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ّ
ّ
در فلسفهی یونان ،متفکران متأخر از سقراط بيش از پيشينيان خود ،به مبحث «انسانشناسی» توجه
کردند و بهویژه در آثار ارسطو ،مسائل مربوط بدان مبحث با روشمندی ّ
خاصی ارائه شد .به موازات
ایشان در شرق نيز ،از همان ابتدا «وجودشناسی» در خدمت «انسانشناسی» قرار گرفت و از جمله در
ً
مکتب سانکهيا ،توجه شایانی بدان شد .طبعا در هر دو سنت فکری ،شناخت نفس آدمی نسبت به
جسم او از اهميت و پيچيدگی بيشتری برخوردار بوده است .پژوهش پيش رو عهدهدار تبيين اوصاف
ذاتی نفس انسان از منظر پایهگذاران مکاتب یادشده به نحو تطبيقی است .ارسطو با آنکه نفس را ّ
مجرد
از هيوال و غير جسمانی میدانست ،آن را کمال ّاول جسم طبيعی آلی میپنداشت .در نظر او ،نفس
ناطقه ی انسان جامع قوای نفس نباتی و حيوانی نيز است .اما در نظر حکيم کاپیال ،نفس یا پوروشا
واجد هویتی بسيار متعالی ،فر ّ
امادی و ازلی است که نه علت و صانع چيزی بود و نه معلول و مصنوع

مجرد از ّ
ماده یا پراکریتی ،ولی ّ
چيزی .پوروشا به تمامه ّ
محرک آن برای پيدایش موجودات است.
ّ ّ
ّ
الزم قهری تعریف نفس در تفکر مشائی است ،ولی با توجه به اوصاف
همچنين باور به تعدد نفوسِ ،
ّ
ّ
نفس در تفکر سانکهيه ،چنين ایدهای نادرست بهنظر میرسد ،از اینرو متفکران سانکهيه دالیل متقنی
به سود آن ارائه نکردهاند.
ّ
کلیدواژهها :کمال ّاول ،نفس ناطقه ،قوای نفس ،پوروشا ،پراکریتیّ ،
تجرد نفس ،تعدد نفوس.
______________________________________________________
 .1تاریخ وصول1999/2/29 :؛ تاریخ تصویب1101/9/9 :
 .6پست الکترونيک (مسؤول مکاتبات)Amini.jk46@yahoo.com :
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 .1مقدمه و طرح مسئله
در یونان باستان ،تا پيش از سقراط بيشتر مباحث دائر مدار هستیشناسی و به خصوص
دو مسئلهی « ّ
مادة المواد» و «ثبوت و ّ
تغير» بود ولی از سقراط به بعد ،رفتهرفته مباحث

انسانشناسی ّقوت گرفت و ارسطو در آثار خویش ،به نحوی نظاممند بدین موضوع
پرداخت .از آنسو در تفکر شرقی و بهویژه در مکاتب فلسفی هند« ،هستیشناسی»

اغلب در خدمت «انسانشناسی» قرار داشت و غایت پایهگذاران آن نحلهها ،شناخت
ابعادی وجودی انسان و تبيين دستوراتی برای رهایی او از رنجها بود .اوج این مباحث در

دو نظام فلسفی ودانتا و سانکهيا 1دیده میشود.

البته امروزه عنوان «انسانشناسی» 6در معنای بسيار وسيعتر از گذشته بهکار میرود
ّ
که مشتمل بر فرهنگ ،روان ،بدن ،رفتار و تجربيات انسانی است؛ ولی فيلسوفان متقدم به
ّ
اوصاف انسان بما هو انسان ،بيش از متعلقات وی نظر داشتند .آنان چنين میاندیشيدند
که ابتدا باید ابعاد ذاتی وجود انسان را شناخت تا تصویر روشنی از او در قبال سایر
ً
موجودات جهان حاصل شود .طبعا در این باره ،شناخت نفس انسان نسبت به جسم او،
از اهميت و پيچيدگی بيشتری برخوردار است.
بر این اساس ،مطالعات تطبيقی در ميان مکاتب باستانی ،از حيث انسانشناسی،
ثمرات بيشتری نسبت به سایر موضوعات دارد .از این رو ،پژوهش پيش رو عهدهدار تبيين
ّ
اوصاف ذاتی نفس انسان در دو مکتب باستانی مشاء و سانکهيا و شناخت شباهتها و
ّ
تفاوتهای آن دو است .بدین منظور ،تنها تبيين ویژگیهای کلی نفس در دو نظام
ّ
ً
یادشده کفایت نمیکند ،چه آن دست از ویژگیها در آثار مشائيان ،صرفا برای تمایز
«نفس» از سایر جواهر مورد قبول آنان (عقل ،هيوال ،صورت و جسم) و در آثار متفکران
______________________________________________________

 .1ثبت نام این مکتب در منابع این پژوهش ،به چند صورت انجام پذیرفته است ولی پس از ّ
تأمالت بيشتر بدین
نتيجه رسيدیم که از نام مکتب ،به «سانکهيا» و از پيروان مکتب به «سانکهيه» تعبير شود؛ چنانکه از نظام فلسفی
ّ
ّ
ارسطو به «مشاء» و از پيروان آن به «مشائی» یاد میشود.
 .6مراد از اصطالح جدید «انسانشناسی» ،مفهوم آنتروپولوژی ( )Anthropologyاست.

ّ
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ً
صرفا برای تمایز «نفس» از سایر اصول هستی نزد آنان ّ
(مادهی ّاوليه ،عقل
سانکهيه نيز،
ّ
کل و عناصر) کارآیی دارند .اما برای شناخت نفس در حد ذات خود و مقایسهی نظرات
آن دو گروه ،بحثهای تفصيلی بيشتری در باب اوصاف ذاتی نفس ضرورت دارد؛
بنابراین در پژوهش پيش رو ،ابتدا اوصاف ذاتی این مقوله در هر یک از دو نظام یادشده،
با ارجاعات الزم توضيح داده میشود و سپس شباهتها و تفاوتهای این دو اندیشه
دربارهی نفس انسانی تبيين خواهد شد.
 .2پیشینهی پژوهش
با ّ
تتبع بسيار در کتب ،مقاالت و پایاننامههای ناظر به فلسفه و ادیان ،اثری مشتمل بر
ّ
ً
مقایسهی دو مکتب فلسفی مشاء و سانکهيا یافت نشد .ظاهرا نه در موضوع انسانشناسی
و نه در سایر موضوعات دیگر ،مطالعهای تطبيقی بين این دو نظام فکری انجام نپذیرفته
است .البته دربارهی معرفی جداگانهی هر یک از این مکاتب و از جمله در موضوع
ّ
انسانشناسی پژوهشهای متعددی در دست داریم .بهویژه برای فهم نظرات مشائيان
ً
دربارهی نفس ناطقهی آدميان ،آثار متعددی در دسترس است .در ميان معاصران ،ظاهرا
ّ
ّ
متحمل پژوهش در مسئلهی علم النفس مشائيان شده
علیمراد داودی بيش از سایرین،
است .او عالوه بر ترجمهی کتاب دربارهی نفس ارسطو ،کتاب مستقل دیگری نيز در این
باره تأليف کرد .این دو اثر ،از منابع قریب به اتفاق پژوهشهای معاصران در مبحث
نفسشناسی است.

اما دربارهی مکتب سانکهيا ،آثار قابل اعتنا بسی محدود است 1.تاکنون به جز
ّ
متحمل تحقيقی جامع دربارهی مکاتب فلسفی هند
داریوش شایگان ،کسی از ایرانيان
ً
نشده است و صرفا برخی اهل نظر به ترجمهی آثار مستشرقان همت گماردهاند .اما به هر
______________________________________________________

 .1بنابر ّ
تتبع بسيار ،تنها یک مقالهی پژوهشی با عنوان «مقایسهی انسانشناسی اسالمی با مکتب یوگا ـ
سانکهيه» ،در فصلنامهی معرفت ادیان ،سال اول ،ش ،6منتشر شده است.
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حال از دو قسم آثار ذیل ،میتوان مبانی فکری و آرای متفکران سانکهيه را استنباط نمود:
 .1کتبی که عهدهدار پژوهش در مورد مکاتب فلسفی شرق و از جمله هند
1

باستان شدهاند.
ً
 .6منابعی که ناظر به تاریخ ادیان و بهویژه ادیان شرقی است و بعضا به فرهنگ
دینی هندوها نظر دارد.

6

 .3اوصاف کلی نفس در تعریف مشهور ارسطو
ارسطو تعریفها و تقسيمهای متعددی برای «نفس» ارائه کرده است .در هر یک از آن
تعاریف و تقسيمات ،جهت خاصی مورد نظر معلم اول بوده است .در مشهورترین
طبيعی آلی و دارای حيات
تعریف او از نفس میخوانيم« :نفس ،کمال اول برای جسم
ِ
9
ّ
بالقوه است».
مفردات این تعریف ،عبارت از چهار مفهوم است که بعضی از آنها ،جنبهی
ایجابی دارند و برخی دیگر ،جنبهی سلبی؛ از این رو توجه به چهار نکته در این تعریف
حائز اهميت است:
نخست آنکه در تعریف ارسطو از نفس« ،جسم طبيعی» در مقابل «جسم
صناعی» بهکار رفته است .مراد از «جسم طبيعی» در اینجا ،جسمی است که واجد
عامل وحدتبخش در اجزای خود باشد ،چنانکه انواع گياهان ،حيوانات و انسانها این-
______________________________________________________
 .1مهمترین آنها عبارتند از :ادیان و مکتبهای فلسفى هند ،تأليف داریوش شایگان؛ تاریخ فلسفهی شرق و
ّ
محققان؛ ّ
معرفى مکتبهای فلسفى هند ،تأليف ساتيش چاندرا چاترجی و دریندراموهان
غرب ،تأليف گروهی از
داتا.
 .6از ميان اینگونه آثار ،تنها در سه کتاب ،توضيحاتی دربارهی مکتب سانکهيه مشاهده شد :ادیان آسيایی ،تأليف
مهرداد بهار؛ تجربهی دینى بشر ،تأليف نينيان اسمارت؛ هندویيسم ،تأليف کيم نات.
 .9ارسطو ،دربارهی نفس ،ترجمه و تحشيه از علیمراد داودی ،تهران ،حکمت1929 ،ش ،بند 116الف و
116ب.

ّ

تحليل اوصاف ذاتی نفس انسان در دو نظام فلسفی مشاء و سانکهيا 679/

ً
گونه هستند؛ اما جسم صناعی فاقد طبيعتی وحدتبخش بين اجزای خود است ،مثال
ميزی که با چوب به دست نجار ساخته شده و توسط این عامل خارجی ،شکل و صورت
متمایزی یافته است ،یک جسم صناعی و غير طبيعی محسوب میشود که فاقد نفس
ّ
مرکب از ّ
ماده و صورت خاص و واجد یک ماهيت نوعيهی
است .نيز جسم طبيعی،
حقيقی است ،ولی جسم صناعی ماهيت حقيقی ندارد.

1

دوم اینکه هر یک از گياهان یا حيوانات یا انسانها ،دو نوع کمال یا فعليت دارد:
یکی کمال ذاتی که جزو ماهيت آن و نوعيت نوع حقيقی وابسته بدان است و بدون آن
کمال ،دیگر عنوان گياه یا حيوان یا انسان بر آن صدق نمیکند؛ از این امر ذاتی ،به کمال
ّ
ّاول جسم طبيعی یاد میشود .دیگر کمالی که مترتب بر کمال ّاول است و نوع کامل با
ّ
تأثير بر اشياء دیگر و یا تأثر از آنها ،بدان کمال دست مییابد؛ حاصل این فعل و
انفعاالت کمال دوم شئ ناميده میشود .بنابراین بر پایهی تعریف ارسطو ،نفس عبارت از
ّ
خودی خود در نوع کامل محقق است؛ بدین ترتيب که :کمال ّاول
کمالی است که به
ِ
گياهان را «نفس نباتی» ،کمال ّاول حيوانات را «نفس حيوانی» و کمال ّاول نوع انسان را
6

«نفس ناطقه» گویند.
ً
سوم آنکه همهی اجسام طبيعی واجد نفس نيستند ،بلکه صرفا جسم طبيعیای
ً
نفس دارد که دارای آالت و ابزار باشد تا کماالت ثانوی شئ توسط آنها ظهور یابند؛ مثال
آتش ،زمين و هوا در عين حال که جسم طبيعیاند ،فاقد نفس هستند؛ پس قيد «آلی» در
9

تعریف ارسطو از نفس ،معنای سلبی دارد.
چهارم اینکه از قيد «حيات ّ
بالقوه» در تعریف نفس ،دو تفسير شده است .برخی
مترجمان آثار ارسطو برآنند که این قيد ،بيان دیگر وصف «آلی» است و توضيح بيشتر
______________________________________________________
 .1ابنسينا ،حسين بن عبدالله ،النفس من کتاب الشفاء ،به تصحيح حسن حسنزادهی آملی ،قم ،مکتب اإلعالم
اإلسالمی1971 ،ش ،ص.66
 .6همان ،صص61ـ.66
 .9همان ،ص.66
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ّ
ارسطو در امتداد آن است نه شرط جدیدی برای تعلق نفس به جسم طبيعی؛ پس در
ً
اصطالح ارسطو« ،آلی» معادل «دارای حيات ّ
بالقوه» است 1.این بيان مبهم ظاهرا از متن
ّ ّ
کتاب دربارهی نفس نشأت گرفته است ،چه معلم مشائيان در آنجا تصریح میکند که
ّ
مقصود از «حيات» آن است که جسم تغذی کند و رشد نماید و در عين حال فسادپذیر
باشد 6.ولی در ادامهی سخنان ارسطو ،توضيح ّ
خاصی دربارهی تفاوت حيات ّ
بالقوه با
ُ
آلی نيامده است؛ با این همه بعيد مینماید که دو قيد یادشده معادل یکدیگر باشند .از
قضا برخی فيلسوفان مسلمان _که ِّ
اهم اصول فکری ارسطو را پذیرفتهاند_ توضيحات
دقيقتری در این باره ارائه کردهاند .به باور آنان ،قيد «حيات ّ
بالقوه» ،نيز جنبهی سلبی
دارد ولی برای اخراج نفوس فلکی از تعریف نفس انسانی است؛ 9با این توضيح که:
ً
افعال حياتی در نفوس فلکی ّ
بالقوه نبوده و دائما از آنها صادر میشود ،بر خالف
ً
نفوس ارضی که هر فعل حياتی مفروض در آنها به صورت ّ
بالقوه میباشد ،مثال حيوان
ً
1
دائما در حال تغذیه ،توليد مثل و امثال آن نمیباشد.

______________________________________________________

ّ
 .1داودی ،علیمراد ،عقل در حکمت مشاء (از ارسطو تا ابنسينا) ،تهران ،حکمت1937 ،ش ،ص.91
 .6ارسطو ،دربارهی نفس ،ص.72

 .9البته ابنسينا در النفس من کتاب الشفاء میگوید :دربارهی نفوس فلکی دو دیدگاه است ،یکی اینکه هر کره به
ّ
تنهایی دارای نفس و حيات است و دیگر آنکه نفس واحدی ،کواکب و کرات متعدد را اداره میکند .بر مبنای ّاول،
ّ
نفوس فلکی فاقد آلت تلقی میشوند و لذا قيد «آلی» در تعریف نفس ،نفوس فلکی را خارج میکند؛ ولی بر
مبنای دوم ،هر یک کرات ،آلت نفس فلکی محسوب میشوند و قيد «دارای حيات ّ
بالقوه» برای خروج نفس
ّ
فلکی از آن تعریف است (ابنسينا ،النفس من کتاب الشفاء ،ص .)69اما صاحب أسفار بر پایهی تلقی خاص از
آلت ،عدم اختصاص آن به اع ضای جسمانی و شمول آن بر قوای نفوس نباتی و حيوانی؛ بر این باور بود که قيد
«حيات ّ
بالقوه» در هر دو حالت یادشده ،برای اخراج نفس فلکی از تعریف مشهور ارسطو ،الزم و ضروری است
ّ
(مالصدراّ ،
محمد بن ابراهيم ،الحکمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعة ،قم ،مکتبة المصطفوی1923 ،ش،
ج ،3ص.)17

 .1عارفی شيرداغیّ ،
محمداسحاق ،رابطهی نفس و بدن ،مشهد ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی1991 ،ش،
ص.12

ّ

تحليل اوصاف ذاتی نفس انسان در دو نظام فلسفی مشاء و سانکهيا 671/

 .1 .3تعریف «نفس ناطقه» بر پایهی تعریف کلی ارسطو
دانستيم که در تعریف مشهور ارسطو از «نفس» که اختصاص به نفوس زمينی داشت ،دو
مفهوم «کمال ّاول» و «جسم طبيعی» ،جنبهی ایجابی داشتند .اینک بر پایهی آن مفاهيم
ایجابی ،میتوان به نحو دقيقتری ،اقسام سهگانهی نفوس زمينی را تعریف نمود .البته
غایت سخن ،شناخت نفس انسانی است؛ اما برای فهم بهتر مطلب ،الزم است که ابتدا
تعریف نفوس نباتی و حيوانی را بيان داشت و در ادامه ،تعریف نفس ناطقهی انسانی را از
آن دو باز شناخت.
طبيعيات نجات به همين نحو عمل کرده ،آن سه را با بيانی جامع و در
ابنسينا در
ِ
عين حال موجز تعریف میکند .به گفتهی او« ،نفس نباتی» کمال ّاول جسم طبيعی از
ّ
حيث :توليد مثل ،تغذی و رشد است؛ «نفس حيوانی» عبارت از کمال ّاول جسم طبيعی
به لحاظ ادراک جزئيات و حرکات ارادی (حساس بودن) است و مراد از «نفس ناطقهی
ّ
انسانی» ،کمال ّاول جسم طبيعی به منظور ادراک کليات و تصميمگيری برای کارها ،از
روی فکر و استنباط رأی است.

1

با مقایسهی سه تعریف باال ،میتوان ویژگیهای اختصاصی هر نفس و جهات
برتری نفس ناطقه را نسبت به دو نفس دیگر دریافت .البته نوع انسان ،ویژگیهای هر سه
را نفس دارا است ولی نه بدان معنا که انسان ،واجد هر سه نفس باشد ،بلکه آثار هر سه
ّ
نفس در او تحقق دارد ،بدین معنا که نفس ناطقه جامع کماالت دو نفس دیگر است و
انسان به نفس واحد ،واجد همهی آن کماالت است.
ّ
 .2 .3وحدت نفس ناطقه و تعدد قوای آن

ِّ
بهنظر ارسطو ،نفس انسان فاقد اجزاء است و افعال متفاوت آن را نباید دال بر کثرت آن
______________________________________________________

 .1ابنسينا ،النجاة من الغرق فى بحر الضالالت ،به تصحيح ّ
محمدتقی دانش پژوه ،تهران ،دانشگاه تهران،
ِ
1979ش ،صص919ـ.960
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ّ
انگاشت؛ بلکه نفس ،واحد و واجد قوای متعدد است و افعال متفاوت نفس ،متأثر از
قوای مختلف است .این خصوصيت به نفس ناطقه ،اختصاص ندارد؛ بلکه نفس حيوانی
ّ
و حتی نفس نباتی نيز واجد قوای متعدد است و به همين دليل ،از آن نفوس نيز ،افعال
ّ
ّ
متعددی ظهور میکند؛ اما تعدد قوا در نفس انسانی ،بيشتر مشهود است چه عالوه بر
ً
قوای خاص خود ،واجد قواهای نفوس نباتی و حيوانی نيز است؛ اساسا:
قول به «قوای نفس» نتيجهای است که از طبقهبندی موجودات زنده به نبات و
حيوان غيرناطق و حيوان ناطق حاصل میشود .اما با وجود این طبقهبندی نباید غافل از
ً
ّ
این بود که ارسطو ،اصالتا قائل به اتصال موجودات است ،زیرا بهنظر او پدید آمدن
مرحلهی عالیتر حيات ،تنها از این راه نيست که چيزی بر مرحلهی پایينتر افزوده شود؛
ّ
بلکه بدین ترتيب است که چيزی که طرح آن در مرحلهی پایينتر ریخته شده بود ،تحقق
1

پذیرد.
ّ
ارسطو بیآنکه به تشکيک عينی ميان نفوس قائل باشد ،مدعی بود که هر موجود
زنده در هر مرتبهای از مراحل متوالی موجودات زنده (نبات ،حيوان و انسان) ،جامع قوای
نفوس مادون خود نيز است و همهی آنها را تحت رهبری نفسی که ّ
مميز خود اوست ،در
قالبی وحدانی حفظ میکند .گرچه این نفوس به دليل افعال مختلف در آن موجود زنده،
از حيث منطقی با یکدیگر متفاوتاند ،اما به لحاظ مکانی و ذاتی ،تفاوتی با هم ندارند و
ً
هر موجود زندهای ،صرفا واجد یک نفس است.
به دیگر سخن ،با توجه به تعریف ارسطو از نفس که آن را صورت بدن میدانست،
نظریهی وحدت نفس یکی از گونههای «وحدت صورت» در اشياء است؛ بدین معنا که
هيچ شيئی بيش از یک صورت ندارد .نباید تصور کرد که قوای نفس همچون قطعاتی از
ً
سنگ ،به روی هم چيده شده ،تودهای را پدید آوردهاند .خير ،اساسا اینگونه نيست ،بلکه
______________________________________________________
 .1بریه ،اميل ،تاریخ فلسفه در دورهی یونانى ،ترجمه از علیمراد داودی ،تهران ،دانشگاه تهران1931 ،ش،
ص.691

ّ

تحليل اوصاف ذاتی نفس انسان در دو نظام فلسفی مشاء و سانکهيا 677/

در ميان آن قوا ،تفاعل و تداخلی خاص جریان دارد که حاکی از وحدت مجموعهی
موسوم به نفس است.

1

 .1 .2 .3تبیین وحدت نفس ناطقه از طریق جوهریت آن
برای فهم دقيقتر «وحدت نفس» در دیدگاه ارسطو ،الزم است به معنای جوهریت نفس
در ارتباط آن با بدن توجه نمود .ارسطو چون بدن را بهمثابهی ّ
ماده و نفس را صورت،
یعنی محمول ذاتی آن میدانست؛ بين «جسم دارای حيات» با خود «حيات» تفاوت قائل
ّ
بود .در واقع حيات ،مترادف نفس است که کمترین درجهی آن مشتمل بر قوای تغذی و
طبيعی دارای اجزاء را «جوهر ّاول» بناميم« ،نفس» عبارت
نمو است .بنابراین ،اگر جسم
ِ
از جوهر دوم و در حکم صورت آن است؛ یعنی جسم دارای حيات ،حامل صفت ذاتی
6

خود ،حيات یا همان نفس است.
شاهد روشن بر این ّادعا ،دو بيان از خود ارسطو است .بيان ّاول او بدین قرار است:
نفس بالضروره جوهر است ،بدین معنی که صورت برای جسمی طبيعی است که دارای
حيات ب ّ
القوه است .اما جوهر صوری کمال است ،بنابراین نفس کمال است برای جسمی
که دارای چنين طبيعتی است.

9

ارسطو در ذیل این تعریف ،به توضيح دو معنا از کمال میپردازد .به گفتهی او،
«کمال» گاه بر خود صفت کماليه اطالق میشود مانند علم و قدرت؛ و گاهی بر کاربرد
آن صفت .مراد از کمال بودن نفس برای بدن در تعریف باال ،معنای ّاول است ،چون
ّ
ّ
تحقق نفس در وجود آدمی ،در خواب و بيداری تفاوتی ندارد اال اینکه خواب انسان به
مثابه داشتن علم و قدرت است ولی بيداری او همانند به کار بستن علم و قدرت .در عين
______________________________________________________

ّ
 .1داودی ،عقل در حکمت مشاء ،ص.10
 .6همان ،صص92ـ.97
 .9ارسطو ،دربارهی نفس ،ص77
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ّ
ّ
ّ
حال ،واضح است که در مقام تحقق ،صفت کماليه مقدم بر کاربرد آن ،در فرد محقق
میشود.

1

اما بيان دوم ارسطو در تبيين معنای جوهریت نفس:
نفس جوهری است به معنی صورت ،یعنی ماهيت جسمی است که دارای کيفيت

ّ
معينی است.

6

ارسطو در توضيح این مطلب ،همان مثال معروف تبر را مطرح میدارد .تيزی تبر،
عبارت از صورت چوب یا فلز موجود در جسم تبر است و تيزی تبر بهمثابهی صورت
جوهری و نفس آن است .البته تبر جسم صناعی و غير طبيعی است و مثال حقيقی برای
تعریف ارسطو محسوب نمیشود.
ّ .3 .3
تجرد نفس ناطقه از جسم و جسمانیات
معلم ّاول در عين باور به مالزمت و ارتباط وثيق نفس با بدن ،حقيقت نفس را با بدن
ّ
مادی متفاوت میداند .درست است که در نظر ارسطو ،هویت وجودی «نفس» از حيث
ّ
تعلق به بدن درک میشود؛ اما نفس ،جسم نيست ،یعنی طول و عرض و ارتفاع و هيوال
ندارد .همچنين نفس ،جسمانی نيست ،یعنی از عوارض وابسته به جسم ّ
منزه است؛ بلکه
نفس به حسب حقيقت خود ،امری غير ّ
مادی است که در آثار فيلسوفان مسلمان ،از آن
به « ّ
تجرد نفس» تعبير میشود.

البته در آثار ارسطو و بهویژه کتاب دربارهی نفس ،فصلی با این عنوان مالحظه
نمیشود؛ ولی چنانکه مترجم اثر یادشده _در تأليف اختصاصی خود_ ما را بدان توجه
داده است :اگر توصيفات ارسطو را دربارهی نفس ،با نظرات پيشينيان وی مورد مقایسه
قرار دهيم ،در انتساب دیدگاه ّ
تجرد نفس به او راسختر میشویم .به استناد دیدگاه ارسطو:
______________________________________________________
 .1ارسطو ،دربارهی نفس ،ص.73
 .6همان ،ص.30

ّ

تحليل اوصاف ذاتی نفس انسان در دو نظام فلسفی مشاء و سانکهيا 679/

اگر نفس را صورت بدن بدانيم ،به سبب تقابلی که در بين ّ
ماده و صورت است و
ماده حاصل است ،جنبهی ّ
اصالتی که صورت را نسبت به ّ
مادی نفس یکسره از ميان
ّ
میرود و دیگر نمیتوان نفس را از نوع اجسام و از متعلقات آنها دانست و بدنی در بدن
دیگر پنداشت .اگر بتوان ّ
تجرد را اصطالحی برای بيان همين منظور قرار داد ،باید گفت:
مجرد از ّ
تجرد به معنای وجودی ّ
ماده است؛ اما اگر ّ
در نظر ارسطو ،نفسّ ،
متعين و
ّ
متشخص نسبت به بدن باشد ،نفس ّ
مجرد نيست؛ چه صورت در عين اینکه
مستقل و
ماده است ،جز در ّ
غير از ّ
ُ َ 1
ماده نمیتواند بود.
آری ،انتساب ایدهی « ّ
تجرد نفس» به ارسطو ،به همان معنای اخير صحيح است.

در نظر ارسطو ،نفس عبارت از صورت بدن و فعل آن است ،پس با فساد و زوال بدن،
نفس هم فانی میشود .آنچه امروزه در مورد ّ
تجرد نفس و براهين اثبات آن ،در آثار
ّ
فلسفی دیده میشود ،محصول اندیشههای مشائيان مسلمان بهویژه ابنسينا است.
 .4 .3دیدگاه ارسطو در مورد تمایز نفس انسان از عقل او
در آثار فيلسوفان مسلمانی که اصول تفکر ارسطویی را پذیرفته بودند و از ایشان ،به
ّ
مشائيان مسلمان یاد میشود ،دربارهی تمایز نفس از عقل ،با وضوح سخن گفته شده
ّ
است .به باور ایشان ،تعلق نفس به بدن ،در مقام فعل است نه ذات آن .عقل و نفس،
گرچه هر دو به حسب حقيقت خویش ،من ّزه از ّ
مادهاند ،اما عقل در مقام فعل نيز ،بینياز
ّ
ً
تعلق بدان است و رابطهی آن با ّ
از ّ
ماده ،صرفا تکميلی و تدبيری است ولی نفس،
ماده و
ّ
تعلق به ّ
6
ماده استکمال میپذیرد.
در مقام
اما باید توجه داشت که در آثار معلم ّاول ،مسئلهی تمایز نفس و عقل ،به این

______________________________________________________

ّ
 .1داودی ،عقل در حکمت مشاء ،صص93ـ ،99با اندکی تغيير.
محمدحسين ،ترجمه و شرح کتاب نفس شفا ،قمّ ،
 .6نایيجیّ ،
مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمينی،
1933ش ،ص.191
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روشنی بيان نشده است .به باور ارسطو ،نفس انسانی عالوه بر آنکه حائز توانمندیها و
قوای نفوس نباتی و حيوانی است ،از موهبت عقل (نوس) نيز برخوردار است .عقل قادر
به درک اشياء است .این ّقوهی ُمدرکه به دو طریق (نظری و عملی) فعاليت میکند .همهی
قوای نفس آدمی با زوال بدن ،فانی میشوند ولی عقل پس از فنای بدن نيز ،قادر به
ادامهی حيات خویش است.

1

واضح است که این مطلب با سخنان ارسطو دربارهی نسبت نفس با بدن سازگار
سوم دربارهی نفس ،قدری از این ناسازگاری میکاهد.
نيست؛ اما سخنان ارسطو در دفتر ِ
او برای عقل ،دو مرتبه قائل میشود و بين آنها فرق مینهد :عقل ّفعال و عقل منفعل.

مورد اخير بسان ّقوه و لوح سفيدی در نفس آدمی است که عقل ّفعال ،صور ادراکی را در
آن به تصویر میکشد.

6

ً
بر این اساس ،عقل منفعل جزو نفس و حيث اعالی آن به شمار میآید ،اساسا

فصل نفس ناطقه از نفوس نباتی و حيوانی ،همين عقل منفعل است .حال باید پرسيد :آیا
ِ
عقل ّفعال نيز ،جزو وجود انسان است یا حقيقتی خارج از آن؟ از جواب این پرسش ،به

«نظریهی ارسطو دربارهی عقل ّفعال» یاد شده ،آن را مسئلهای بغرنج از دوران باستان تا
عصر جدید دانستهاند.

9

البته ارسطو در همان کتاب دربارهی نفس ،تالش کرده است تا به پرسش یادشده
پاسخ دهد .او از جمله در وصف عقل ّفعال میگوید :از آنجا که فاعل همواره اشرف از
منفعل است ،عقل ّفعال نيز از عقل منفعل ،مفارق و عاری از هر گونه اختالط است .این
عقل ،حقيقتی ازلی و فناناپذیر است و بدون آن ،هيچ چيز قادر به اندیشيدن نيست.

1

______________________________________________________

 .1کاپلستون ،فردریک چارلز ،تاریخ فلسفه ،ج ،1یونان و روم ،ترجمه از ّ
سيد جاللالدین مجتبوی ،تهران ،علمی
و فرهنگی1933 ،ش ،ج ،1ص.971
 .6ارسطو ،دربارهی نفس ،ص.661
 .9کاپلستون ،تاریخ فلسفه ،ج ،1ص.972
 .1ارسطو ،دربارهی نفس ،صص662ـ.669

ّ
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این عبارات گرچه قدری تفاوت بين عقل ّفعال و عقل منفعل را تبيين نمود ،اما در
ً
عين حال ،تاب تفاسير مختلف داشت؛ به طوری که اسکندر افرودیسی ،اساسا عقل
ّفعال را همان خدا دانست .دیوید ُرس ارسطو را به تناقضگویی متهم کرد ،چه او گاه از
درونی بودن خداوند سخن میگفت و گاه به تعالی او از جهان ّ
مادی رأی داده است.
کاپلستون پس از اشارهی موجز بدان تفاسير عجيب ،خود تالش میکند تا تحليل
دقيقتری از دیدگاه ارسطو ارائه نماید:
بهنظر میرسد که وی تمایزی بين فرد ،که گاهی علم دارد و گاهی علم
ّ
ندارد و عقل ّفعال که بالذات اصل ّفعال است ،قائل میشود .شاید ارسطو

«عقل ّفعال» را بهعنوان اصلی مالحظه کرده است که در همهی آدميان
یکی است ،عقلی که در سلسلهی مراتب ،فراتر از خود ،عقل مفارق
دیگری دارد که در انسان وارد میشود و در درون او کار میکند و بعد از
مرگ فرد باقی میماند؛ ولی نفس فردی آدمی با ّ
مادهای که به آن صورت
داده است ،از ميان میرود.

1

ّ
 .4اوصاف کلی نفس در مکتب فلسفی سانکهیا
متفکران سانکهيه موجودات جهان هستی را در قالب بيستوپنج مقولهی متمایز معرفی
کردهاند .این مقوالت در چهار گروه طبقهبندی شدهاند .در آن ميان ،گروه ّاول عبارت از
مقولهی منحصر به فرد «پوروشه» یا «نفس» است که به باور ایشان ،نه از چيزی پدیده

آمده است و نه چيزی را پدید میآورد و به تعبيری «نه زاده شده است و نه چيزی را می-

زاید» 6.پوروشه در این دیدگاه نه خالق است نه مخلوق ،نه صانع است نه مصنوع ،نه
علت است نه معلول .این مقولهی بسيار متعالی ،در کنار مقولهی دیگری به نام
______________________________________________________
 .1کاپلستون ،تاریخ فلسفه ،صص977ـ ،973با تلخيص.
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«پراکریتی» یا ّ
مادهی نخستين ،اساس تفکر متافيزیکی فرزانگان سانکهيه را سامان می-
ً
دهند .اساسا شناخت پوروشه در نظام فکری سانکهيا بسی وابسته به شناخت پراکریتی
است و از اینرو باید در کنار یکدیگر مورد مطالعه قرار گيرند.
پراکریتی نيز همچون پوروشه ،از حيث صفات مقولهی منحصربهفردی است .در
وصف آن گفته شده« :اصلی که از چيزی به وجود نيامده است ،ولی سایر اشيا از او
ّ
تکون یافتهاند» .این مقوله با امکانات نامتناهی خودّ ،
ّ
مادة المواد جهان و نيروی خالقهی
آن است .در واقع ،پراکریتی علت فاقد علت و صانع غير مصنوع بهشمار میآید؛ از این
1

رو پراکریتی به تنهایی ،گروه دوم از چهار گروه مقوالت را به خود اختصاص داده است.
باید اذعان داشت که پراکریتی به حسب ّ
تجرد و تعالی ،متأخر از پوروشه و برتر از
سایر مقوالت ،در متافيزیک سانکهيا حضور دارد .گرچه این دو مقوله در دو گروه
مختلف طبقهبندی شدهاند؛ اما در عين حال وجه اشتراک مهمی دارند و آن ،عدم پيدایش
از شئ دیگر است .متفکران سانکهيه این دو اصل غایی را بهعنوان مقوالت اصلی اختيار
کردهاند ،زیرا سایر مقوالت و امور ّ
مادی و معنوی جهان واقعی ،در پرتو پوروشه و
پراکریتی قابل ادراک هستند.

6

 .1 .4اوصاف جوهری «پوروشا» در مکتب فلسفی سانکهیا
وجود نفس گرچه در همهی مکاتب هندی پذیرفته شده است؛ اما اوصاف این مقوله نزد
متفکران آن مکاتب ،یکسان نيست و ما با طيف وسيعی از نظرات در باب ماهيت نفس
مواجهيم .بعضی از پيروان مکتب چارواکا نظير ماتریاليستها ،نفس را با بدن ّ
مادی،
یکی میدانند و تمایز ّ
خاصی بين آن دو قائل نيستند .گروهی دیگر ،نفس را معادل حواس
______________________________________________________
 .1همان.
 .6موکرجی ،ساتکاری« ،سانکيه ـ یوگه» ،در تاریخ فلسفهی شرق و غرب ،ترجمه از خسرو جهانداری ،تهران،
علمی و فرهنگی1999 ،ش ،ج ،1ص.617

ّ
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آدمی و برخی ،آن را همان ذهن میپندارند .به باور بوداییها ،نفس عبارت از جریان
شعور در وجود انسان است .نزد پيروان نيایا و ویشيشيکه ،نفس به خودی خود فاقد
شعور است ،اما تحت شرایطی خاص ،قابليت دستیابی به شعور و آگاهی برای نفس
ّ
مهيا است .برخی متفکران ميمامسا نيز همين رأی را برگزیدهاند ،اما گروه دیگری از آنان،
گرچه نفس را در ذات خویش ،موجودی باشعور میدانند ،ولی به اعتبار آگاهی ناقص
انسان از جهان پيرامون خویش برآنند که بخشی از دانش نفس ،زیر حجاب امور ّ
مادی
پنهان مانده است؛ 1اما در مکتب سانکهيا:

نفس با بدن ،حواس ،ذهن و عقل؛ متفاوت و متغایر است .نفس با همهی اشيای
جهان فرق دارد .نفس نه مغز است ،نه قلب ،نه سيستم اعصاب و نه مجموعهای از
حاالت آگاهی .نفس چيزی است منحصر به فرد .نفس روح و عصارهی آگاهی است.
(عالم) میباشد و هرگز نمیتواند موضوع معرفت (معلوم) قرار گيرد.
نفس فاعل معرفت ِ
ّ
نفس مانند یک ذات نيست که آگاهی به آن تعلق گيرد ،بلکه نفس ،خودش شعور محض
َ
6
و آگاهی ناب است؛ یعنی شعور «جوهر نفس» است نه ع َرض آن.
ّ
ّ
 .2 .4ایدهی «تعدد نفوس» نزد متفکران سانکهیه و دالیل آن
توصيفات اوليهی نفس در نظام فکری سانکهيا ،پرسشهای متعددی را در ذهن مخاطب
ً
ّ
برمیانگيزد که ظاهرا نخستين و مهمترین آنها ،مسئلهی وحدت یا تعدد نفس است .آن
ً
توصيفات به گونهای نفس را متعالی جلوه میدهد که گویا در نظام هستی ،صرفا یک
حقيقت اینچنينی وجود دارد و همهی بدنها تحت سيطره و تدبير آن نفس واحد است.
ّ
از قضا همين باور در یکی از مکاتب فلسفی متقدم بر سانکهيا ،یعنی ودانتا دیده میشود،
______________________________________________________

 .1چاترجی ،ساتيش چاندرا و موهان داتا ،دریندراّ ،
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ّ
اما در کمال تعجب شاهدیم که بعدها اندیشمندان سانکهيه به «تعدد نفوس» رأی دادند.
ّ
از آنجا که این مدعا لوازم بسيار مهمی در مسئلهی توحيد و یکتاپرستی داشته ،سبب
اشتقاق دو دسته از فيلسوفان هندی گردید ،الزم است اندکی به پيشينهی تاریخی این
مسئله در ميان مکاتب هندی توجه نمود.
پيشتر اشاره شد که پيروان دو مکتب ودانتا و یوگا نيز همانند متفکران سانکهيه ،به
تعالی خاص نفس باور داشتند .آنان نيز نفس را امری فر ّ
امادی و برتر از سایر مقوالت
ّ
ّ
میدانستند .البته به حسب زمانی ،مکتب ودانتا مقدم بر دو مکتب دیگر و یوگا متأخرتر
ّ
است و تفکر سانکهيه در ميان این دو قرار میگيرد .اکنون باید دید که آرای نفسشناسی
ّ
متفکران سانکهيه با آنان چه تفاوتی دارد؟
ً
ّ
در این باره ،طبعا شناخت وجوه تمایز تفکر سانکهيه با تفکر مشابه ماقبل آن
اهميت بيشتری دارد تا جهات نوآوری حکيم کاپیال در تأسيس مکتب جدید سانکهيا
مشخصتر شود .در واقع ،بحث اصلی در اینجا ،ناظر به شباهتها و تفاوتهای دو
ً
نظام فکری ودانتا و سانکهيا دربارهی اوصاف جوهری نفس است .اساسا شباهتهای
این دو مکتب فکری ،به حدی است که به باور برخی محققان ،این دو نظام فکری ،در
ّ
ابتدا یکی بودند .از قضا اختالف آنان ریشه در مباحث نفسشناسی و لوازم باور به تعدد
نفوس دارد:
«سانکهيا» و «ودانتا» ممکن است در آغاز یکی بوده باشند و در گروهی از
ّ
اوپانيشادهای متأخر و پوراناها ،وجه تمایز قاطعی بين «سانکهيا» و «ودانتا» دیده نمی-
شود .گالسناپ معتقد است که سانکهيا در آغاز ،اصل یکتاپرستی را میپذیرفته است،
ّ
ولی هنگامی که مبحث تکثر ارواح جایگزین مفهوم یکتاپرستی شد ،این دو مکتب از هم
ّ
1
جدا گردیدند و هر یک به صورت مستقلی درآمد.
توضيح بيشتر مطلب آنکه در هر دو مکتب باال ،حقيقت نفس عبارت است از
______________________________________________________
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آگاهی ناب ،شعور خالص و ذاتی ازلی و ابدی؛ اما دو تفاوت جدی نيز وجود دارد که
بسی حائز اهميت است:
تفاوت نخست ناظر به اوصاف نفس است .در مکتب ودانتا« ،نفس» وجودی
سعادتمند دانسته میشود و بهنظر آنان« ،سعادت» نيز همچون شعور و آگاهی ،عين
ّ
جوهر نفس است؛ اما متفکران سانکهيه این دیدگاه را با بساطت نفس در تضاد میبينند.
به باور ایشان ،آگاهی و سعادت ،دو جوهر مختلفاند ،معنا ندارد که هر دو در ِآن واحد،
ّ
جوهر نفس بسيط باشند؛ چه در آن صورت« ،نفس» موجودی مرکب خواهد بود و سخن
از ازليت آن ،منتفی است.

1

تفاوت دوم که بسی اساسیتر و واجد الزمهای مهم است ،مسئلهی وحدت یا
کثرت نفوس است .در مکتب ودانتا ،در عالم هستی ،تنها یک نفس وجود دارد که به ذات
خویش ،نورانی و فرزانهی جاودان است و حيات و شعور هر انسانی ،جلوهای از آن
حقيقت است .اما متفکران سانکهيه در تقابل جدی با این دیدگاه قرار گرفتهاند .به باور
آنان ،عالم پر از نفوس ابدی و مستقل و فاقد حرکت و بسيط است و تعداد ارواح با تعداد
6

افراد در جهان برابر است.
ّ
در واقع ،ایدهی «تکثر نفوس» که نزد ودانتاّ ،
توهمی بيش نبود ،در مکتب سانکهيا،
ّ
ّ
اصلی بنيادی محسوب شد و متفکران این نظام فکری برای اثبات تعدد نفوس یا ارواح،
دالیلی نيز اقامه کردهاندِّ .
اهم این احتجاجات چهار چيز است:
دلیل ّاول .تمایز زمانی ميان والدت و مرگ انسانها :در نظر متفکران سانکهيه،
رهایی
والدت به پيوند نفس با جسم ،عقل ،ذهن و  ...تعریف میشود و مرگ به معنای
ِ
نفس از آن امور است ،نه آن که نفس ،خود نيز بميرد ،چه حقيقت نفس ،ازلی و ابدی
است؛ بنابراین اگر _چنانکه پيروان مکتب «ودانتا» قائلاند_ نفس ،واحدی یگانه بود،
______________________________________________________
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میبایست با فوت یک انسان ،سایر آدميان نيز می ُمردند و با والدت هر انسان ،سایر
ّ
آدميان نيز پا به عرصهی گيتی مینهادند 1.پرواضح است که این دليل ،قادر به اثبات تعدد
ّ
نفوس نيست ،زیرا قائالن به وحدت نفس برآنند که نفس واحد کلی در هر انسان جلوه
کرده ،آن را زنده نگه داشته است؛ از اینرو فوت یک انسان یا هر موجود صاحب نفس،
ّ
به مثابه قطع ارتباط او با نفس کلی و فقدان آن جلوهی خاص است نه فقدان ذات نفس
ّ
کلی تا از آن مرگ همهی انسانها را استنتاج کنيم.
دلیل دوم .تفاوت در توانمندیها و معلوليتهای افراد و فعاليتهای اختصاص
اندامهای انسان :برخی انسانها از بدو تولد ،تواناییهای ویژهای نسبت به سایر افراد
دارند .در مقابل ،برخی افراد با معلوليتهای خاصی متولد میشوند و انسانهای بيشتری
در طول زندگی خود ،دچار نقص عضو یا تعطيلی بعضی از حواس میگردند .از آنجا که
نوع آن کماالت و این نقصانها ،با یکدیگر متفاوت است؛ باید به وجود نفسهای متعدد
به تعداد آدميان اذعان نمود 6.به دیگر بيان:

حس باطن مملو از تأثرات منتج از کردار پيشين است و حواس باطنی افراد که با
ارواح گوناگون پيوند حاصل میکنند متکثراند؛ حال اگر حواس باطنی متعدد نمیبودند،
ضایعهی عضوی که گروهی از اشخاص را عارض میشود مانند کری و اللی ،شامل
کليهی افراد نيز میگردد.

9

این دليل نيز ،وافی به مقصود متفکران سانکهيه نيست ،چه ضعف جسمانی یا
______________________________________________________
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ص.107
ّ
ُ
ّ
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اختالل در اندام و قوای ادراکی هر انسان ،تنها به نفس او مرتبط نيست و قابليت ماده و
صورت آن جسم در مقام پذیرش جلوهی نفس کلی نيز اهميت ویژه دارد .در واقع شرایط
پيشينی قابل برای ارتباط یافتن با نفس کلی ،تعيين کنندهی کماالت و نقصانهای او در
بدو تولد است.
دلیل سوم .تنوع فعاليت آدميان :به روشنی شاهدیم که رفتار افراد نوع انسان ،بسيار
ً
زمان واحد ،کارهای متنوعی از آنان بروز میکند؛ مثال وقتی بخشی از
متفاوت است و در ِ
مردم در خواب به سر میبرند ،گروهی دیگر در حال فعاليتاند .در واقع ،عدم رفتار
ّ
همسان انسانها در زمان واحد ،نشانهی تعدد نفوس در ابدان فردی آنهاست .عالوه بر
آن ،سایر موجودات دارای حيات نيز اینگونه هستند؛ آدميان غير از فرشتگان و پرندگان
غير از درندگاناند و کنش و واکنشهای آنان نيز ،بسی متکثر است .اگر اینها همه،
1
واجد نفسی واحد بودند ،چنين ّ
تنوع رفتاری ،امکان تحقق پيدا نمیکرد.
این استدالل نيز با تکيه بر وجه قابلی و ّ
مادهی طبيعی وجود هر انسان قابل توجيه
ّ
است و دليل بر کثرت نفوس ازلی نيست .میتوان گفت :نفس کلی به مثابه انرژی واحد
ً
الکتریسيته ،در قابلهای متفاوت ،آثار گوناگون از خود بروز میدهد مثال در یخچال،
سرما و در بخاری ،گرما توليد میکند.
دلیل چهارم .اگر همهی انسانها تحت تدبير نفس واحدی بودند ،آنگاه احواالت
اخالقی و کيفيات ذهنی آنان مشابه یکدیگر میبود؛ حال آنکه حتی ميان دو انسان نيز،
امور یادشده یکسان نيستند ،گروهی گرایش به نيکی دارند ،در برخی شهوات یا ّقوهی
غضبيه غالب است ،بعضی از افراد عملگرا و برخی در مقابل ،به مباحث انتزاعی
عالقمند هستند ،گروهی به لحاظ روانشناختی ،درونگرا و دستهای ،برونگرا به شمار
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میآیند.

1

بهنظر میرسد که دليل اخير ،قابل ارجاع به دليل سوم باشد؛ چنانکه برخی
محققان ،آن را بهعنوان دليل جداگانهای مطرح نداشته ،به همان دليل سوم بسنده

کردهاند 6.از قضا در تقریرات دليل سوم ،ویژگی مهمی وجود داشت و آن ،بسط مطلب و
ً
ّ
تسری آن به همهی موجودات دارای حيات بود؛ حال آنکه در تقریر سایر دالیل ،صرفا
افراد انسانی لحاظ شدهاند؛ گرچه محتوای آن مطالب ،قابل انطباق بر حيوانات ،گياهان
و یا فرشتگان نيز است.

اما نکتهی قابل ّ
تأمل ،ضعف بنيادی دالیل باال ،به حسب اصول متافيزیکی
متفکران سانکهيه است .آنان خود بسی در باب نقش پراکریتی یا ّ
ماده در ّ
تکون اشياء
سخن گفته بودند و حتی نقش پراکریتی را در تبيين کثرت موجودات و اوصاف آنان ،بسی
پررنگتر از پوروشه بيان کردند؛ اما با این همه در طرح دالیل تعدد نفوس ،نقش
پراکریتی را در ّ
تنوع موجودات به فراموشی سپردند .به دیگر بيان ،متفکران سانکهيه در
طرح دالیل ناظر به اثبات تعدد نفوس ،چشم خود را بر وجه قابلی بستند و در تبيينها
خود ،تنها به مقبول نظر داشتند.
موکرجی که از ناقدان نظامهای فلسفی هند از جمله سانکهيه است ،در باب این
مسئله مینویسد:

ً
سانکهيه معتقد به تکثر بینهایت پوروشههاست .این ظاهرا اعتقادی سنتی است که
ً
ّ
بهعنوان قسمتی از ایمان پذیرفته شده است .حجتهای اقامه شده منطقا ضعيف و

نامتقاعدکننده است .آنها مربوط به نفس تجربی بوده و هيچ ارتباطی به روح خالصی که
ّ
سانکهيه به آن معتقد است ،ندارند  ...تولد و مرگ ،تملک اندامها و وجود نيروهای ذهنی
ً
اخالقی متفاوت ،از ِآن «پرکریتی» و معلولهای گوناگون آنند .روح خالص مطلقا از
و
ِ
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تأثير آنها برکنار است.

1

ّ
 .3 .4کیفیت تعلق نفوس به ابدان در مکتب فلسفی سانکهیا
گفته شد که «پوروشه» و «پراکریتی» ،دو مقولهی اساسی در متافيزیک سانکهيه محسوب
ّ
میشوند ،اما در عين حال «پوروشهها» در ّ
تکون موجودات ،نقش علی ندارند ،بلکه
ً
محرک پراکریتی برای ایجاد موجودات و ّ
صرفا ِّ
مدبر آنها در مسير تکامل وجودی
هستند .به دیگر بيان ،تکوین موجودات و تکامل آنها ،از ارتباط ميان پوروشا و پراکریتی
و تالقی آن دو نشأت میگيرد .تا قبل از این ارتباط و تالقی ،قرار و سکون محض
حکمفرما است ،زیرا هيچ یک از این دو اصل ،به تنهایی قادر به ایجاد اشياء نيستند.
به باور متفکران سانکهيه ،ایجاد اشياء در پرتو اجتماع شعور پوروشه و انفعال
پراکریتی امکانپذیر میشود ،زیرا با پيوند آن دو اصل ،سکون و تعادل درونی پراکریتی
پایان یافته ،مادهی بیشعور دچار جنبش درونی میشود ،زیرا در اثر تحریک پراکریتی،
«گوناها» که عناصر ِّ
مقوم آنند ،از حال تعادل و سکون خارج میگردند و به حرکت
درمیآیند .این تحرکات سرآغاز پيدایش اصول دیگر هستی و ّ
تکون یکایک موجودات
ِ
6
جهان مادی است.
فهم این مطلب در گروه شناخت ماهيت «گوناها» و نقش آنها در ّ
تکون اشياء
است .واژهی گونا ( )gunaدر زبان سانسکریت به معانی کيفيت ،صفت و ریسمان آمده
که در اینجا معنای سوم مورد نظر است .مصادیق گوناها ،سه عنصر ّ
مقوم پراکریتی

است .اینها عبارتند از« :ساتوا»« ،راجاس» و «تاماس» 9.این سه بهمثابهی سه تمایل
و سه نيرو در ذات پراکریتی مندمجاند.

1
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ً
اساسا باید توجه داشت که پراکریتی گرچه جوهری منفرد است ،ولی بر خالف
پوروشه ،ذاتی بسيط و همگن ندارد ،بلکه محيط اجتماع اضداد سهگانهی گوناها است.
تا قبل از پيوند نفس با ّ
ماده ،این تخالفها تحت کنترل قرار دارند؛ بدین ترتيب که:
ّ
«ساتوا» در مقام ّاول ،ضامن استمرار حيات و تجلی ذاتی پراکریتی است؛ «راجاس»
علت تمامی فعل و انفعاالت است و تاماس ،عامل سکون و پيشگيری از هر نوع فعاليتی
است.

1

باری ،از تعابير یادشده نباید توهم کرد که «گوناها» ،سه کيفيت برای ّ
مادهی

نخستين هستند؛ خير ،بلکه این سه عنصر بهمثابهی سه رشته نخ ،ریسمان پراکریتی را
سامان دادهاند .گوناها به خودی خود قابل ادراک ّ
حسی نيستند ،بلکه آثار آنها در اثر
ِ
در اشياء پدیدار است .در واقع ،سه کيفيت «لذت»« ،درد» و
دگرگونی و تحوالت دائمیِ ،
ِّ
«بیتفاوتی» 6که در همهی افراد و اشياء جهان ّ
مادی سریان دارد ،دال بر وجود گوناها در
ً
پراکریتی هستند؛ مثال در ميان انسانها ،یک فرد ممکن است که در شرایط مختلف ،از
یک غذای خاص لذت ببرد و شاد شود یا از آن بدش بياید و اظهار تنفر کند یا نسبت
بدان بیتفاوت باشد و واکنشی از خود نشان ندهد .به دیگر سخن ،نزد سانکهيه ،ذات
علت و معلول یکی است و معلول ،چيزی جز ظهور و وضعيت مشهود علت نيست؛
حال اشيای جهان که معلول پراکریتی و دارای سه کيفيت یادشده هستند ،بر وجود آن سه
9

کيفيت در ذات پراکریتی داللت دارند.
ّ
از آنجا که ّ
تکون موجودات پس از تالقی نفس با ماده و از بين رفتن تعادل گوناها
آغاز میشود ،متفکران سانکهيه ترتيب ّ
تحرک گوناها را نيز تشریح کردهاند .به باور ایشان،
اولين گونایی که از حال تعادل خارج شده« ،راجاس» است و با جنبش آن ،دو گونای
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دیگر نيز به حرکت درآمدهاند .پس از آن ،محيط پراکریتی صحنهی نزاع گوناها گردید و
همواره با غلبهی هر یک از آنها بر دو تای دیگر در اندازهها و ترکيبهای گوناگون ،شئ
جدیدی ّ
تکون پيدا کرده است 1.نخستين فراوردهی تکوینّ « ،ذرهی کبير» یا «عقل کل» یا
«عقل بزرگ» است که در آثار سانکهيه ،دو تعبير از آن دیده میشود :ماهات ( )mahatو
ّ
بودهی ( .)buddhiاما نخستين تجلی آن ّذرهی کبير «انانيت» است که دومين فراوردهی
ّ
ً
پراکریتی به شمار میآید .این اصل ،مسبب تعلق نفس به سایر اشياء است .اساسا
کارویژهی انانيت ،چنانکه از نام آن برمیآید ،ایجاد حس مالکيت است و از این رو به
مالک اموالی و یا طالب نيل به
نفس القاء میکند که عامل عملی یا علت معلولی یا ِ

هدفی خاص است.

6

ّ
 .5مقایسهای میان اوصاف نفس در دو مکتب فلسفی مشاء و سانکهیا
ّ
اگر تعریف مشهور ارسطو از نفس با اوصاف کلی نفس نزد کاپیال مورد مقایسه قرار
گيرد ،در همان ابتدا باید به تعالی بيشتر «نفس» نزد متفکران سانکهيه اذعان نمود.
تجرد نفس» تصریح شده ،ولی سطح ّ
درست است که در هر دو نظام فکری ،بر « ّ
تجرد

نفس و برتری آن نسبت به جسم ،در بيان آنان یکسان نيست .در نگاه ارسطوّ ،
تجرد نفس
ّ
ً
ذات آن از جسم و جسمانيات است و اال همو در مقام فعل ،با
صرفا به معنای تعالی ِ
ّ
تعلق به ّ
ماده در صدد استکمال خویش میکوشد و نفس ،عبارت از کمال ّاول برای جسم
طبيعی آلی است؛ اما در مکتب سانکهيا ،نفس از همهی ماسوای خویش ،به تمامه ّ
مجرد

تصور میشودّ .
ّ
تجرد آن نيز ،هم به حسب ذات و هم به حسب فعل است و به سبب
کمال ذاتی خود ،مستغنی از سایر موجودات است.
همچنين در آثار ارسطو گاه «عقل» ،متمایز و برتر از نفس خوانده میشود و گاه
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ّ
حيث اعالی نفس و مفارق از بدن با عنوان نفس ّفعال .میتوان گفت :آن مقولهی مشائی
که با نفس در باور سانکهيه ،بيشتر قابل مطالعهی تطبيقی است ،عقل یا نفس ّفعال است
ّ
نه نفس منفعل؛ چه عقل در نظر مشائيان ،برترین مقولهی هستی بهشمار میآید؛ چنانکه
نفس در اصطالح سانکهيه نيز ،همين جایگاه را در نظام هستی دارا است .البته در مقام
مقایسهی این دو نيز ،باز باید به تعالی و ّ
تجرد بيشتر نفس نزد سانکهيه اعتراف کرد.
ً
اساسا با آن اوصاف جوهری که حکيم کاپیال برای نفس برشمرده است ،نمیتوان آن را
ّ
با هيچ مقولهای در تفکر مشائی تطبيق داد .حتی واجب الوجود یا فعليت محض نزد
ّ
الوجود مشائيان،
ارسطو ،قابل تطبيق بر نفس در این نحلهی هندی نيست؛ چه از واجب
ِ
دستکم عقل صادر میشود ،اما نفس نزد متفکران سانکهيه ،خالق و علت و مصدر
مصداق آن اصل وجودشناختی است که نه
چيزی نيست ،بلکه منزهترین مقوله و یگانه
ِ
ِ
زاده شده و نه زایيدهی چيزی است.
ّ
ً
ّ
اساسا در دو نظام فلسفی مشاء و سانکهيا ،مقوالت متافيزیکی «نفس» و «ماده»،
ّ
تأثير فراوانی بر آراء نفسشناسی آنان دارد .تلقيات متفاوت از دو مقولهی یادشده ،در
ّ
مسئلهی پيوند نفس و بدن ،نقش شایانی ایفا کرده است .نفس در فلسفهی مشائی ،نسبت
ّ
تعلقی دارد ،بدن بهمثابهی ّ
ماده و نفس ،به منزلهی صورت و فعليت آن
به بدن حيثيت
است؛ حال آنکه در مکتب سانکهيا ،پوروشا مقولهای است که نه معلول و نه علت است
ّ
و به لحاظ ماهوی با پراکریتی تباین کلی دارد.
شباهت ظاهری خاصی در آرای نفسشناسانهی مؤسسان هر دو مکتب فکری دیده
ّ
میشود که ناظر به «تعدد نفوس» به تعداد اجسام واجد حيات باور دارند؛ اما تفاوت
ّ
قابل توجهی در این اشتراک نظر مالحظه میشود .در فلسفهی مشائی ،چون هر جسم
طبيعی آلی و حتی جسم فلکی ،دارای نفس مخصوص به خود است ،به تعداد اجسام
ّ
ّ
الزم قهر ِی تعریف و تصور اوليهی مشائيان
س،
نفو
د
تعد
دارای حيات ،نفس داریم ،بلکه
ِ
از نفس است؛ اما نزد سانکهيه ،چون نفس موجودی ازلی و ابدی و واجد بساطت تام

ّ
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ّ
ُ
دانسته میشود ،قول به تعدد نفوس بسی عجيب مینماید .متفکران سانکهيه نيز بر
ّ
حسب تقریرات مختلف ،چندین دليل به سود ایدهی «تعدد نفوس» اقامه کردهاند؛ اما
ّ
هيچ یک از آن دالیل ،قانعکننده بهنظر نمیرسد ،از اینرو باور به تعدد نفوس در نظام
ً
سانکهيه ،نه الزمهی توصيف آنان از نفس است نه نظریهای مبرهن؛ بلکه صرفا جنبهی
اعتقادی و ایمانی دارد.
ّ
ّ
مشائيان بيش از هر چيز ،بر نقش تعلقی و تدبيری نفس برای بدن و تالش برای
استکمال آن تأکيد دارند؛ اما در مکتب سانکهيا« ،نفس» در وهلهی نخستِّ ،
محرک
پراکریتی و عامل خروج گوناها از حالت تعادل است تا زمينه برای بروز جنبهی خالقيت
پراکریتی و ایجاد اشياء فراهم گردد .اولين پدیدهی پراکریتی نيز ،به گونهای مظهر اوصاف
ّ
مشائيان ،افعال و ّ
تصرفات
نفس است که از آن به «عقل کل» یاد میشود .در آموزههای
ابط ميان ذات
مختلف نفس در ابدان ،با تکيه بر قوای نفس تبيين میشود و قوای نفس ،ر ِ

نفس و اجزای جسم طبيعی دارای حيات بهشمار میآید؛ اما در آثار سانکهيه ،تحریک
ّ
مادهی نخستين (پراکریتی) از سوی نفس (پوروشه) ،با وساطت عناصر ّ
مقوم پراکریتی
(گوناها) ،تفسير و تحليل میشود و گوناها ،پيوند دهندهی نفس متعالی با جهان ّ
مادی
ّ
محسوب میگردد .تفاوت دیگر آنکه قوای نفس در نظر مشائيان ،همگی در خود نفس

منطویاند و افعال مختلف نفس ،آنها را به ما میشناسانند ،اما در تفکر سانکهيا ،گوناها
ً
همچون سه ریسمان در ذات ّ
مادهی نخستين تصور شدهاند و آثار آنها صرفا در
معلوالت پراکریتی نمایان میشود.
 .6نتیجه
با ابتنا بر مطالب پيشگفته دربارهی اوصاف جوهری نفس ،جایگاه آن در نظام هستی و
ّ
ّ
نحوهی تعلق نفوس به ابدان؛ شباهت چندانی در نفسشناسی دو مکتب مشاء و سانکهيا،
ّ
قابل استنباط نيستند .تنها میتوان به نحو فیالجمله از نقش تدبيری بدن و نيز تعدد
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نفوس ،بهعنوان شباهتهای ظاهری ميان آرای اینان یاد کرد .اما تفاوتهایی اساسی ناظر
به حقيقت نفس و اوصاف آن ،در آموزههای دو مکتب یادشده نمایان استِّ .
اهم این
موارد عبارتند از:
ّ
طبيعی آلی محسوب می-
الف .در فلسفهی مشائی« ،نفس» کمال ّاول برای جسم
ِ
شود ،گرچه به حسب ذات خویشّ ،
مجرد است ولی در مقام فعل برای استکمال
ِ
خویش ،به جسم نيازمند است؛ اما در مکتب سانکهيا ،نفس نه تنها از جسم ،بلکه از
همهی ماسوای خویش حتی عقل ،برتر و ّ
مجرد است .به باور متفکران سانکهيه ،نفس به
سبب کمال ذاتی خود ،به تمامه مستغنی از سایر موجودات جهان هستی است.
ّ
ب .از ميان کارکردهای نفس ،مشائيان بيش از هر چيز ،بر نقش تعلقی و تدبيری
نفس برای بدن تأکيد دارند؛ اما در مکتب سانکهيا« ،نفس» در ایجاد اشيای جهان هستی
نقش مهمی دارد ،زیرا ِّ
محرک پراکریتی و عامل خروج گونههای منطوی در آن ،از حالت
تعادل است تا زمينه برای بروز جنبهی خالقيت پراکریتی فراهم گردد.
ّ
ّ
تعدد نفوس» ،الزمهی تعریف و ّ
تصو ِر اوليهی ایشان از
ج .نزد مشائيان ،قول به « ِ
نفس است؛ بنابراین نه تنها هر یک از انسانها ،بلکه هر یک از اجسام دارای حيات،
نفس مستقلی دارند؛ ولی در نظام فلسفی سانکهيا ،که نفس ،موجودی ازلی ،ابدی و
ّ
بسيط است ،در نگاه ّاول تعدد نفوسّ ،ادعایی عجيب بهنظر میرسد و نيازمند دليل
ّ
ّ
است؛ از اینرو برخی متفکران متأخر سانکهيه که قائل به تعدد نفوس بودند ،چند دليل
ّ
نه چندان قانعکننده ارائه کردهاند .الزم به توجه است که باور به تعدد نفوس با وصف
ازليت و بساطت ،منافی اعتقاد به خداوند یگانه و آموزهی توحيد است.

ّ
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