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بررسی پیدایی نفس و ارتباط آن با جاودانگی در اندیشۀ ارسطو و
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مسئله نفس و بحث از آغازز و اناازآ آ ا از مسازمه مدا وز ا زۀ فلسافه
است .اگرچه وز آزای فالسفه بزستز ا بحث از نفس به ص زت مبد بیاز شاه
استا این م ض ع از جمله مبز ث برجسته وز آزای ازسط و ابنسینز باه شامزز
میآیه .نگز کلی به فلسفۀ ازسط نشز میوهه او برای همۀ م ج وات قزیه باه
نفس است .وی بر مبنزی نظریۀ مزو ا صا زتا نفاس و باه زا جاهایینزپا یر
میوانه و معتقه است نفسا زوث بز هوث به است و وز ندزیت باز نازب وی
یگیرو؛ امز بز وقیق شه وز آزای او
یش و و بقزیی برای آ وز نظر نم 
به نزب و م 
یزسی که بز این نگز کلی کزمالً متفزوت
و برزسی آثزز مختلف ویا به مبز ثی م 
است و نشز وهنهۀ اعتقزو او باه جازووانگی وساتکا بخشای از نفاس اسات.
ابنسینز نیز وز مسئله پیهایی نفس ظزهراً نظری مشزبه نظار ازساط وازو و تای

شزیه اینگ نه به نظر آیه که مقله صرف ازسط ست و به تبع ازسط به اهوث
نفس معتقه است؛ امز بز وقیاق شاه وز آزا و آثازز ویا مشاخ
* کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت و مدرس دانشگاه .
** عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان .
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یگیرو؛ به گ نهای که اگرچاه
بسیززی از جزمیزت و اص ل مد از ازسط فزصله م 
قزیه به هوث نفس استا بر خالف نگز ازسط یی وز باز سرن شات نفاسا
وی وز ندزیت نفس زا امری جزووانه میوانه.

واژگان کلیدی :نفسا به ا هوثا جزووانگیا عقها مزو ا ص زت.
مقدمه

بز مطزلعۀ آزا و ویهگز هزی فیلس فز پیش از سقراطا میت ا به این نتیاه زسایه
که آندز به ص زتی مبد به مسئله نفس 4پرواختهانه .فیلس فز بزستز غزلبزً نفس زا
امری مارو و قهی میوانستنه که وز ندزیت به جزووانگی میزسه .البتاه وز ایان
میز ا عه ای نیز مزننه امپهوکلس 2تفسیری مزوی از نفس ازاماه کارو اناه کاه بار
مبنزی چنین تفسیریا نفس امری فزنی به شمزز میزوو .امز وز میز فیلسا فز ا از
سقراط به بعه بز صرا ت بیشتری به بحث نفس و از جمله اهوث یاز قاهآ آ
پرواخته شه است .از نظر سقراطا نفس انسز ا همز عقه الدی است و زکمیت
نفس بر به ا مزننه زکمیت عقه الدای بار جداز اسات؛ ازایانزوا ساقراط باه
جزووانگی نفس معتقه است (ورنر.)17-34 :7431 ،
نظریۀ افالط

وز عل النفس بر ویهگز وی وزبزز شنزخت و معرفت مبتنای

است .از نظر ویا نفس قبه از به وج و واشته است؛ زیرا هر چیزیکه انسز وز
 .1در این نوشتار نفس و روح به یک معنا به کار رفتهاند؛ هرچند نزد برخی همچون سنن گراینان
میان نفس و روح تمایز وجود دارد .از نگاه سن گرایان نفس آخرین جایگاه فردی

و تشخص انسنان

اس  .در این مرتبه انسان ن به تعبیر مارتین بوبر ن با خدایِ شناختنی رابطۀ «من ن تو»یی پیدا منیکنند.
اما در مرتبۀ روح خبری از فردی
دارد روح ساحتی اس

و تشخص نیس

و اگر نفس ساحتی اس

که با خدای فوق شخصی و ناشناختنی وحدت و عینی

که با خداشناختنی ارتباط
دارد.
2.Empedocles.
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طی یزت یزو میگیروا وز واقع یزوآوزی عزل مُثُه است؛ جزیی که نفاس قباه از
وزوو به به آناز ب و است .او همچنین بیز میکنه که نفس وز ندزیت جزوواناه
و ازلی میش و (چایدستر .)414 :7441 ،او وز آثزز متعهوی همچا

فايددن  4،ثئدا

تتوسا 2سوفسطائی 9و جمهور  4از نفس و بهویژ عقه و جزووانگی آ بحاث کارو
است( 5گادامر.)71-14 :7441 ،
ازسط نخستین فیلس فی است که بز شای ای علمای و منطقای مسازمه علا
النفس زا م زو برزسی وقیق قراز واو است .از آناز که ازساط شازگرو افالطا
ب و ا ابتها بهشهت تحت تأثیر ویهگز هزی اساتزو
وزبزز نفس مزننه افالط

قاراز واشاته اسات .او ابتاها

به قهآ نفس معتقه میشا و کاه از طریاق تا کزز 6یاز

نظریۀ مُثُه اثبزت میگروو و وز ندزیت به جزووانگی میزسه .وی بز وزوو به ووزۀ
ووآ زنهگی فلسفیا ا از م اضع پیشین خ و ووز میشا و و باه نقاه افالطا
میپروازو( 7کاپلستون ،7411 ،ج.)471-471 :7

1. Phaedo.
2. Theaetetus.
3. Sophist.
4. Politeia.
 .5برای آگاهی بیشتر نک :افالطون 8 :1331؛ .193 :1381
6. Anam nesis.
 .1عدهای سیر تحول افکار ارسطو را به سه مرحله تقسیم کنردهانند )1 :دورۀ افالطنونی کنه دورۀ
تألیف محاورات ارسطویی به شیوۀ افالطونی اس  .در این دوره ارسطو به استقالل نفس از بدن معتقند
بوده اس  )2 .دورۀ متوسط که دورۀ تألیف آثار ارسطو در زیس شناختی و اخالق اس  .در این دوره
ارسطو به سم

اعتقاد به فنای بدن با فنای نفس گرایش پیدا میکند )3 .دورۀ اخینر کنه دورۀ تنألیف

کتاب دربارۀ نفس اس

که ارسطو در این دوره با مبنا قرار دادن رابطۀ ماده و صنورت رابطنۀ نفنس و

بدن را توجیه میکند و در نهای

به فنای نفس با فنای بدن معتقد میشود.
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اگرچه ازسط وز زسزلۀ اندمس 4مزننه افالط

به تقهآ نفس بار باه و تاارو

نفس از به و بقزی نفس بعه از فنزی باه معتقاه اساتا وز ندزیات باه جازیی
میزسه که ازلیت و ابهیت نفس زا زو میکنه یز ایان وو زا باه جنباهای از نفاس
(عقه فعزل) محهوو مینمزیه (داودی.)717 :7441 ،
ازسط معتقه است نفس نمیت انه قبه از به م ج و بزشه؛ زیرا وج و باه
شرط وج و نفس است .او نفس زا امری زوث تلقی میکنه (حاارری ماننادران ،

 .)471 :7431وی وز ندزیت بر اسزس این نگز به فنزی نفس بز فنازی باه معتقاه
میش و .نکتۀ مدمی که وز ایناز وج و وازوا این است که ازسط هر جز سخن از
هوث به میز آوزو ا وز ندزیت نفس زا فازنی وانساته اسات؛ اماز وز ووز ای از
یزت فکری خ و که به قهآ نفس قزیه ب و استا بارای نفاس سرن شاتی جاز
جزووانگی وز نظر نگرفته است .آنچه وز ایناز اهمیت مییزبها این پرسش اسات
که :آیز میت ا زابطهای میز نح ۀ پیهایی و سرن شت نفس قزیه شه؟ افازو بار
اینا وز ص زت وج و زابطها چگ نه نح ۀ پیهایش نفسا چگ نگی سرن شت آ
زا زق میزنه؟
بز وزوو فلسافۀ ی نازنی باه جداز اساالآا وانشامنها و فیلسا فز مسالمز
ک شیهنه از همه نظریزتی که از فرهنگ و تمه ی نزنیا مصریا ایرانای و هناهی
آمه استا بدر ببرنه .فیلس فز مسلمز از بین فالسفۀ ی نزنیا بیشتر تحت تأثیر
آزای ازسط قراز واشتنه .کنهی نخستین فیلس ف مسلمز است .او وز بز

نفس

زسزلهای به نزآ دربارۀ عقل 2ن شتها وز این زسزله عقه فعزل زا وز همۀ انسز هز یکی
میوانه که جزووانه نیز میبزشه (ژیلسون .)14-17 :7443 ،بعه از کنهیا فززابی نیاز
1.Evdemos.
2.On the Intellect (De intellectu).
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به بحث از عقه پرواختها او نیز عقه فعزل زا ابهی و ازلی میوانه (همان.)47-41 :
اگرچه بیشتر فالسفۀ اسالمی به بحث نفس ت جه واشتهانها های یا

از آنداز

مزننه ابنسینز به آ نپرواختاه اسات .او وز کتاز هازی فلسافی خا وا باه نحا
گسترو ای به بحث وز بز

نفس پرواخته و زسزلههزی متعهوی وزبزز آ نگزشته

است .ابنسینز نفس زاا ه از جنبۀ فلسفی و ه از جنبۀ فیزی ل ژی برزسی کرو
است .آزای او وز این بزز تز پیش از عصر جهیه وز شرق و غار

تاأثیر فاراوا

واشته است( 4فاخوری .)331-333 :7443 ،وی مزننه ازسط به هوث نفس معتقاه
استا ولی وز تبیین چگ نگی آ و ازتبازط آ باز جازووانگیا از ازساط فزصاله
میگیرو و وز ندزیت بز ت جه به تبیین خاز

خا وا باه جازووانگی نفاس قزیاه

میش و .وز این مقزله ک شیه ای بز برزسی نگاز ایان وو فیلسا فا نشاز وهای
ابنسینز اگرچه وز ظزهر وز نح ۀ پیهایی نفاس پیارو ازسط ساتا وز تبیاین ایان
مسئله و چگ نگی ازتبزط آ باز جازووانگیا کازمالً از ازساط جاها مایشا و و
ویهگزهی متفزوت از وی ازامه میوهه.
ارسطو

مسئله نفس از جمله مبز ثی است که ازسط آ زا به ص زت جهی م زو ت جاه
قراز واو است .او وز آثازز متعاهوی باه مسائله نفاس پرواختاها وز کتاز هازی
مابعدالطبيعها اخالق نيکوماخوس ن در پيدايش حيوانات به بحث نفس ت جه کارو اسات.
همچنین بحث نفس م ض ع اصلی بعضی از آثزز ویا مزننه کتز هزی دربارۀ نفدس
 .1میراث ابنسینا در روانشناسی کالسیک عمدتاً در کتاب النفس قسمتی از کتاب شفا و بخشنی
از کتاب نجات دیده میشود که در اصالح التین با عنوان  de animaشناخته شده اس  .محور اصلی
این آثار برهان «انسان معلق» اس .
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و رسالۀ نفدس است .یکی از مبز ث مطرح وز

زۀ نفسا بحث از آغازز و اناازآ

نفس است .ازسط بهزغ مطزلعۀ فراوا وز

زۀ عل النفسا مبحث پیاهایش و

سرانازآ نفس زا به وض ح برزسی نکرو است و بنزبراینا آزای او وز این زمیناه
محهوو و مبد است .ابدزآ و تی وز بعضی م ازو تنازق
مسئلها سبب سخت شه فد نظر او وز بز

ساخنز وی وز ایان

پیاهایش و سرن شات نفاس شاه

است .البته بز نگزهی کلی به آزای ازسط وز این مسئلها اعتقزو او به هوث نفس
برجستهتر مینمزیه و تندز وز چنه م زو به بحث از قهآ نفس پرواخته است.
زل بزیه ویه آیز میت ا زمزنی برای پیهایش نفس وز نظار گرفات یاز اینکاه
نفس امری قهی و همیشگی است؟ مسئله ویگر اینکها وز ندزیات نفاس باه چاه
سرن شتی وچزز میش و؛ آیز همرا بز به از بین میزوو یز جزووانه میشا و؟ آیاز
میت ا

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

ویگرا آیز بین هوث نفس و فنزی آ زابطهای وج و وازو؟ افزو بر ایانا آنااز
که ازسط نفس زا جزووانه پنهاشتها چگ نه بزیه نظر او زا بز اعتقزو

به اهوث

جمع بست؟
نحوۀ پیدایش نفس

ویهگز ازسط وز کتز

دربارۀ نفس بر تمزیز میز ق و فعه مبتنی اسات .ایان وو

مفد آا پزیه و اسزس وو اصطالح مد تارا یعنای مازو  4و صا زت 2زا وز فلسافۀ
ازسط فراه میکننه .بر اسزس نظریۀ مزو ا ص زتا ص زت فعلیت شیء است
که البته بز مزو تالزآ وازو .مزو بهو ص زت ق مح

است و ص زت فعلیات

1. Matter.
2.Form.
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خ و زا از تالزآ بز مزو به وست میآوزو (.)Hoffe, 2003: 92
از نگز ازسط ا مزوۀ خززجی به عن ا بازلق  4و صا زت باه عنا ا بزلفعاه

2

اوزاک میش و .وی بیز میکنه اگرچه این وو مفدا آ وز ههان از یکاهیگر جاها
میش نها وز عزل واقع جهایینزپ یرنه .از نگز ازسط ا به ا مزو و نفسا ص زت
است و همز ط ز که مزو و ص زت از یکهیگر جهایینزپ یرنها نفس و باه زا
ه نمیت ا جها از یکهیگر تص ز کرو( .ورنر.)734-731 :7431 ،
اگر آم زۀ نفس زا بر پزیۀ زابطۀ مزو و ص زت به وقت برزسی کنی ا نتیاهای
بسیزز مد از آ گرفته میش و .بز ت جه به این زابطها نفس و به هم از بزیه باز
ه بزشنه و نمیت ا یکی از آندز زا جها از ویگری وز نظر گرفت .بنزبراینا نفس
و بااه بزی اه بااز ه ا ایااازو ش ا نه؛ زیاارا همااز ط ا ز کااه گفت ای ا از یکااهیگر
جهایینزپ یرنه .از طرفیا میوانی به امری زوث است و وز این شکی نیست؛
پس نفس نیز بزیه امری زوث بزشه.
وز آزای ازسط بز عبززاتی م اجه میش ی که تأییهکننهۀ هوث نفس اسات؛
مزننه این عبززت که گزیه ای از کتز

وزبززۀ نفس است:

نفس از بدن جداییناپذیر است یا الاقل جزئی از نفس چنین است اگرر نفرس
بالطبیعه تقسیمپذیر باشد و شکی در این نیست (ارسطو28 :9431 ،؛ Fred D

)Miller Jr.1999: 316

وقتی ازسط نفس زا جهایینزپ یر از به میواناها قطعازً نمایتا ا نفاس زا
بهو به ا چه قبه از ایازو به و چاه بعاه از نازب وی باه وز نظار گرفات و
بنزبراینا نفس امری زوث است .او همچنین وز زسزلۀ نفس بیز میکنه:
1.Potentiality.
2.Actuality.
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هرچند نفس جوهری لطیف است ،اما وجود تن شرط برای وجود نفس اسرت،
تا به امر خداوند به بدن تعلق بگیرد و در آن فیضان کند (ارسطو.)38 :9423 ،

از این جمله می ت ا چنین نتیااه گرفات کاه تاز باه نبزشاها نفاس ایاازو
نمیش و؛ پس بحث از قهآ نفس م زو نمییزبه.
بهزغ اعتقزو ازسط به هوث نفسا نظر او وزبزز قسمی از نفسا یعنی عقه
فعزل متفزوت از نگز کلی او به نح ۀ پیهایش نفس است .او برای عقه انسزنی باه
همز مزیتی قزیه میش و که افالط

وز زسزلۀ تیمزم س 4برای عقه قزیاه شاه

است .وی معتقه است مبهأ عقه که پیش از ت لاه هار انسازنی وز باه او جازی
میگیروا پس از فنزی به بزقی میمزنه و به همز جزیی میزوو که از آناز آماه
است .وز این سخن ازسط بهصرا ت میت ا نظر او زا وزبازز قاهآ بخشای از
نفس برواشت کرو .او این بخش زا امری مارو از مزو ا قهی و جزووانه مایواناه
(ارسطو .)31 :7417 ،بحث از قهآ نفس وز زسزلۀ اوومس نیز مطرح شه است.
حدوث و امکان جاودانگی نفس

سخن از بقزی نفس وز آزای ازسط به ص زتی کزمالً مبد نمزیز مایشا و .ایان
پرسش که «آیز نفس بز نزب وی به نزب و میش و یز جزوواناه اسات و باه یازت
خ و اوامه میوهه؟»ا پرسشی است که بز وج و تال

فراوا فالسفه برای پزسا

به آ ا همچنز ماد ل مزنه است .بز ت جه به ابدازآ ساخنز او وز ایان مسائلها
میت ا آزای او زا به وو نگز برگروانه.
همز ط ز که گفتی ا ازسط وز کتز

وزبززۀ نفاس زابطاۀ مازو ا صا زت زا

مبنزی تفکر خ و قراز واو است .مطزبق این نگز ا همز ط ز که مزو و ص زت از
1.Timaos.
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یکهیگر جهایی نزپ یرنها نفس و باه ها باهو یکاهیگر قزباه تصا ز نیساتنه
(.)H0ffe, 2003: 92
از نظر ازسط ا تمزیز میز نفس و به ا ههنی و از طریق انتزاع است و این وو
وز عزل خززج قیقتی وا ه زا تشکیه میوهنه .اعتقزو ازسط باه تاالزآ مازو و
ص زتا این معنز زا میزسزنه که بز مرگ به ا نفس نیز نزب و میشا و .بنازبراینا
اگر مسئله نفس و به بر اسزس اصه مزو و ص زت پزیاهگا ازی شا و و نفاس
ص زت به بزشها طبق این مبنزا نفس مزوی خ اهاه با و و های گاز باه تاارو
نمیزسه و وز بقزی خ و نیز مزوی و مزننه به است .از طرفی به فازنی اسات؛
بنزبراینا نفس نیز به ولیه وابستگی به به ا همرا بز به فنز مییزبه (ویسکونسک ،

 .)734 :7447از نظر اوا نفس وز شکههزی مختلفی کاه وازوا نمایت اناه جاها از
به هزی هی یزت وج و واشته بزشه و بنزبراینا بز فسزو جسا ا نفاس نیاز فازنی
میش و (فروغ .)11 :7443 ،
وز واقع ازسط از ی

طرف نفس و قا ای آ زا اماری مازوی مایواناه و از

طرف ویگرا نفس و به زا اجزای ی

ج هر وا ه برمیشمززو کاه از یکاهیگر

جهایینزپ یرنه .پس مسلمزً بزیه به این نتیاه برسه که بز مارگ باه ا نفاس نیاز
نزب و میش و.
امز نظر او وزبززۀ عقه به گ نهای ویگر ب و ا بز ویهگزهش وز بز

نفس کازمالً

متفزوت است .نظریۀ ن س یز عقه که ج انههزی آ زا نزو آنزکسز گ ازس میت ا
جستوج کروا از جمله اجزای نظزآ فلسافی ازساط یی اسات کاه بحاثهازی
فراوانی زا به ونبزل واشته است (گمپرتس ،7411 ،ج .)7313 :4ازسط بیز مایکناه
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که عزلیترین و یگزنه مظدر نفس (عقه مح

 )4به ط ز ازلی وج و وازو (گاتری،

.)731 :7411
ازسط وز ن شتههزی اولیه خ و که به ص زت ویزل گ ب و ا نفس زا جا هری
غیرمزوی میوانه که بز مرگ از بین نمیزوو 2.از جملاه ایان ن شاتههازا محازوزۀ
اوومس است .وز این محزوز به بززگشت نفس به س ی خهاونه اشزز شه و این
مطلب به عن ا نقطۀ وزوو به مبحث مزبعهالطبیعی وزبززۀ نفس است؛ بحثای کاه

قسمت عمهۀ آ مسئله فنزنزپ یری اسات (یگار .)44 :7471 ،او وز کتاز وزباززۀ
نفس بیز میکنه:
بنابراین ،نفس از بدن جداییناپذیر است . ...با این همه ،هیچ مانعی نیست که
الاقل ،بعضی از اجزای دیگر نفس به سبب اینکه کمال برای هیچ جسمی نیسرنند،
مفارقتپذیر باشند( 3ارسطو.)28 :9431 ،

به عبززت ویگرا مزنعی برای جهایی عقه فعزل از عقه منفعاه وجا و ناهازو.
شزیه بت ا این عبززت زا ولیلی بر تأییه جازووانگی عقاه فعازل باه شامزز آوزو.
فراست بیز میکنه که وز نگز ازسط ا انسز برترین مخل قزت اسات و از جنباۀ
الدی جز بدر منه است و هرچنه انسز م ج وی است کاه از طبیعات برخزساته
استا وز عین زل الدی ه هست .بنزبراینا میت انه به خهاوناه نزویا

شا و؛

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

1. Pure mind.
 .2در آثار ارسطو هر جا وی به جاودانگی نفس معتقد شده اس
یعنی عقل فعال را در نظر دارد.
 .3منظور عقل اس

که مفارق و مجزا از بدن اس .

تنها جاودانگیِ بخشنی از نفنس
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خ و به جزووانگی بخشی از نفس اشزز کرو است.
مطزبق نظر ازسط ا بزیه وز نفس به وو ن ع عقه قزیه ب و )3( :عقلی که بزلق ا
تمزآ معق الت است و مشزبه مزو است و عقه منفعه نیاز نزمیاه مایشا و)1( .
عقلی که علت فزعلی است و ا هاث میکنه که همز عقه فعزل اسات( 2ارساطو،

31 :7443؛  .)117-111 :7437به عبززت ویگرا از یا

سا عقاه انعطازفپا یری

بیپزیز وازو و میت انه «همه چیز بش و» 9و از س ی ویگرا گزینشی عمه میکنه؛
یعنی بهزغ انعطزفپ یریا صرفزً از هر چیزی انطبزع نمیپا یرو؛ بلکاه باه طا ز
فعزل زوی چیزی متمرکز میش و و گزهی زوی چیاز ویگار (نوسااا.)41 :7413 ،،
ازسط وقتی وزبزز نفس انسز قزیه به جزووانگی میش وا وز واقع هماین قسا
ووآ نفس زا که «عقه فعزل» استا وز نظر وازو کاه فنازنزپا یر و ازلای اسات .او
معتقه است این عقها نه بز به مت له میش و و نه باز آ از میاز مایزوو؛ بلکاه
ابهی و ازلی است .عقه منفعه از نظر ازسط بز به به وجا و مایآیاه و هنگازآ
مرگ بز به از بین میزوو (.)Zeller's, 1897: 97-98
نکتهای که از این سخنز نتیاه میش وا این است که به عقیهۀ ازساط ا آنچاه
وز انسز انفعزلنزپ یر و فسزونزپ یر استا عقه اوست؛ عقلی که الدی است و «وز
مز گ اشته شه » و هرگز نزب و نمایشا و .او ایان عقاه زا باهو آغازز و اناازآ
میوانه .وی معتقه است تمزآ ق ای نفسا از جمله عقه منفعاه باز مارگ از باین
 .1برای نمونه نک :قوام صنفری 309-308 :1382؛ ویسنوسنکی 182 :1389؛ وال 138 :1380؛
اکریل 211 :1380؛ ورننر 119 :1311؛ راس 201 :1311؛ ارسنطو 5-1 :1381؛ 390 :1318؛ :1319
.108
 .2همچنین نک :راس 232 :1311؛ فراس
 .3یعنی اتحاد عاقل به معقول.

199 :1388؛ .Hoff, 2003, 94
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میزونها جز عقه فعزل که از بیارو وازو باه شاه ا هنگازآ مارگ از آ جاها
میش و .از آناز که خهاونه عقه مح

استا عقه بشر از طارف خاها آماه و

هنگزمی که به از کزز بزیستها به س ی خها بززمیگروو (راس.)111 :7411 ،
از نظر اوا مبهأ عقه که پیش از ت له هر انسزنی وز تن او جزی میگیروا پاس
از فنزی تن بزقی میمزنه و به همز جزیی میزوو که از آناز آمه ا یعنی به مکاز
آسمزنی که جزیگز اثیر 4است.
ازسط نظریۀ استزو
این طریق که از ی

زا بز نظریۀ زایج وز زمز خ و

تلفیق کرو اسات؛ از

س جزووانگی زا به عقه نسبت واو و از س ی ویگرا عقیه

عم می و زایج بززگشت بخش جزووانه نفس زا به عنصر آسمزنی گرفته و به ها
پی نه واو است (گمپرتس.)7311-7313 :7411 ،
وی وز خص

بحث از جزووانگی چنین استهالل میکنه :نفس باهو باه

میت انه اشیزء زا بشنزسها بهو اینکه نزو نفس زضر بزشنه و وز این امر نیاززی
به وج و به نهازو .بنزبراینا چ
نیز بینیزز از تن است؛ زیرا گ هر

وز فعه خ و نیزز به تن نهازوا وز بقازی خا و
از فعلش شاریفتار اسات .پاس وقتای وز

فعلش بینیزز از به استا به طریق اولی گ هر نفس وز بقزی خ و بینیزز از به
میبزشه (ارسطو.)74 :7443 ،
مفسرا نظر ازسط زا وزبزز عقه فعزل چنین بیز میکنناه :مفاززقا اثرپا یرا
بسیطا جزووانی و ازلی؛ امری است که از خززج آمه و وز م قع تک ین جس وز
آ پیها شه است (برن .)744 :7414 ،زوی ه زفتها چنین باه نظار مایزساه کاه
 .1اثیر مطابق عقیدۀ کهن یونانی زنده و مدرک و در واقع موجودی الهی اس
اس

و بنه همنین سنب

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

هر گونه خصوصی

مادی عاری اس

و فضای آسمان را پر کرده در آن متحرک اس .
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به نزمیرایی و جزووانگی عنصر الدی وز انسز

(عقه) بزوز واشته است؛ زیرا وز یکی از ن شتههزیش پرتارپتیکس ایان عقیاه زا
بیز میکنه که آومی شزیستۀ الدی ب و و جزووانگی نیستا مگر به ولیاه جزمای
که «عقه» نزآ وازو و او زا از سزیر م ج وات متمزیز کرو است؛ زیرا وجا و ایان
عقه به معنزی وج و خهاونه وز انسز است (ارسطو.)34 :7417 ،
ابنسینا

ابنسینز وز کتب فلسفی خ و به نح گسترو ای به بحث وز بز

نفس پرواختاه و

زسزلههزی متعاهوی وزبازز آ نگزشاته اسات .از جملاه آثازز او وز ایان زمیناه
عبززتانه از :رسالۀ نفسا رسالۀ اقسام نفوسا رسالۀ فی المعرفة الدففس الفاققده ن احولهداا

بحث عن الق ی النفسزنیها اختالف النزس فی امر النفسا تعلق النفس بزلبه ا بقازء
نفس نزطقها زسزله فی العل النفسا قزن ا فی ماهی الحز ا وفاع الما و الدا و
قصیهۀ عینیه .او جزو ای وز عل النفس به نزآ ههیه ن شته است که اولاین کتاز
وی به شمزز میآیه.
ابنسینز زوا شنزسی خ و زا بر مبنزی زسزلۀ دربارۀ نفس ازسط بنز کارو اسات.
از نظر اوا نفسِ انسزنی زوث است (احادی71 :7434 ،؛ ابا ساناا.)13-14 :7444 ،
ابنسینز بر این بزوز است که نفس باز اهوث باه

ازوث مایشا و و باراهین

متعهوی بر این مهعزی خ و مطرح میکنه .بز ت جه باه نگاز ابانساینزا مسازملی
مطرح میش و که بزیه وز همین

زۀ فکری پزس واو ش نه؛ زیارا وز صا زت

زوشن نشه ابدزآهزا نظریۀ او به ولیه وج و تنزقضزت ظزهری به چزلش کشایه
میش و .از جمله پرسشهزی مطرح وز این نظریها این است که :آیز بز ت جاه باه
اینکه ابنسینز نفس زا امری زوث تلقی کرو استا میت ا جازووانگی نفاس زا
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از او پ یرفت؟ به عبززت ویگرا آیز بین پیهایش و سرانازآ نفس زابطهای وجا و
وازو؟ و اگر زابطهای وج و وازوا چگ نه است؟ آیز نف س انسزنی قبه از باه ماز
وازای وج وی مستقه و قزی به هات ب و اناه و بعاه از ایاازو باه هاز باه آنداز
پی ستهانه یز اینکه بز هوث به هز زوث شه انه؟
نحوۀ پیدایش نفس

ابنسینز به هوث نفسزنی نفس همرا بز هوث به معتقه است (داناسرش،،
144-141 :7433؛ افلاوین 7474 ،ق711 :؛ نکاوی711 :7443 ،؛ Adamson, 2001:

 .)96او به پیروی از ازسط و سنت مشزمی و وز مخزلفت بز نظریه افالط نیِ قاهآ
نفسا معتقه است نفس نزطقه قهی نیست؛ بلکه زوث است و بز تکمیه مزاج و
هوث به مزوی انسزنی از طریق عقه فعزل و واهبالص زا نفس برای آ ایازو
و به آ اضزفه میش و .از نظر ابنسینزا نفس وز ابتهای هوث عقه بسیط مفززق
از مزو است و بز هوث به

زوث میش و و گ نهای تعلق تهبیری به به پیها

میکنه (اب سناا .)11-17 :7444 ،او بیز میکنه که نفس هر انسزنی زمازنی آفریاه
میش و که به او به ص زت کزمه آفریه ش و و آمازوگی پا یر

آ زا واشاته

بزشه (فناض  .)171 :7447 ،سخن او وزبززۀ اهوث نفاس چناین اسات «ا ها ا
الا هر زوث مع هوث البه االنسزنی»؛ یعنی ازواح انسزنی بز ایازو به مزوی
ایازو و زوث میگرونه .بنزبراینا نفس انسزنی زوث بز هوث به اساتا ناه
م ج و قبه از به (اب سناا .)711 :7434 ،اگرچه ابنساینز وز اهوث نفاس تازبع
ازسط ستا برخالف نظر ازسط معتقه است نفس وز اثر ص ل معق الت تمییر
نمیکنه؛ یعنی از نظر ابنسینزا اگر عقه به وزجۀ عقه بزلفعه برسها از یث نا ع
مختلف نمیش و؛ زیرا نفس و تنا وو ج هر مستقه هستنه و به های علتای از
عله وج و نفس نیست و تعلق نفس به به از ن ع تعلق معل ل به علت نخ اهاه
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ب و (حسنا کوهساری)744 :7441 ،؛ بلکه او بیز میکنه که وز هر جسا مرکابا
هاقلی از عهآ تضزو اجزا و بلکه وج و تعزول میز اجزا ضروزت وازو و زمازنی
که این تنزسب به وزجۀ معیّنی برسها نیروی یزتبخشی که هماز نفاس نبازتی
استا وز جس به وج و میآیه .وقتی تنزسب و تعزول به وزجۀ کزمهتری برساها
نفس ی انی ظد ز میکنه و وز وزجۀ کزمهترا نفس انسزنی که جزیگزین نفا س
قبلی استا ظد ز مییزبه .این نفاس جا هری ماارو و مفاززق اسات و قزبلیات
اتصزل به عقه فعزل و زنهگی وز عزل معق الت زا وازو .وز واقع قب ل این مقهمها
سبب قب ل هوث نفس و مفززقت آ بز به است .هر فروی وازای ی
ص زت ج هری است که متنزسب و مخص

خ و اوسات و چا

نفس یز
صا زت و

مزو ا الزآ و ملزوآ همهیگرنها نفس و به ه مالزمت وازنه و وج و یکی قباه
ویگری قزبه قب ل نیست (سناس .)17-14 :7444 ،
او بر هوث نفس براهین متعهوی اقزمه کرو است؛ از جمله:
اگر نفس قبه از به م ج و بزشها یز کثیر است یاز وا اه .از طرفایا محازل
است که نفس قبه از تعلق به به کثیر بزشه؛ زیارا وز آ صا زتا کثارت آ زا
بزیه نزشی از مزهیت و ص زت آ وانست؛ وز زلی که نفس از یاث مزهیات و
ص زت وا اه اسات و مزهیات وز های ما زوی از یاث هات خا و اخاتالف
نمیپ یرو .زا ویگر آ است که کثرت برخزسته از نسبت نفس بز مزو بزشاه کاه
این نیز محزل است؛ زیرا نفس قبه از تعلق به به ا بز مزو نسبتی نهازو .اماز قا ل
به و هت نفس قبه از تعلق آ به به نیز پ یرفتاه نیسات؛ زیارا نفاس پاس از
هوث به هزی متعهو به آندز تعلق میگیرو و این امر مستلزآ آ است که نفاس
بز وج و اینکه فزقه ا و مقهاز استا بزلق انقسزآ بپ یرو و وز صا زت عاهآ
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انقسزآ نیز مستلزآ آ است که صفزت و ویژگیهزی افراو متفزوتا از قبیه عل و
جده که از نفس وا ه سرچشمه گرفتها وز تمزآ افراو یکسز بزشاه .ماثالً آنچاه
شخ

 Aبه آ عل وازوا افراو ویگر نیز به آ عل واشته بزشنه؛ وز زلی که هر

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

11-17 :7444؛ .)714-711 :7434
اگرچه ابنسینز به هوث نفس قزیه استا وز بعضی از آثزز خ و وزبززۀ نفس
به گ نهای ویگر سخن گفته و عبززتهزیی وازو که بز صرا ت از قاهمت جا هر
نفس کزیت میکنه .وزست است که ابنسینز بهزوشنی به نظریۀ افالط
نفس گرایش نهازو و آنچه زا افالط

وز خصا

وزبزز

وجا و نفاس پایش از باه

مطرح میکنها نمیپ یروا امز وز قصیهۀ عینیه آشکززا بر هب ط نفس از عزل بارین
و آشیزنه گزیه او وز کزلبه جسمزنی انسز تصریح میکنه؛ چنز کاه ماین یساه:
«هبطت الی

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

واقعیت این است که آزای ابنسینز وزبزز نفسا آزای مشرقی ویژ ای است که وز
آ ِ وا ها ه بز آنچه وز کتز هزی عزمش مزننه شفز آمه ا متفزوت است و ه باز
آزای افالط ؛ گرچه وز قیازس باز افالطا

و ازساط ا آزای او از آزای ازساط

ووزتر است (جابری .)731-733 :7441 ،این مطزلبا یعنی چه سخنز ابنساینز وال
بر قهآ نفس و چه سخنز ازسط وز این بز

ا که وز جزی خ و بیز شه ا نشز

میوهه برای نفس پیش از به کین نتی و وز عزل شزم الدای وجا وی اسات و
 .1ابنسینا بیتنا ج300 :؛ 318-311 :1310؛ 1988م قسنم

اول222-221 :؛ 311-315 :1381؛

19 :1385؛ کارادوو 229 :1383و نیز ابنسینا 2011م.
 .2نک :ابنسینا بیتا ب1 :؛ عاملی بیتا ج31 :2؛ ابنابیاصیبعه بیتا.111 :
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برای نفس بززگشتی به همز جزیی است که از آ هب ط کرو اسات (خواجاوی،

 ،7444ج.)431-431 :7
جاودانگی

ابنسینز وزبزز نفس و به و زابطۀ آ ووا به گ نهای سخن گفته که چززچ بی زا
برای فد جزووانگی نفس فراه کنه .وی نفاس زا باه صارا ت تمازآ جزوواناه
زۀ نفس و به زا مقهمهای بارای اثبازت بقازی

وانستها همۀ مبز ث مطرح وز

نفس قراز واو است .بیشتر آثزز او وزبزز نفس به قصه پرواختن به مبحاث معازو
نگزشته شه است .از طرفیا چ

عقه فعزل از نظر ابنسینز جنباۀ کلای و تعازلی

وازوا اثبزت جزووانگی زا وز خص
نفس نزطقۀ فروی به کزز برو و تشخ

عقه هی النی یز به عباززت ویگارا وزبازز
نفس نزطقه افراو انساز زا بعاه از زوال

به قطعی وانساته اسات (ابا ساناا11 :7444،؛ داودی .)41 :7443 ،او همچناین وز
زسزلۀ فی سر القدر به بحث از معزو پرواختها عبززت وی وزبزز تعریف نفس چنین
است« :ه ع و النف س البشری الی عزلمدز؛ معزو برگشتن نفاس بشاری باه عازل
خ و

است» .او این عقیه خ و زا همچنز که وز اضح یه آمه ا به آیۀ « یا أَیَّتُهَا

النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ ُ ارْجِعِي إِلي رَبِّكِ راضِیَ ً مَرْضِیَّ ً » استنزو واو است (اب ساناا:7441 ،

 .)31وز واقع میت ا گفت بحث از هوث نفس وز آثزز و افکزز ابنسینزا مازنعی
برای پرواختن به جزووانگی نفس نیست؛ زیرا بز ت جاه باه اینکاه هار نفسای باز
هوث مزاج معیّنی وز به
خز

زوث میش وا این امر سبب به وج و آماه هیئتای

وز هر نفس میگروو و هیئت هر نفس باه سابب وجا و مازاجهاز از ها

متمزیز است یز اینکه اصالً هر نفس از جدت ق ای به ا یز به سابب خص صایزت
ویگری که بر مز پ شیه استا هیئت خزصی پیها میکنه که بهو به نیاز بارای
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او بزقی است (اب سناا771 :7417 ،؛ ب تا الف74-73 :؛ .)111-111 :،1117
ابنسینزا نفس عزقله زا امری مزوی نمیوانه؛ بلکه به تارو و غیرمزوی ب و آ
قزیه است و نفس از نظر او امری بسیط است؛ زیارا کثارت نتیااۀ مازوی با و
است .بنزبراینا نفس عزقله به علت بسزطتش فسزونزپ یر است؛ برخالف اساکنهز
افروویسی و فززابی که معتقهنه فقط آ نفس انسزنی جزووانه است که وساتکا
بعضی واقعیتهز زا بشنزسه و نفسی که فزقه اینگ نه عل استا فنزپا یر اسات.
ابنسینز همۀ نف س عزقله زا جزووانه میوانه و معتقه است عل به قیقت اشایزء
فقط برای سعزوت نفس استا نه برای جازووانگی نفاس (نصار ،7444 ،ج-371 :7

.)377
او بر جزووانگی نفس چنین استهالل می کنه :نفاس جا هری بسایط اسات و
بسزیط چ

به وج و بیزینها معهوآ نمیش نه؛ زیرا اشیزیی که فسزو مایپ یرناها

بزیه وز آندز ق ۀ فسزو وج و واشته بزشه .پس بزیه وز نفس وو جنباۀ فعاه و قا
وج و واشته بزشه و چنین چیزی وز بسزیط محازل اسات؛ زیارا صا ل وو امار
متنزق

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

بسیط است و فطرتزً و طبیعتزً یزت است .پس محزل اسات اساتعهاو فناز واشاته
بزشه؛ بنزبراین امری جزووانه است (حلا 171 :7443 ،؛ اب سناا134 :،7711 ،؛ :،1117

.)13-14
نتیجهگیری

یکی از م ض عزت م زو بحث میز فالسفها بحث از نحا ۀ پیاهایش و سارانازآ
نفس است و پرسشی که مطرح میش و این اسات کاه :آیاز نفاس وازای ابتاهای
زمزنی است یز اینکه امری قهی است و افزو بر این آیاز نفاس فناز ماییزباه یاز
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از هوث یز قهآ نفسا لا ازمی ایاازو

میش و که به تبع آ بزیه پ یرفته ش و .آزای متفزوتی وز میز فیلس فز بز تبیینزت
مختلف ازامه شه است .مز وز ایان پاژوهشا مسائله زا از ویاهگز وو فیلسا ف
(ازسط و ابنسینز) م زو اززیزبی قراز واو ا باه ایان نتیااه زسایهی کاه ویاهگز
ازسط که به هوث نفس معتقه استا بز ت جه به ل ازآ آ ا کاه از جملاه اصاه
مزو و ص زت است و به ا مزو و نفسا صا زت وز نظار گرفتاه مایشا وا وز

ندزیت به فنزی نفس بز فنزی به میانازمه .البته وز برخی آثزز او مزنناه اووماس
سخن از هب ط نفس و وز نتیاها قهآ آ به میز آمه است که بز چنین اعتقازویا
وز ندزیت نفس زا امری جزووانه وانسته است.
عه ای برای زفع ابدزآ گفتهانه سخن از قهآ نفس مرب ط به ووز ای است کاه
ازسط شزگرو افالط

ب و ا نظر استزو زا پ یرفته است و بحث از اهوث زا باز

فزصله گرفتن از آزای استزو

بیز کرو و نظر مستقه اوست .امز به نظر میزسه

به شکلی بدتر بت ا میز آزای او ساززگززی برقاراز کارو و ماثالً گفات :اگرچاه
ازسط ابتها متأثر از استزو خ یش و قزیه به قهآ و جزووانگی نفس ب و استا وز
ووزۀ ووآ زنهگی فلسفیا ا نظر مستقه او وزبززۀ نفس بهین قاراز اسات :بارای
ق ای مزوی نفسا مزننه ق ای نبزتی و ی انی قزیه به اهوث و فناز مایشا و و
آناز که سخن از هب ط و جزووانگی نفس به میز میآوزوا به عقه فعزل نظر وازو
که آ زا مارو از مزو و هب ط کرو ا از عزل بزال و جزووانه میوانه .هماز طا ز
که گ شتا سخن از نزمیرایی عقه پی سته وز آزای او به چش میخ زو.
ابنسینز اگرچه وز ظزهر امر تزبع ازسط استا وز بیز چگ نگی آ ا کازمالً از
ازسط فزصله میگیرو .او زابطۀ نفس و به زا زابطۀ مزو و صا زت نمایواناه؛
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بلکه از نظر ویا این وو ج اهری مستقه از ها هساتنه و وز ندزیات باز از باین
زفتن به ا نفس همچنز به یزت خ و اوامه میوهه.
بز برزسی آزای ازسط و ابنسینز میت ا گفت هر وو فیلس ف باه نا عی باه
ی

نح وج و نفس وز سز ت الدی معتقهنه که باز ایاازو باه باه آ هبا ط

میکنه و پس از مهتی ووبزز به جزیگز خ و برمیگروو .البته ابنسینز وز مد ترین
آثزز خ وا از ویهگز ازسط یی هوث نفس و روحانی الحاهوث با و آ وفازع
کرو است و تندز وز بعضی آثزز عرفزنی خ وا تعزبیری وال بر نظریۀ افالط نی قهآ
نفس بیز نم و است .گروهی این ویهگز زا ن عی بززگشت از نظریۀ ازساط یی
پنهاشتها گروهی ویگر وز انتسز
اگر انتسز

قصیهۀ عینیه به ابنسینز تشکی

نم و ا معتقهنه

صحیح بزشها تعزبیر زمزآل و قصیهۀ یزوشه زا مایتا ا باه گ ناهای

تفسیر کرو که بز ویهگز ازسط یی نیز سززگزز بزشه که البته ایان نظار شزیساتهتار
مینمزیه.
بز نگزهی کلیا شزیه آزای ازسط خ و زا سززگززتر نشز وهنه؛ زیرا زمزنی که
ازسط نفس زا زوث وانستها آ زا وز ندزیت امر فزنی میوانه؛ برخالف ابنسینز
که اگرچه به اهوث نفاس معتقاه اساتا وز ندزیات نفاس زا اماری جزوواناه
برمیشمززو .نکتهای که سبب نزسززگززی شه ا ایان اسات کاه :آیاز مایتا ا از
هوث پلی به جزووانگی زو؟ ابنسینز گ یی پزسخی مثبات باه ایان مسائله واو
است .البته ولیه ایان نزساززگززی ظازهری وز آزای ابانساینز زا شازیه بتا ا وز
اعتقزوات او جستوج کرو؛ زیرا او فیلس فی مسلمز است که برخالف ازسط ا
وغهغااۀ ویناای وازو و وز نتیاااها جاازووانگی وز آزای او امااری مس الّ و تماای
جل گر شه که او میک شه به نح ی وز مقزآ تبیین آ برآیه.
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چایدستر دیوید  .)1380شور جاودانگی ترجمه غالمحسین توکلی قم :مرکز مطالعنات و
تحقیقات ادیان و مذاه .

 -حائری مازندرانی محمدصالح  )1312حکم

بوعلی سینا با مقدمه و ترجمه عمادالندین

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

 حسینی کوهساری اسحاق  )1381تاریخ فلسفه اسالمی باتوجه به طبقات فالسفه اسالمیتهران :شرک

چاپ و نشر بینالمللی.

 حلبی علیاصغر  )1381تاریخ فلسفه درایران وجهان اسالم تهران :اساطیر. خواجوی محمد  )1383ترجمه اسفار اربعه تهران :مولی. داناسرشامیرکبیر.

اکبر  )1311ترجمۀ روانشناسی شفاء الفن السادس من کتن

الشنفاء تهنران:
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 -داودی علیمراد  )1381عقل در حکم
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مشاء از ارسطو تا ابنسینا تهران :حکم .

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

 زکوی علیاصغر  )1381تحلیلی از دیدگاه ابنسینا و مالصدرا در مسنلله حندوث نفنسقم :فصلنامۀ پژوهشی انجمن معارف اسالمی.

 -ژیلسون اتین  )1381فلسفۀ اسالمی و یهودی به روای

ژیلسون ترجمنۀ حسنن فتحنی

تهران :حکم .
 سیاسی علیاکبر  )1333علم النفس ابن سینا و تطبینق آن بنا روانشناسنی جدیند تهنران:دانشگاه تهران.

 -صفا ذبیحاهلل  )1381جشننامۀ ابنسینا :سرگذش

و تألیفنات و اشنعار و آرای ابننسنینا

تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 عاملی بهاءالدین بیتا) الکشکول تحقیق الطناهر احمند النزاوی لیبنی :مفتةي الجمهوریةالعربی اللیبیّ .
 فاخوری حنا و خلیل الجر  )1311تاریخ فلسنفه در جهنان اسنالمی ترجمنه عبدالمجیندآیتی تهران :سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
 -فراس

اس .ئی  )1388آموزه های اساسی فیلسوفان بزرگ ترجمنه غالمحسنین تنوکلی

تهران :حکم .

 -فروغی محمدعلی  )1381سیر حکم

در اروپا به ضمیمه گفتار در روش راه بردن عقل

تهران :حکم .
 فیاضی غالمرضا  )1389علم النفس فلسفی :درسهای استاد غالمرضا فیاضنی تحقینق وتدوین محمدتقی یوسفی قم :انتشارات مسسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 قوام صفری مهدی  )1382نظریه صورت در فلسفه ارسطو تهران :حکم . کاپلستون فردریک  )1315تاریخ فلسفه یونان و روم ترجمه جاللالدین مجتبوی تهران:شرک

انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.

 گاتری دبلیو .کی .سی  )1315فلسفۀ یونان از طالس تنا ارسنطو ترجمنۀ حسنن فتحنیتهران :انتشارات فکر روز.
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بررسی پیدایی نفس و ارتباط آن با جاودانگی در اندیشۀ ارسطو و ابنسینا

 گادامر هانس گلورگ  )1382آغاز فلسفه ترجمۀ عزتاهلل فوالدوند تهران :هرمس. -گمپرتس تلودر  )1315متفکران یونانی ترجمه محمدحسن لطفی تهران :شرک

سنهامی

انتشارات خوارزمی.
 نصر سید حسین و الیور لیمن  )1383تاریخ فلسفه اسنالمی ترجمنه جمعنی از اسنتادانفلسفه تهران :حکم .
 -نوسباوم مارتا  )1311ارسطو ترجمۀ عزتاهلل فوالدوند تهران :طرح نو.

 -ورنر شارل  )1311حکم

یونان ترجمه بزرگ ننادرزاد تهنران :انتشنارات کتابفروشنی

زوار با همکاری مسسسه انتشارات فرانکلین.
 ویسنوسکی روبرت  )1389متافیزیک ابنسینا ،ترجمه مهدی نخعی افرا تهران :نشر علم. یگر ورنر  )1390ارسطو :مبانی تاریخ تحول اندیشۀ وی ،ترجمۀ حسین کلباسی اشنتریتهران :امیر کبیر.
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