوزوو به به  آنا

ثئدا    4،فايددن  او وز آثزز متعهوی همچا     .(414: 7441)چایدستر، ش و  و ازلی می

ویژ  عقه و جزووانگی آ  بحاث کارو     نفس و به از 4جمهور  و 9سوفسطائی 2اتتوس

  .(71-14: 7441)گادامر،  5است

  ای علمای و منطقای مسازمه علا      فیلس فی است که بز شای    نخستینازسط  

که ازساط  شازگرو افالطا       آناز از. النفس زا م زو برزسی وقیق قراز واو  است

اساتزو  قاراز واشاته اسات. او ابتاها       هزی ویهگز شهت تحت تأثیر  ب و ا ابتها به

یاز   6کززشا و کاه از طریاق تا      نفس مزننه افالط   به قهآ نفس معتقه می بزز وز

زسه. وی بز وزوو به ووزۀ  و و وز ندزیت به جزووانگی میگرو نظریۀ مُثُه اثبزت می

شا و و باه نقاه افالطا        از م اضع پیشین خ و ووز می اا  ووآ زنهگی فلسفی

 .(471-471: 7، ج7411)کاپلستون،  7پروازو می

                                                 
1. Phaedo. 

2. Theaetetus. 

3. Sophist. 

4. Politeia. 

 . 193: 1381؛ 8: 1331برای آگاهی بیشتر نک: افالطون   .5

6. Anam nesis. 

( دورۀ افالطنونی کنه دورۀ   1انند:    ای سیر تحول افکار ارسطو را به سه مرحله تقسیم کنرده  عده .1

تألیف محاورات ارسطویی به شیوۀ افالطونی اس . در این دوره ارسطو به استقالل نفس از بدن معتقند  

شناختی و اخالق اس . در این دوره  ( دورۀ متوسط که دورۀ تألیف آثار ارسطو در زیس 2بوده اس .  

( دورۀ اخینر کنه دورۀ تنألیف    3کند.   سم  اعتقاد به فنای بدن با فنای نفس گرایش پیدا می ارسطو به 

س و اس  که ارسطو در این دوره با مبنا قرار دادن رابطۀ ماده و صنورت  رابطنۀ نفن    نفس دربارۀکتاب 

 شود. کند و در نهای  به فنای نفس با فنای بدن معتقد می بدن را توجیه می
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مزننه افالط   به تقهآ نفس بار باه  و تاارو     4اندمساگرچه ازسط  وز زسزلۀ 

نفس از به  و بقزی نفس بعه از فنزی باه  معتقاه اساتا وز ندزیات باه جازیی       

ای از نفاس   کنه یز ایان وو زا باه جنباه    زسه که ازلیت و ابهیت نفس زا زو می می

 .(717: 7441)داودی، ه مزین محهوو می (عقه فعزل)

زیرا وج و باه    ؛به از به  م ج و بزشهت انه ق ازسط  معتقه است نفس نمی 

)حاارری ماننادران ،   کنه  او نفس زا امری  زوث تلقی می شرط وج و نفس است.

معتقاه  اسزس این نگز  به فنزی نفس بز فنازی باه     . وی وز ندزیت بر(471: 7431

جز سخن از  این است که ازسط  هر اش و. نکتۀ مدمی که وز ایناز وج و وازو می

ای از  اماز وز ووز   ؛ز  آوزو ا وز ندزیت نفس زا فازنی وانساته اسات    هوث به می

بارای نفاس سرن شاتی جاز      اب و  استقزیه  یزت فکری خ و که به قهآ نفس 

اسات  پرسش این  ایزبه جزووانگی وز نظر نگرفته است. آنچه وز ایناز اهمیت می

 بار  افازو   ؟ ه شهینح ۀ پیهایی و سرن شت نفس قز میز ای  ت ا  زابطه آیز می :که

چگ نگی سرن شت آ   اچگ نه نح ۀ پیهایش نفس اوز ص زت وج و زابطه ااین

 زنه؟   میقزا ز

 مسالمز   ز ف لسا یف وانشامنها  و بز وزوو فلسافۀ ی نازنی باه جداز  اساالآا      

ایرانای و هناهی    انظریزتی که از فرهنگ و تمه  ی نزنیا مصری هاز هم ک شیهنه

بیشتر تحت تأثیر  افیلس فز  مسلمز  از بین فالسفۀ ی نزنی. بدر  ببرنه اآمه  است

ازسط  قراز واشتنه. کنهی نخستین فیلس ف مسلمز  است. او وز بز  نفس  یآزا

هز یکی  وز این زسزله عقه فعزل زا وز همۀ انسز ا ن شته 2دربارۀ عقلنزآ  ای به زسزله

بعه از کنهیا فززابی نیاز   .(14-17: 7443)ژیلسون،  بزشه نیز می جزووانه که وانه یم

                                                 
1.Evdemos. 

2.On the Intellect (De intellectu). 
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 . (47-41)همان: وانه  او نیز عقه فعزل زا ابهی و ازلی می ابه بحث از عقه پرواخته

یا  از آنداز    انها های   اگرچه بیشتر فالسفۀ اسالمی به بحث نفس ت جه واشته

نحا     باه  افلسافی خا و   هازی   زسینز به آ  نپرواختاه اسات. او وز کتا    مزننه ابن

آ  نگزشته  بزز هزی متعهوی وز وز بز  نفس پرواخته و زسزله ای به بحث گسترو 

 کرو ه  از جنبۀ فلسفی و ه  از جنبۀ فیزی ل ژی برزسی  اسینز نفس زا است. ابن

تز پیش از عصر جهیه وز شرق و غار  تاأثیر فاراوا      بزز او وز این  یاست. آزا

معتقاه  مزننه ازسط  به  هوث نفس  . وی(331-333: 7443)فاخوری،  4واشته است

از ازساط  فزصاله    اولی وز تبیین چگ نگی آ  و ازتبازط آ  باز جازووانگی    ااست

قزیاه  باه جازووانگی نفاس     اگیرو و وز ندزیت بز ت جه به تبیین خاز  خا و   می

 وهای  نشاز    ابز برزسی نگاز  ایان وو فیلسا ف    ای  ک شیه وز این مقزله ش و.  می

هر وز نح ۀ پیهایی نفاس پیارو ازسط ساتا وز تبیاین ایان      سینز اگرچه وز ظز ابن

شا و و   کازمالً از ازساط  جاها مای     امسئله و چگ نگی ازتبزط آ  باز جازووانگی  

 وهه. ویهگزهی متفزوت از وی ازامه می

 ارسطو

ص زت جهی م زو ت جاه    مسئله نفس از جمله مبز ثی است که ازسط  آ  زا به

هازی   وز کتاز   اوز آثازز متعاهوی باه مسائله نفاس پرواختاه       اوقراز واو  است. 

اسات.   کارو  بحث نفس ت جه  به نيکوماخوس ن در پيدايش حيوانات اخالقا مابعدالطبيعه

دربارۀ نفدس  هزی  مزننه کتز  اهمچنین بحث نفس م ض ع اصلی بعضی از آثزز وی

                                                 
و بخشنی   شفا  قسمتی از کتاب النفسشناسی کالسیک  عمدتاً در کتاب  سینا در روان . میراث ابن1

شناخته شده اس . محور اصلی  de animaشود  که در اصالح التین با عنوان  دیده می نجاتاز کتاب 

 اس .« انسان معلق»این آثار برهان 
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بحث از آغازز و اناازآ    اوز   زۀ نفسمطرح  . یکی از مبز ثاست رسالۀ نفدس و 

زغ  مطزلعۀ فراوا  وز   زۀ عل  النفسا مبحث پیاهایش و   بهنفس است. ازسط  

او وز این زمیناه   یآزا ابنزبراین و سرانازآ نفس زا به وض ح برزسی نکرو  است

محهوو و مبد  است. ابدزآ و  تی وز بعضی م ازو تنازق  ساخنز  وی وز ایان    

و وز بز  پیاهایش و سرن شات نفاس شاه      سبب سخت شه  فد  نظر ا امسئله

ازسط  وز این مسئلها اعتقزو او به  هوث نفس  یاست. البته بز نگزهی کلی به آزا

 وز چنه م زو به بحث از قهآ نفس پرواخته است. تندزنمزیه و  تر می برجسته

ت ا  زمزنی برای پیهایش نفس وز نظار گرفات یاز اینکاه       زل بزیه ویه آیز می

وز ندزیات نفاس باه چاه      ا  و همیشگی است؟ مسئله ویگر اینکهنفس امری قهی

شا و؟ آیاز    زوو یز جزووانه می آیز همرا  بز به  از بین می ؛ش و می سرن شتی وچزز

ت ا   هوث نفس زا مبنزیی برای جزووانگی آ  وز نظار گرفات؟ باه عباززت      می

 آنااز  اایان  بر افزو  ای وج و وازو؟  آیز بین  هوث نفس و فنزی آ  زابطه اویگر

چگ نه بزیه نظر او زا بز اعتقزو  به  اهوث   اکه ازسط  نفس زا جزووانه پنهاشته

 جمع بست؟

 نحوۀ پیدایش نفس

بر تمزیز میز  ق   و فعه مبتنی اسات. ایان وو   نفس  دربارۀویهگز  ازسط  وز کتز  

2و صا زت  4یعنای مازو    اتار  پزیه و اسزس وو اصطالح مد  امفد آ
زا وز فلسافۀ   

کننه. بر اسزس نظریۀ مزو  ا ص زتا ص زت فعلیت شیء است   ازسط  فراه  می

ص زت فعلیات   و که البته بز مزو  تالزآ وازو. مزو  بهو  ص زت ق   مح  است

                                                 
1. Matter. 

2.Form. 
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 .(Hoffe, 2003: 92)آوزو  خ و زا از تالزآ بز مزو  به وست می

 2لفعاه عنا ا  بز   و صا زت باه   4خززجی به عن ا  بازلق    مزوۀ ااز نگز  ازسط 

کنه اگرچه این وو مفدا آ وز ههان از یکاهیگر جاها      وی بیز  می .ش و اوزاک می

ص زت  امزو  و نفس ابه  ااز نگز  ازسط  نزپ یرنه. وز عزل  واقع جهایی اش نه می

نزپ یرنها نفس و باه  زا   ییط ز که مزو  و ص زت از یکهیگر جها  است و همز 

 . (734-731: 7431)ورنر، ت ا  جها از یکهیگر تص ز کرو.  ه  نمی

ای  اگر آم زۀ نفس زا بر پزیۀ زابطۀ مزو  و ص زت به وقت برزسی کنی ا نتیاه

نفس و به  هم از  بزیه باز   ابز ت جه به این زابطه .ش و مد  از آ  گرفته می ززیبس

نفس  ات ا  یکی از آندز زا جها از ویگری وز نظر گرفت. بنزبراین ه  بزشنه و نمی

از یکااهیگر  ی اطاا ز کااه گفتاا  ه بااز هاا  ایااازو شاا نه؛ زیاارا همااز و بااه  بزیاا

 ؛وانی  به  امری  زوث است و وز این شکی نیست می ااز طرفی .نزپ یرنه جهایی

 پس نفس نیز بزیه امری  زوث بزشه.

 ؛ش ی  که تأییهکننهۀ  هوث نفس اسات  ازسط  بز عبززاتی م اجه می یوز آزا

 است: وزبززۀ نفس  کتز ای از  مزننه این عبززت که گزیه 

ناپذیر است یا الاقل جزئی از نفس چنین است اگرر نفرس    یینفس از بدن جدا

 Fred D؛ 28: 9431 پذیر باشد و شکی در این نیست )ارسطو، بالطبیعه تقسیم

Miller Jr.1999: 316) 

تا ا  نفاس زا    واناها قطعازً نمای    نزپ یر از به  می ییوقتی ازسط  نفس زا جها

 و چه قبه از ایازو به  و چاه بعاه از نازب وی باه  وز نظار گرفات       ابه بهو  

 کنه:  بیز  میزسزلۀ نفس نفس امری  زوث است. او همچنین وز  ابنزبراین

                                                 
1.Potentiality. 

2.Actuality. 
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هرچند نفس جوهری لطیف است، اما وجود تن شرط برای وجود نفس اسرت،  

  .(38: 9423تا به امر خداوند به بدن تعلق بگیرد و در آن فیضان کند )ارسطو، 

نفاس ایاازو    ات ا  چنین نتیااه گرفات کاه تاز باه  نبزشاه       از این جمله می

 یزبه.  پس بحث از قهآ نفس م زو نمی ؛ش و نمی

یعنی عقه  اقسمی از نفس بزز زغ  اعتقزو ازسط  به  هوث نفسا نظر او وز به

فعزل متفزوت از نگز  کلی او به نح ۀ پیهایش نفس است. او برای عقه انسزنی باه  

ه شاه   یا برای عقه قز 4تیمزم سش و که افالط   وز زسزلۀ  ه مییز  مزیتی قزهم

عقه که پیش از ت لاه هار انسازنی وز باه  او جازی       أاست. وی معتقه است مبه

زوو که از آناز آماه    مزنه و به همز  جزیی می پس از فنزی به  بزقی می اگیرو می

قاهآ بخشای از    بازز  ا وزت ا  نظر او ز صرا ت می است. وز این سخن ازسط  به

واناه   نفس برواشت کرو. او این بخش زا امری مارو از مزو ا قهی  و جزووانه مای 

 نیز مطرح شه  است.  اوومس. بحث از قهآ نفس وز زسزلۀ (31: 7417)ارسطو، 

 حدوث و امکان جاودانگی نفس

شا و. ایان    ص زتی کزمالً مبد  نمزیز  مای   ازسط  به ینفس وز آزا یسخن از بقز

ش و یز جزوواناه اسات و باه  یازت      آیز نفس بز نزب وی به  نزب و می»پرسش که 

ا پرسشی است که بز وج و تال  فراوا  فالسفه برای پزسا   «؟وهه خ و اوامه می

 اهمچنز  ماد ل مزنه  است. بز ت جه به ابدازآ ساخنز  او وز ایان مسائله     ابه آ 

 او زا به وو نگز  برگروانه. یزات ا  آ می

زابطاۀ مازو  ا صا زت زا      نفاس  وزبززۀازسط  وز کتز   تی اط ز که گف همز 

ط ز که مزو  و ص زت از  مبنزی تفکر خ و قراز واو  است. مطزبق این نگز ا همز 

                                                 
1.Timaos. 
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نزپ یرنها نفس و باه  ها  باهو  یکاهیگر قزباه تصا ز نیساتنه         یییکهیگر جها

(H0ffe, 2003: 92). 

ههنی و از طریق انتزاع است و این وو  انفس و به  میز تمزیز  ااز نظر ازسط 

وهنه. اعتقزو ازسط  باه تاالزآ مازو  و     وز عزل  خززج  قیقتی وا ه زا تشکیه می

 ابنازبراین  .شا و  زسزنه که بز مرگ به ا نفس نیز نزب و می این معنز زا می اص زت

گا ازی شا و و نفاس     و ص زت پزیاه اگر مسئله نفس و به  بر اسزس اصه مزو  

گاز  باه تاارو     نفس مزوی خ اهاه با و و های     اص زت به  بزشها طبق این مبنز

 ؛خ و نیز مزوی و مزننه به  است. از طرفی به  فازنی اسات   یزسه و وز بقز نمی

)ویسکونسک ، یزبه  نفس نیز به ولیه وابستگی به به ا همرا  بز به  فنز می ابنزبراین

ت اناه جاها از    نمای  اهزی مختلفی کاه وازو  نفس وز شکه ااز نظر او .(734: 7447

بز فسزو جسا ا نفاس نیاز فازنی      ابنزبراین و  یزت وج و واشته بزشه هزی هی به 

 . (11: 7443)فروغ ، ش و  می

واناه و از   وز واقع ازسط  از ی  طرف نفس و قا ای آ  زا اماری مازوی مای    

کاه از یکاهیگر    شمززو برمیوا ه  نفس و به  زا اجزای ی  ج هر اطرف ویگر

نفاس نیاز    اپس مسلمزً بزیه به این نتیاه برسه که بز مارگ باه    .نزپ یرنه ییجها

 ش و.  نزب و می

بز ویهگزهش وز بز  نفس کازمالً   ب و اای ویگر  گ نه  امز نظر او وزبززۀ عقه به

ت ا   میهزی آ  زا نزو آنزکسز گ ازس  متفزوت است. نظریۀ ن س یز عقه که ج انه

هازی   از جمله اجزای نظزآ فلسافی ازساط یی اسات کاه بحاث      اوج  کرو جست

کناه   ازسط  بیز  مای  .(7313: 4، ج7411)گمپرتس، فراوانی زا به ونبزل واشته است 
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)گاتری، ط ز ازلی وج و وازو   به (4عقه مح )نفس  ترین و یگزنه مظدر عزلیکه 

7411 :731) . 

نفس زا جا هری   اص زت ویزل گ ب و   که به هزی اولیه خ و ازسط  وز ن شته

 محازوزۀ  اهاز  جملاه ایان ن شاته    از 2زوو. وانه که بز مرگ از بین نمی غیرمزوی می

وز این محزوز  به بززگشت نفس به س ی خهاونه اشزز  شه  و این  .است اوومس

عن ا  نقطۀ وزوو به مبحث مزبعهالطبیعی وزبززۀ نفس است؛ بحثای کاه     مطلب به

وزباززۀ  وز کتاز   او  .(44: 7471)یگار،  قسمت عمهۀ آ  مسئله فنزنزپ یری اسات  

 کنه:  بیز  می نفس
هیچ مانعی نیست که  ،ناپذیر است... . با این همه نفس از بدن جدایی ،بنابراین

بب اینکه کمال برای هیچ جسمی نیسرنند،  دیگر نفس به س یالاقل، بعضی از اجزا

 (. 28: 9431)ارسطو،  3پذیر باشند مفارقت

مزنعی برای جهایی عقه فعزل از عقه منفعاه وجا و ناهازو.     ابه عبززت ویگر

شامزز آوزو.    شزیه بت ا  این عبززت زا ولیلی بر تأییه جازووانگی عقاه فعازل باه    

رترین مخل قزت اسات و از جنباۀ   کنه که وز نگز  ازسط ا انسز  ب فراست بیز  می

منه است و هرچنه انسز  م ج وی است کاه از طبیعات برخزساته      الدی جز  بدر

 ؛ت انه به خهاوناه نزویا  شا و    می ا زل الدی ه  هست. بنزبراین  عین استا وز

او وز آثازز مختلاف    .(41: 7444)فراسا،،  زیرا وازای همز  مزهیت خهاونه اسات  

                                                 

1. Pure mind. 

. در آثار ارسطو هر جا وی به جاودانگی نفس معتقد شده اس   تنها جاودانگیِ بخشنی از نفنس    2

 یعنی عقل فعال را در نظر دارد. 

 . منظور عقل اس  که مفارق و مجزا از بدن اس .3
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 4ز نفس اشزز  کرو  است.خ و به جزووانگی بخشی ا
عقلی که بزلق  ا  (3)ه ب و: یبزیه وز نفس به وو ن ع عقه قز امطزبق نظر ازسط 

 (1) .شا و  تمزآ معق الت است و مشزبه مزو  است و عقه منفعه نیاز نزمیاه  مای   

)ارساطو،   2کنه که همز  عقه فعزل اسات  و ا هاث می عقلی که علت فزعلی است

پا یری   عقاه انعطازف   سا    از یا  ا . به عبززت ویگر(117-111: 7437؛ 31: 7443

 ؛کنه گزینشی عمه می او از س ی ویگر 9«همه چیز بش و»ت انه  پزیز  وازو و می بی

طا ز    بلکاه باه   ؛پا یرو  پ یریا صرفزً از هر چیزی انطبزع نمی زغ  انعطزف یعنی به

. (41: 7413)نوسااا،،  ش و و گزهی زوی چیاز ویگار    فعزل زوی چیزی متمرکز می

ش وا وز واقع هماین قسا     ه به جزووانگی میینفس انسز  قز بزز ازسط  وقتی وز

او  .نزپا یر و ازلای اسات    وز نظر وازو کاه فناز   ااست« عقه فعزل»ووآ نفس زا که 

بلکاه   ؛زوو ش و و نه باز آ  از میاز  مای    نه بز به  مت له می امعتقه است این عقه

آیاه و هنگازآ    سط  بز به  به وجا و مای  ابهی و ازلی است. عقه منفعه از نظر از

 .(Zeller's, 1897: 97-98)و زو  مرگ بز به  از بین می

آنچاه   ااین است که به عقیهۀ ازساط   اش و نتیاه می سخنز ای که از این  نکته

وز »عقلی که الدی است و  ؛عقه اوست انزپ یر است نزپ یر و فسزو انفعزل  وز انسز 

شا و. او ایان عقاه زا باهو  آغازز و اناازآ         و نمای و هرگز نزب« مز گ اشته شه 

وانه. وی معتقه است تمزآ ق ای نفسا از جمله عقه منفعاه باز مارگ از باین      می

                                                 
؛ 138: 1380؛ وال  182: 1389؛ ویسنوسنکی   309-308: 1382. برای نمونه  نک: قوام صنفری   1

: 1319؛ 390: 1318؛ 5-1: 1381؛ ارسنطو   201: 1311؛ راس  119: 1311؛ ورننر   211: 1380اکریل  

108. 

 .Hoff, 2003, 94؛ 199: 1388؛ فراس   232: 1311همچنین نک: راس   .2

 یعنی اتحاد عاقل به معقول. .3
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جز عقه فعزل که از بیارو  وازو باه  شاه ا هنگازآ مارگ از آ  جاها        زونها  می

خاها آماه  و    طارف عقه مح  استا عقه بشر از  ونهآناز که خها ش و. از می

 . (111: 7411)راس، گروو  به س ی خها بززمی ابه  از کزز بزیستههنگزمی که 

گیروا پاس   مبهأ عقه که پیش از ت له هر انسزنی وز تن او جزی می ااز نظر او

زوو که از آناز آمه ا یعنی به مکاز    مزنه و به همز  جزیی می از فنزی تن بزقی می

 است. 4آسمزنی که جزیگز  اثیر

از  ؛زایج وز زمز  خ و  تلفیق کرو  اسات  ۀظریاستزو  زا بز ن ۀازسط  نظری

عقیه   اس  جزووانگی زا به عقه نسبت واو  و از س ی ویگر  این طریق که از ی 

عم می و زایج بززگشت بخش جزووانه نفس زا به عنصر آسمزنی گرفته و به ها   

 . (7311-7313: 7411)گمپرتس، پی نه واو  است 

کنه: نفس باهو  باه     ز جزووانگی چنین استهالل میوی وز خص   بحث ا

بهو  اینکه نزو نفس  زضر بزشنه و وز این امر نیاززی   ات انه اشیزء زا بشنزسه می

خا و   یوز بقاز  اچ   وز فعه خ و نیزز به تن نهازو ابنزبراین .به وج و به  نهازو

وز  پاس وقتای   .تار اسات   زیرا گ هر  از فعلش شاریف  است؛نیزز از تن  نیز بی

نیزز از به   خ و بی یبه طریق اولی گ هر نفس وز بقز انیزز از به  است فعلش بی

 .(74: 7443)ارسطو، بزشه  می
مفاززقا اثرپا یرا    :کنناه  عقه فعزل چنین بیز  می بزز مفسرا  نظر ازسط  زا وز

امری است که از خززج آمه  و وز م قع تک ین جس  وز  ؛بسیطا جزووانی و ازلی

زساه کاه    چنین باه نظار مای    ا. زوی ه  زفته(744: 7414)برن،   است آ  پیها شه

                                                 
اثیر مطابق عقیدۀ کهن یونانی  زنده و مدرک و در واقع موجودی الهی اس  و بنه همنین سنب      .1

بر اینن  اثینر از    اند. افزون  اس  که افالک و اجسام سماوی از آن یا از ترکیبی از آتش و آن ساخته شده

 هر گونه خصوصی  مادی عاری اس  و فضای آسمان را پر کرده  در آن متحرک اس .
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ا  به نزمیرایی و جزووانگی عنصر الدی وز انسز   ازسط  از ج انی تز پزیز  زنهگی

عقیاه  زا   پرتارپتیکس ایان   هزیشن شته از یکی وز است؛ زیرا بزوز واشته (عقه)

جزمای   ولیاه کنه که آومی شزیستۀ الدی ب و  و جزووانگی نیستا مگر به  بیز  می

زیرا وجا و ایان    ؛نزآ وازو و او زا از سزیر م ج وات متمزیز کرو  است «عقه»که 

 .(34: 7417)ارسطو،  عقه به معنزی وج و خهاونه وز انسز  است

 سینا ابن

ای به بحث وز بز  نفس پرواختاه و   گسترو سینز وز کتب فلسفی خ و به نح   ابن

از جملاه آثازز او وز ایان زمیناه      .آ  نگزشاته اسات   بازز  هزی متعاهوی وز  زسزله

 االدففس الفاققده ن احولهدا    المعرفة  رسالۀ فی  ارسالۀ اقسام نفوس ارسالۀ نفس از:  نها عبززت

بقازء   اتعلق النفس بزلبه  ااختالف النزس فی امر النفس ابحث عن الق ی النفسزنیه

 و وفاع الما  و الدا     االحز  ماهی فی  اقزن   ازسزله فی العل  النفس انفس نزطقه

ن شته است که اولاین کتاز    ههیه ای وز عل  النفس به نزآ  و جزو اقصیهۀ عینیه. 

  .آیه شمزز می  به وی

 .ازسط  بنز کارو  اسات   دربارۀ نفسخ و زا بر مبنزی زسزلۀ  شنزسیزوا سینز  ابن

 .(13-14: 7444ساناا،   ؛ ابا  71: 7434)احادی،  نفسِ انسزنی  زوث است  ااز نظر او

و باراهین   شا و  باز  اهوث باه   ازوث مای      سکه نفبر این بزوز است سینز  ابن

مسازملی   اساینز  بز ت جه باه نگاز  ابان    کنه. متعهوی بر این مهعزی خ و مطرح می

زیارا وز صا زت    ؛  زۀ فکری پزس  واو  ش نه ش و که بزیه وز همین مطرح می

ا نظریۀ او به ولیه وج و تنزقضزت ظزهری به چزلش کشایه   هز زوشن نشه  ابدزآ

آیز بز ت جاه باه    :این است که امطرح وز این نظریه هزی پرسشاز جمله  .ش و می

ت ا  جازووانگی نفاس زا    می اسینز نفس زا امری  زوث تلقی کرو  است اینکه ابن
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ای وجا و   آیز بین پیهایش و سرانازآ نفس زابطه او پ یرفت؟ به عبززت ویگراز ا

باه  ماز    آیز نف س انسزنی قبه از چگ نه است؟ اای وج و وازو وازو؟ و اگر زابطه

هاز باه آنداز     اناه و بعاه از ایاازو باه        به هات ب و یوازای وج وی مستقه و قز

 انه؟ شه هز  زوث  انه یز اینکه بز  هوث به  پی سته
 نحوۀ پیدایش نفس

)داناسرش،، است معتقه سینز به  هوث نفسزنی نفس همرا  بز  هوث به   ابن

 :Adamson, 2001؛ 711: 7443 ؛ نکاوی، 711ق: 7474؛ افلاوین ،  141-144: 7433

قاهآ   او به پیروی از ازسط  و سنت مشزمی و وز مخزلفت بز نظریه افالط نیِ .(96

بلکه  زوث است و بز تکمیه مزاج و  ؛ه قهی  نیستمعتقه است نفس نزطق انفس

الص زا نفس برای آ  ایازو   هوث به  مزوی انسزنی از طریق عقه فعزل و واهب

نفس وز ابتهای  هوث عقه بسیط مفززق  اسینز ش و. از نظر ابن و به آ  اضزفه می

یها تعلق تهبیری به به  پ ای گ نهش و و  از مزو  است و بز  هوث به   زوث می

کنه که نفس هر انسزنی زمازنی آفریاه     . او بیز  می(11-17: 7444سناا،  )اب کنه  می

ص زت کزمه آفریه  ش و و آمازوگی پا یر  آ  زا واشاته      ش و که به  او به می

ا  ها ا  ». سخن او وزبززۀ  اهوث نفاس چناین اسات     (171: 7447)فناض ، بزشه 

ازواح انسزنی بز ایازو به  مزوی  یعنی ؛«الا هر  زوث مع  هوث البه  االنسزنی

ناه   انفس انسزنی  زوث بز  هوث به  اسات  اگرونه. بنزبراین ایازو و  زوث می

ساینز وز  اهوث نفاس تازبع      . اگرچه ابن(711: 7434سناا،  )اب م ج و قبه از به  

برخالف نظر ازسط  معتقه است نفس وز اثر  ص ل معق الت تمییر  اازسط ست

از  یث نا ع   ااگر عقه به وزجۀ عقه بزلفعه برسه اسینز نظر ابنیعنی از  ؛کنه نمی

 وو ج هر مستقه هستنه و به  های  علتای از   ازیرا نفس و تن ؛ش و مختلف نمی

خ اهاه  عله وج و نفس نیست و تعلق نفس به به  از ن ع تعلق معل ل به علت ن
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 اجسا  مرکاب  کنه که وز هر  بلکه او بیز  می ؛(744: 7441)حسنا  کوهساری،  ب و

 هاقلی از عهآ تضزو اجزا و بلکه وج و تعزول میز  اجزا ضروزت وازو و زمازنی  

بخشی که هماز  نفاس نبازتی     نیروی  یزت انی برسهکه این تنزسب به وزجۀ معیّ

 اتری برساه  وقتی تنزسب و تعزول به وزجۀ کزمه .آیه وز جس  به وج و می ااست

نفس انسزنی که جزیگزین نفا س   اتر کنه و وز وزجۀ کزمه نفس  ی انی ظد ز می

یزبه. این نفاس جا هری ماارو و مفاززق اسات و قزبلیات        ظد ز می اقبلی است

 ااتصزل به عقه فعزل و زنهگی وز عزل  معق الت زا وازو. وز واقع قب ل این مقهمه

سبب قب ل  هوث نفس و مفززقت آ  بز به  است. هر فروی وازای ی  نفس یز 

تنزسب و مخص   خ و اوسات و چا   صا زت و    ص زت ج هری است که م

نفس و به  ه  مالزمت وازنه و وج و یکی قباه   االزآ و ملزوآ همهیگرنه امزو 

 .(17-14: 7444)سناس ، ویگری قزبه قب ل نیست 

 از جمله: ؛و  استکراو بر  هوث نفس براهین متعهوی اقزمه 

محازل   از طرفای ا .است یاز وا اه   یز کثیر ااگر نفس قبه از به  م ج و بزشه

کثارت آ  زا   ااست که نفس قبه از تعلق به به  کثیر بزشه؛ زیارا وز آ  صا زت  

که نفس از  یاث مزهیات و      زلی وز ؛بزیه نزشی از مزهیت و ص زت آ  وانست

 یاث هات خا و اخاتالف     ص زت وا اه اسات و مزهیات وز های  ما زوی از     

نفس بز مزو  بزشاه کاه    پ یرو. زا  ویگر آ  است که کثرت برخزسته از نسبت نمی

اماز قا ل    .بز مزو  نسبتی نهازو  زیرا نفس قبه از تعلق به به ا ؛محزل است نیزاین 

به و هت نفس قبه از تعلق آ  به به  نیز پ یرفتاه نیسات؛ زیارا نفاس پاس از      

گیرو و این امر مستلزآ آ  است که نفاس   هزی متعهو به آندز تعلق می  هوث به 

ا  و مقهاز استا بزلق   انقسزآ بپ یرو و وز صا زت عاهآ   بز وج و اینکه فزقه  
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از قبیه عل  و  اهزی افراو متفزوت انقسزآ نیز مستلزآ آ  است که صفزت و ویژگی

ماثالً آنچاه    .وز تمزآ افراو یکسز  بزشاه  اجده که از نفس وا ه سرچشمه گرفته

که هر    زلی وز ؛افراو ویگر نیز به آ  عل  واشته بزشنه ابه آ  عل  وازو Aشخ  

ساناا،   )ابا   4وو شق نزوزست است؛ پس  هوث نفس بز  هوث به  همرا  است

 .(714-711: 7434؛ 17-11: 7444

وز بعضی از آثزز خ و وزبززۀ نفس  ااستقزیه سینز به  هوث نفس  اگرچه ابن

هزیی وازو که بز صرا ت از قاهمت جا هر    ای ویگر سخن گفته و عبززت گ نه  به

 بزز زوشنی به نظریۀ افالط   وز سینز به کنه. وزست است که ابن مینفس  کزیت 

وجا و نفاس پایش از باه       خصا   نفس گرایش نهازو و آنچه زا افالط   وز 

هب ط نفس از عزل  بارین   آشکززا بر عینیهپ یروا امز وز قصیهۀ  نمی اکنه مطرح می

ه: سا  ین کاه مای    چنز کنه؛ میو آشیزنه گزیه  او وز کزلبه جسمزنی انسز  تصریح 

. (773-771: 7443)صااا،   2«هبطت الی  من المحه االزفع وزقزء هات تعزز وتمنع»

ای است که وز  مشرقی ویژ  ینفسا آزا بزز سینز وز ابن یواقعیت این است که آزا

متفزوت است و ه  باز   اآمه  شفزهزی عزمش مزننه  وا ها ه  بز آنچه وز کتز  آ ِ

ازساط    یاو از آزا یآزا ایازس باز افالطا   و ازساط     گرچه وز ق ؛افالط   یآزا

ساینز وال   یعنی چه سخنز  ابن ا. این مطزلب(731-733: 7441)جابری، ووزتر است 

نشز   ا  که وز جزی خ و بیز  شها بر قهآ نفس و چه سخنز  ازسط  وز این بز   

وهه برای نفس پیش از به  کین نتی و وز عزل  شزم  الدای وجا وی اسات و     می

                                                 
؛ 311-315: 1381 ؛ 222-221م  قسنم  اول:  1988؛ 318-311: 1310؛ 300: جتنا   سینا  بی . ابن1

 م.2011سینا   و نیز ابن229: 1383؛ کارادوو  19 :1385

 .111تا:  اصیبعه  بی ابی ؛ ابن31: 2تا  ج ؛ عاملی  بی1: بتا  سینا  بی نک: ابن .2
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)خواجاوی،  که از آ  هب ط کرو  اسات   است برای نفس بززگشتی به همز  جزیی

 .(431-431: 7، ج7444

 جاودانگی

ای سخن گفته که چززچ بی زا  گ نه  به انفس و به  و زابطۀ آ  وو بزز سینز وز ابن

برای فد  جزووانگی نفس فراه  کنه. وی نفاس زا باه صارا ت تمازآ جزوواناه      

ای بارای اثبازت بقازی     رح وز   زۀ نفس و به  زا مقهمههمۀ مبز ث مط اوانسته

نفس به قصه پرواختن به مبحاث معازو    بزز نفس قراز واو  است. بیشتر آثزز او وز

سینز جنباۀ کلای و تعازلی     چ   عقه فعزل از نظر ابن انگزشته شه  است. از طرفی

 بازز  وز اعقه هی النی یز به عباززت ویگار   خص  وازوا اثبزت جزووانگی زا وز 

کزز برو  و تشخ  نفس نزطقه افراو انساز  زا بعاه از زوال     نفس نزطقۀ فروی به

او همچناین وز  . (41: 7443؛ داودی، 11: 7444ساناا،  )ابا   اسات  وانساته به  قطعی 

تعریف نفس چنین  بزز به بحث از معزو پرواختها عبززت وی وز القدر فی سر زسزلۀ 

معزو برگشتن نفاس بشاری باه عازل       ؛لمدزالی عز  البشریه  ع و النف س » :است

یا أَیَّتُهَا  »به آیۀ  اآمه  اضح یهکه وز  او این عقیه  خ و زا همچنز  «.خ و  است

: 7441ساناا،   )اب استنزو واو  است «  النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ ُ ارْجِعِي إِلي رَبِّكِ راضِیَ ً مَرْضِیَّ ً

مازنعی   اسینز نفس وز آثزز و افکزز ابن ت ا  گفت بحث از  هوث . وز واقع می(31

زیرا بز ت جاه باه اینکاه هار نفسای باز       ؛ برای پرواختن به جزووانگی نفس نیست

تای  ئبه وج و آماه  هی  سببش وا این امر  نی وز به   زوث می هوث مزاج معیّ

هاز از ها     ت هر نفس باه سابب وجا و مازاج    ئو و هیگرو خز  وز هر نفس می

صالً هر نفس از جدت ق ای به ا یز به سابب خص صایزت   یز اینکه ا است متمزیز

کنه که بهو  به  نیاز بارای    ت خزصی پیها میئویگری که بر مز پ شیه  استا هی
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 .(111-111،: 1117؛ 74-73تا الف:  ؛ ب 771: 7417سناا،  )اب او بزقی است 

آ   وانه؛ بلکه به تارو و غیرمزوی ب و  سینزا نفس عزقله زا امری مزوی نمی ابن

زیارا کثارت نتیااۀ مازوی با و        ؛است و نفس از نظر او امری بسیط استقزیه 

برخالف اساکنهز   ؛است نفس عزقله به علت بسزطتش فسزونزپ یر ابنزبراین .است

کا    افروویسی و فززابی که معتقهنه فقط آ  نفس انسزنی جزووانه است که وسات 

فنزپا یر اسات.    اعل  است گ نه زا بشنزسه و نفسی که فزقه این هز بعضی واقعیت

وانه و معتقه است عل  به  قیقت اشایزء   سینز همۀ نف س عزقله زا جزووانه می ابن

-371: 7، ج7444)نصار،  نه برای جازووانگی نفاس    افقط برای سعزوت نفس است

377). 

کنه: نفاس جا هری بسایط اسات و      ل میبر جزووانگی نفس چنین استهال او

 اپ یرناه  ی که فسزو مای یزیرا اشیز ؛ش نه عهوآ نمیم اط چ   به وج و بیزینهیبسز

پس بزیه وز نفس وو جنباۀ فعاه و قا       .آندز ق ۀ فسزو وج و واشته بزشه بزیه وز

ط محازل اسات؛ زیارا  صا ل وو امار      یوج و واشته بزشه و چنین چیزی وز بسز

که ثزبات شاه  نفاس جا هری        زلی وز ؛نیززمنه وو محه متمزیر است امتنزق 

پس محزل اسات اساتعهاو فناز واشاته      .و فطرتزً و طبیعتزً  یزت است بسیط است

،: 1117؛ 134،: 7711سناا،  ؛ اب 171: 7443)حلا ، بزشه؛ بنزبراین امری جزووانه است 

14-13). 

 گیری نتیجه

بحث از نحا ۀ پیاهایش و سارانازآ     ایکی از م ض عزت م زو بحث میز  فالسفه

ابتاهای  وازای آیاز نفاس    :ین اسات کاه  ش و ا که مطرح می پرسشینفس است و 

یزباه یاز    مای فناز  افزو  بر این آیاز نفاس   زمزنی است یز اینکه امری قهی  است و 
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لا ازمی ایاازو    اه شه  به هر ی  از  هوث یز قهآ نفسیش و؟ بز قز جزووانه می

متفزوتی وز میز  فیلس فز  بز تبیینزت  یش و که به تبع آ  بزیه پ یرفته ش و. آزا می

مسائله زا از ویاهگز  وو فیلسا ف     اف ازامه شه  است. مز وز ایان پاژوهش  مختل

باه ایان نتیااه زسایهی  کاه ویاهگز         اسینز( م زو اززیزبی قراز واو  ابن و)ازسط  

کاه از جملاه اصاه    ا بز ت جه به ل ازآ آ  ااست معتقه ازسط  که به  هوث نفس

وز  اشا و  مای  صا زت وز نظار گرفتاه    امزو  و نفس امزو  و ص زت است و به 

 اووماس  البته وز برخی آثزز او مزنناه  .انازمه ندزیت به فنزی نفس بز فنزی به  می

 اقهآ آ  به میز  آمه  است که بز چنین اعتقازوی  اسخن از هب ط نفس و وز نتیاه

  .وز ندزیت نفس زا امری جزووانه وانسته است

ای است کاه   ووز انه سخن از قهآ نفس مرب ط به  ای برای زفع ابدزآ گفته عه 

است و بحث از  اهوث زا باز    پ یرفتهنظر استزو زا ا ازسط  شزگرو افالط   ب و 

زسه  . امز به نظر میستاستزو  بیز  کرو  و نظر مستقه او یفزصله گرفتن از آزا

اگرچاه  و ماثالً گفات:    کارو  برقاراز او ساززگززی   یآزا میز به شکلی بدتر بت ا  

ه به قهآ و جزووانگی نفس ب و  استا وز یابتها متأثر از استزو خ یش و قز ازسط 

اسات: بارای    بهین قاراز نظر مستقه او وزبززۀ نفس  اا  ووزۀ ووآ زنهگی فلسفی

شا و و   ه به  اهوث و فناز مای   یمزننه ق ای نبزتی و  ی انی قز اق ای مزوی نفس

به عقه فعزل نظر وازو  اوآوز که سخن از هب ط و جزووانگی نفس به میز  می آناز

طا ز   وانه. هماز   از عزل  بزال و جزووانه می اکه آ  زا مارو از مزو  و هب ط کرو 

 خ زو.  او به چش  می یسخن از نزمیرایی عقه پی سته وز آزا اکه گ شت

کازمالً از   اا وز بیز  چگ نگی آ استسینز اگرچه وز ظزهر امر تزبع ازسط   ابن

 ؛واناه  زابطۀ نفس و به  زا زابطۀ مزو  و صا زت نمای   او گیرو. ازسط  فزصله می
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این وو ج اهری مستقه از ها  هساتنه و وز ندزیات باز از باین       ویابلکه از نظر 

 وهه.  زفتن به ا نفس همچنز  به  یزت خ و اوامه می

ت ا  گفت هر وو فیلس ف باه نا عی باه     سینز می ازسط  و ابن یبز برزسی آزا

که باز ایاازو باه  باه آ  هبا ط       معتقهنهز ت الدی ی  نح   وج و نفس وز س

ترین  سینز وز مد  گروو. البته ابن کنه و پس از مهتی ووبزز  به جزیگز  خ و برمی می

الحاهوث با و  آ  وفازع      روحانیاز ویهگز  ازسط یی  هوث نفس و  اآثزز خ و

ط نی قهآ تعزبیری وال بر نظریۀ افال او  است و تندز وز بعضی آثزز عرفزنی خ وکر

و  است. گروهی این ویهگز  زا ن عی بززگشت از نظریۀ ازساط یی  نم نفس بیز  

معتقهنه  اسینز تشکی  نم و  به ابن عینیه قصیهۀانتسز   وزا گروهی ویگر پنهاشته

ای  گ ناه   تا ا  باه   اگر انتسز  صحیح بزشها تعزبیر زمزآل و قصیهۀ یزوشه  زا مای 

تار   تفسیر کرو که بز ویهگز  ازسط یی نیز سززگزز بزشه که البته ایان نظار شزیساته   

 نمزیه.  می

زیرا زمزنی که  ؛ازسط  خ و زا سززگززتر نشز  وهنه یشزیه آزا اکلی یبز نگزه

سینز  برخالف ابن ؛وانه ازسط  نفس زا  زوث وانستها آ  زا وز ندزیت امر فزنی می

اساتا وز ندزیات نفاس زا اماری جزوواناه      معتقاه  نفاس   که اگرچه به  اهوث 

تا ا  از   آیاز مای   :اسات کاه   ایان  اای که سبب نزسززگززی شه  و. نکتهززشم میبر

سینز گ یی پزسخی مثبات باه ایان مسائله واو        هوث پلی به جزووانگی زو؟ ابن

ساینز زا شازیه بتا ا  وز     ابان  یاست. البته ولیه ایان نزساززگززی ظازهری وز آزا   

 ازیرا او فیلس فی مسلمز  است که برخالف ازسط  ؛وج  کرو زوات او جستاعتق

  و  تماای او امااری مساالّ یجاازووانگی وز آزا اوز نتیاااه وازو ووغهغااۀ ویناای 

 به نح ی وز مقزآ تبیین آ  برآیه. ک شه می گر شه  که او جل  
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 منابع

: بینروت  رضنا   ننزار  تحقینق  و شنرح   االطباء طبقات فی االنباء عیون  (تای ب اصیبعه ابی ابن -

 .الحیاة مکتب  منشورات

 عاصنی   حسنن  از شنرح   سینا البن المعاد فی  االضحوی  (1382  عبداهلل بن حسین سینا  ابن -

 .تبریزی شمس: تهران 

   قم: دفتر تبلیغات حوزۀ علمیه قم. التعلیقات(  1319  ننننن -

   پاریس: داربیبلیون.  النفس احوال رسالۀ(  الفتا   بی ننننن -

  با مقدمه وحواشی و تصحیح موسی عمید  تهران: انجمن آثار و نفس رساله(  1383  ننننن -

 مفاخر فرهنگی.  

 . اهلل المرعشي مکتب  آی   قم: اشعار و قصائد عشر(  بتا   بی ننننن -

جنا: مسسسنه      بنی فخنررازی   الحکمة  عیون شرح مع سینا ابن  الحکم عیون(  جتا   بی ننننن -

 الصادق الطباعه والنشر. 

 یة  الدول العرب  جامع: بغداد  سینا ابن لذکری االلف للمهرجان الذه  الکتاب  (م1952ننننن   -

 . ی اداره الثقاف

 قسنم   شنفاء   کتناب  من( النفس علم  الطبعیات من سادس فن الشفاء کتاب   (م1988  ننننن -

 . التوزیع و والنشر للدراسات  الجامعی مسسسه: سینا ابن تالیف اول 

 اسنالمی  مطالعنات  مسسسنه : تهنران  ننورانی   عبنداهلل  اهتمام به   المعاد المبدأ (.1313ننننن   -

 . تهران دانشگاه همکاری با تهران شعبه گیل مک دانشگاه

 الننفس  و االثولوحینا  کتناب  شنرح   سنینا  ابنن  الرئیس الشیخ ؛اینس ابن مکتب م(  2009  ننننن -

 عبدالرحمن بدوی  پاریس: داربیبلیون.    دراس  تحقق و الرسطو

بنا وینرایش و دیباچنه محمندتقی        الضةالالت  البحةر  فةي  الغةر   مةن  النجاة(  1381  ننننن -

 تهران: دانشگاه تهران.   پژوه   دانش

 و الحکمنه  فنی  رسنائل  مجموعنه   سینا ابن مکتب  ؛سینا                               ابن عند النفس نظری   م(2011ننننن   -

 .  صلیبا  پاریس: داربیبلیون جمیل تقدیم و  دراس  الطبیعیات
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 اسالمی دانشمندان دیدگاه از النفس علم  (1313  جمالی بنی السادات شکوه و حسن احدی  -
 . طباطبائی عالمه دانشگاه: تهران  جدید شناسی روان با آن تطبیق و

 دانشنگاه : تهنران  داودی  منراد  علنی  حواشی و تعلیقات ترجمه   نفس دربارۀ  (1319  ننننن -

 . تهران

 اهتمنام  بنه    باباافضنل(  کاشنانی  الندین افضنل  موالننا  ترجمنه   نفنس  رسالۀ  (1381 ننننن  -

 .  اساطیر: بهار  تهران الشعراء ملک

 .  حکم : تهران خراسانی  الدینشرف ترجمه  (یعه مابعدالطب متافیزیک  (1319  ننننن -

 ترجمۀ محمود صناعی  تهران: منون.    رساله چهار فلسفی آثار مجموعۀ ( 1331 ننننن  -

الندین   مقدمنه و تصنحیح سنیدجالل    ناعمه حصی   ترجمه ابن   اثولوجیا  ق( 1398افلوطین   -

 فلسفه ایران.   آشتیانی  تهران: 

 .  حکم : تهران آزادی  علیرضا ترجمه  فیلسوف ارسطوی  (1380  ال. جی اکریل  -

 .  کبیر امیر: تهران پورحسینی  ابوالقاسم ترجمه  مشائی حکم  و ارسطو  (1313  ژان برن  -

  فنارابی  فلسنفه  از ننوین  خوانشنی : منان  فلسنفی  میراث و ما  (1381  عابد محمد جابری  -

 . ثالث نشر: تهران مهدی  آل سیدمحمد ترجمه
 و مطالعنات  مرکز: قم توکلی  غالمحسین ترجمه  جاودانگی شور(. 1380 دیوید  چایدستر  -

 . مذاه  و ادیان تحقیقات

 عمادالندین  ترجمه و مقدمه با سینا  یبوعل حکم   (1312 محمدصالح  مازندرانی  حائری -

 و علمنی  حسین: تهران فضائلی  حسن اهتمام و تصحیح عمادزاده  به شهیر اصفهانی حسین

 . محمد نشر

  اسالمی فالسفه طبقات به باتوجه اسالمی فلسفه تاریخ  (1381 اسحاق  کوهساری  حسینی -

 .  المللیبین نشر و چاپ شرک : تهران

 .  اساطیر: تهران  اسالم وجهان درایران فلسفه تاریخ  (1381  اصغرعلی حلبی  -

 . مولی: تهران  اربعه اسفار ترجمه  (1383  محمد خواجوی  -

: تهنران   الشنفاء   کتن   من السادس الفن شفاء شناسی روان ترجمۀ  (1311  اکبر داناسرش   -

 .  کبیرامیر
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 تهران: حکم .   نا یس (  عقل در حکم  مشاء از ارسطو تا ابن1381   مرادیعل  یداود -

 . روز فکر: تهران صفری  قوام ترجمه مهدی  ارسطو  (1311  دیوید سرویلیام راس  -

  نفنس  حندوث  مسنلله  در مالصدرا و سینا ابن دیدگاه از تحلیلی  (1381  اصغرعلی زکوی  -
  .اسالمی معارف انجمن پژوهشی فصلنامۀ: قم

 فتحنی   حسنن  ترجمنۀ   ژیلسون روای  به یهودی و اسالمی فلسفۀ  (1381  اتین ژیلسون  -

 .  حکم : تهران

: تهنران   جدیند  شناسنی  بنا روان  آن و تطبینق  سینا ابن النفس علم  (1333  اکبرعلی سیاسی  -

 . تهران دانشگاه

  یناسن  ابنن  آرای و اشنعار  و تألیفنات  و سرگذش  سینا: ابن نامۀ جشن  (1381  اهللذبیح صفا  -
 . فرهنگی مفاخر و آثار انجمن: تهران

 الجمهوریة   مفتةي : لیبنی  ی الطناهر احمند النزاو    یقتحق  الکشکول  (تا ی ب الدین بهاء عاملی  -

 . یبیّلال العربی 

 عبدالمجیند  ترجمنه   اسنالمی  جهنان  در فلسنفه  تاریخ  (1311  الجر خلیل و حنا فاخوری  -

 . اسالمی انقالب آموزش و انتشارات سازمان: تهران آیتی 

 تنوکلی   ترجمنه غالمحسنین    بزرگ فیلسوفان اساسی های آموزه  (1388  ئی. اس فراس   -

 .  حکم : تهران

  عقل بردن راه در روش گفتار ضمیمه به اروپا در حکم  سیر  (1381  محمدعلی فروغی  -

 .  حکم : تهران

 و تحقینق   فیاضنی  غالمرضا استاد های درس فلسفی: النفس علم  (1389  غالمرضا فیاضی  -

 .  خمینی امام پژوهشی و آموزشی مسسسه انتشارات: قم یوسفی  محمدتقی تدوین

 .  حکم : تهران  ارسطو فلسفه در صورت نظریه  (1382  مهدی صفری  قوام -

: تهران مجتبوی  الدینترجمه جالل  روم و یونان فلسفه  تاریخ  (1315  فردریک کاپلستون  -

 .  سروش انتشارات و فرهنگی و علمی انتشارات شرک 

 فتحنی   حسنن  ترجمنۀ   ارسنطو  تنا  طالس از یونان فلسفۀ  (1315  سی. کی. دبلیو گاتری  -

 . روز فکر انتشارات: تهران
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 اهلل فوالدوند  تهران: هرمس.    ترجمۀ عزتفلسفه آغاز(  1382گادامر  هانس گلورگ   -

 سنهامی  شرک : تهران لطفی  محمدحسن ترجمه  یونانی متفکران  (1315  تلودر گمپرتس  -

 .  خوارزمی انتشارات

 اسنتادان  از جمعنی  ترجمنه   اسنالمی  فلسفه تاریخ   (1383  لیمن الیور و سید حسین نصر  -

 .  حکم : تهران فلسفه 

 . نو طرح: تهران فوالدوند  اهلل عزت ترجمۀ  ارسطو  (1311  مارتا نوسباوم  -

 کتابفروشنی  انتشنارات : تهنران  زاد بزرگ ننادر    ترجمهیونان حکم   (1311  شارل ورنر  -

 .  فرانکلین انتشارات سسسهم همکاری با زوار

 .  علم نشر: تهران افرا  نخعی مهدی ترجمه ،سینا ابن متافیزیک  (1389  روبرت ویسنوسکی  -

 اشنتری   کلباسی حسین ترجمۀ ،وی اندیشۀ تحول تاریخ مبانی: ارسطو  (1390  ورنر  یگر  -

  .کبیر امیر: تهران

- Adamson, Peter (2001), "Aristotelianism and the Soul in the Arabic 

Plotinus", Journal of the History of Ideas. 

- Fred D Miller Jr. (1999), Aristotle's philosophy of soul. The Review 

of Metaphysics; Dec; 53,2; Research Library pg. 

- Hoffe, Otfried (2003), Aristotle, translated by Christine Salazar, 

Albany, State University of New York Press. 

- Zeller's (1897), Aristotle And The Earlier Peripatetics,a Translation 

From Philosophy Of The Greek's. By B. F. C. Costelloe, M. A. andJ. 

H. Muirheda, M. A. inTwo Volumes-Vol. II. Longmans,Green,and 

CO. 39 Paternoster Row,London New York and Bombay. 

  


