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انسان . نفس جوهر واحدي است كه حقيقت انسان را تشكيل داده و مصدر افعال مختلف در انسان مي باشدبه اعتقاد ابن سينا 
جسم طبيعي است كه از ماده و صورت تكوين يافته، ماده او همان بدن است و صورت او نفس است كه عامل مميزه انسان از 

ز بدن موجود نبوده و هر چند بعد از فناي بدن باقي نفس مخلوق و حادث است، يعني پيش ا. موجودات غير زنده مي باشد
به عبارت ديگر نفس را آغاز هست ولي پايان نيست و نشانه حدوث . است ليكن جز به هنگام وجود يافتن بدن وجود نمي يابد
يست يا زيرا اگر نفس بيش از بدن موجود باشد، از دو حال بيرون ن. نفس اين است كه جز به واسطه جسم متعين نمي شود

در حاليكه نفس تا هنگامي كه مجرد است ماهيتي است كه به چيزي تخصيص . متعدد است، يا براي همه اجسام واحد است
زيرا تمايز اشخاص از يكديگر تنها به . نيافته است و راهي براي تعدد آن نيست و نيز وحدت هم مورد قبول نمي تواند باشد

عالوه بر اين، به نظر ابن سينا نفس هم در هنگام حدوث و هم در بقا روحاني و  .تهس ابدانشان نيست بلكه به نفوسشان هم
بدن به عنوان شرط تكوين و . يعني، نفس تقدم وجودي به جسم ندارد). روحانيه الحدوث و روحانيه البقاء( مجرد است 

بنا به تعبير فلسفي، . اضه مي شودپيدايش نفس، نقش ايفا مي كند و زماني كه جنين صاحب قلب و دماغ شد، نفس ناطقه اف
بنابراين بدن، در سلسله علل ايجادي نفس، نقش علي . بدن زمينه ساز و علت اعدادي پيدايش نفس است نه علت مادي آن

در عبارات اخير، ابن سينا ضمن تاكيد بر تمايز  .ندارد و نفس انساني هم در حدوث و هم در بقاء حقيقتي كامال روحاني است
فس و بدن از يكديگر، روحاني بودن نفس و اهميت دادن به نقش نفس در برتري انسان بر ساير مخلوقات، به ويژگي جوهري ن

همچنين به نظر او، نفس جوهري است قائم به ذات، چون جوهر . حادث بودن نفس و نقش مهم بدن در حدوث آن معتقد است
عرض است، پس اگر بتوانيم اثبات كنيم كه نفس از اعراض بدين معني كه هر چه جوهر نيست . و عرض با هم متناقضند

شايد نخستين چيزي كه از نفس نفي عرضيت مي كند اين است كه او كامال از . نيست، به تبع ثابت كرده ايم كه جوهر است
ر به عبارت ديگر، جسم نمي تواند بدون نفس موجود باشد، زيرا نفس مصد. جسم مستقل است و جسم بدان محتاج است

. دليل اين امر آنكه چون نفس از جسم جدا شود جسم تغيير مي يابد. حيات و حركت اوست ولي نفس بدون جسم حيات دارد
در حاليكه نفس پس از جدائي از جسم به عالم علوي صعود مي نمايد و زندگي را ادامه مي . و به صورت اسكلتي در مي آيد

  .اشدپس نفس نمي تواند عرضي از اعراض جسم ب. دهد
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ماده و صورت از مفاهيم اساسي فلسفه هستند كه اول بار توسط ارسطو وضع شدند و در طول تاريخ حياده ي هر چيز يعني 
مثال ماده ي لباس، پارچه، ماده ي ميز، چوب و ماده ي . مواد ، عناصر و در واقع خميره اي كه شئ از آن تشكيل شده است

 . سديم و كلر است نمك طعام،

آن موادي را كه شئ . بنابراين وقتي از ماده شئ صحبت مي كنيم، منظورمان اين است كه شئ از چه موادي ساخته شده است
 . را تشكيل داده اند، روي هم رفته، ماده شئ مي خوانيم

به عنوان مثال، خياط، . خشدمنظور از صورت، قالب و ساختار شئ است؛ نوعي نظم و ساختار كه شئ را شكل و تعين مي ب
در . پارچه را كه ماده لباس است شكل داده و به صورت لباس در مي آورد؛ به عبارت ديگر، خياط، به پارچه صورت مي بخشد

 .) ماده آن(اينجا، صورت لباس است كه آن را لباس مي كند، نه پارچه

هري شئ نيست؛ بلكه همچنين مقصود از آن اين است كه بايد توجه داشت كه منظور از صورت فقط شكل و قيافه و ريخت ظا
 . شئ براي اينكه به وجود آمده و كاركرد داشته باشد، به چه نحو تشكل يا سازمان پيدا كرده است

مثال، صورت مرغ در واقع، آن چيزي است كه همه مرغ ها به طور مشترك دارند؛ يعني مجموعه ويژگي هاي خاصي كه در هر 
و از همه اساسي تر سازمان و ساختار مرغ يا صورت مرغ ... و آن را مرغ مي كند؛ مانند بال، پر، تخم گذاري  مرغ وجود دارد



 . است كه به آن اين اجازه را مي دهد كه فعاليت ها و ويژگي هاي خاص يك مرغ را داشته باشد

صورت مانند ظرف و ماده مانند آب . ي گوييمبه اين ترتيب، به نحوه خاص تشكل اجزاء مادي به منظور ايجاد كاركرد، صورت م
صورت ماده را كه هيچ گونه تعيني ندارد، شكل مي . است؛ آب را در هر ظرفي بريزيم، به شكل همان ظرف در مي آيد

  . ات فلسفه، همواره مفهومي بنيادين بوده و جاي خاص خود را حفظ كرده اند. دهد

صورت، همان ساختار شئ است؛ . امكان ندارد يكي بدون ديگري تحقق پيدا كندصورت و ماده هميشه با هم وجود دارند و 
. همان ويژگي هاي شئ است و به همين علت، چيزي نيست كه بتواند از شئ جدا باشد، زيرا ويژگي شيئ از آن جدا نيست

  . آن جاي بگيرد و متعين گرددامكان ندارد ماده اي بدون صورت موجود شود؛ زيرا هر ماده اي ظرف و قالبي مي خواهد تا در 
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 . در لغت به معناي قصد و عزم قلب آمده است نيت

 . شود در اصطالح به تصميم آگاهانه براي انجام يك عمل اطالق مي

 . نيت امري است دروني، و عمل ثمره و حاصل نيت است: تفاوت بين نيت وعمل
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يكي آن تكه گوشت صنوبري شكلي كه در طرف چپ سينه قرار دارد و در درون : قلب هم از ديدگاه غزالي داراي دو نقش است
نقش ديگر قلب كه لطيفه اي الهي و روحـاني اسـت بـه ايـن     . آن خون تيره رنگ است كه جايگاه روح حيواني به شمار مي آيد

يعني ذات انسـان و  ،اين لطيفه حقيقت انسان مدرِك عالم، مسئول و سزاوار ستايش و سـرزنش اسـت  . داردقلب جسماني تعلق 
قلب ادراك كننده ي معاني متخيل است، نه محسوس و نـه شـيوه   . حقيقت او در قلب است كه نورالهي و نور ايمان وجود دارد

   .هاي صوفيه استهاي مجادله و مناظره ي بحث انگيز كه مطرود بعضي از فرقه 
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مرگ و خواب، شباهت بسيارى به هم دارند، ولى يك تفاوت عمده و اساسى ميانشان هست كه آنها را از هم متمايز مى سازد و 
د و آن اين كه خداوند هم در مرگ و هم در خواب روح انسان را قبض مى كند، اما در مرگ ديگر روح به بدن باز نمى گرد

دستگاه مغز آدمى تعطيل مى شود، ولى در خواب، فقط بخشى از دستگاه مغز تعطيل مى شود و روح دوباره به بدن باز گردانده 
يرْسلُ االُْخْرَى إِلَى أَجل  ت واللَّه يتَوفَّى االَْنفُس حينَ موتها و الَّتى لَم تَمت فى منَامها فَيمسك الَّتى قَضَى علَيها الْمو (: مى شود
سپس  ;خداوند ارواح را به هنگام مرگ به تمامى باز مى ستاند و ارواحى را كه نمرده اند نيز به هنگام خواب مى گيرد)مسمى 

وقت معينى ] تا سرآمد[ارواح كسانى را كه فرمان مرگ آنها را صادر كرده، نگه مى دارد و ارواح ديگرى را كه بايد زنده بمانند 
عليه (از امام جواد. به اين ترتيب، روشن مى شود كه خواب برادر مرگ و شكل ضعيفى از آن است .)42زمر . (باز مى گرداند

مرگ همان خوابى است كه هر شب به سراغ شما مى آيد، جز اين كه مدتش طوالنى : سؤال شد مرگ چيست؟ فرمود) السالم
 : است  دقت  بسيار شايان  مسأله  اين .شود تا روز قيامتاست و انسان از آن بيدار نمى 

  معناي  چون. » قبض «  لفظ  به  نه  است  كرده  بيان»  توفي«  لفظ  به  است  و مرگ  خواب  بين  مشترك  را كه  جان  گرفتن: اوالً
را   خداوند جان  و خواب  مرگ  در حال.  است  ودنو رب  ، گرفتن قبض  معناي  وليكن  است  و اخذ نمودن  گرفتن  تمام معني  ، به توفي
  بازگشت  ديگر حاضر به  ربايد كه مي  كند يعني مي  قبض  بر اين  عالوه  مرگ  در حال  ؛ ولي گرفتن  و حقيقت  واقعيت  گيرد به مي



وارد   خواب  در خصوص  ديگر كه  آية و نيز در دكن را رها مي  جان  و سپس  اكتفا نموده  توفي  همان  به  خواب  ، و در حال نيست
 : است  تعبير شده  توفي  لفظ  به  است  شده

 بِما كُنتُم  ثُم إِلَيه مرْجِعكُم ثُم ينَبئُكُم  أَجلٌ مسمي  بِالنهارِ ثُم يبعثُكُم فيه ليقْضَي  بِالليلِ و يعلَم ما جرَحتُم  مكُيتَوفيـ  و هو الذي
 )60/انعام. (تَعملُونَ

و .  است  شما در روز مطلع  كردار و افعال  خود ميبرد، و از همة  كند و بسوي مي  توفي  شما را در شب  كه  خدائي  آن  و اوست«
شما   بازگشت  اوست  سوي  به  سپس. سرآيد  مسمي  اجل  وقت  آن  انگيزد تا هنگاميكه ، شما را در روز بر مي در خواب  بعد از توفي

 .»ايد داده  انجام  آنچه  سازد شما را به مي  آگاه  و سپس

 . است  روح  همان  و نفس  االْنفُس، و جان  يتَوفي:  است  آدمي  كند جانهاي مي  خداوند توفي  را كه  آنچه: و ثانياً

 . انسان  بدن  يرود نهديگر م  عالم  به  عالم  از اين  انسان  روح  و خواب  مرگ  در حال  بنابراين

  بدن  مردن  بر ميگردد، و در حال  كند و سپس ديگر مي  سير در عوالم  انسان  و روح  است  زمين  روي  انسان  بدن  خواب  در حال
 .گردد ديگر ميرود و بر نمي  عوالم  به  و روح  است  يا زير زمين  زمين  روي

  حقيقت  انسان  و نفس» .كند مي  خداوند شما را ميگيرد و توفي«يتَوفــكُم   است  آمده  آيه  در اين  آنكه  معني  و شاهد بر اين
و   كردم  چنين  من:  گفت  و اگر كسي. شود و تو و او و ما و شما و آنها تعبير مي  من  و گفتگوها به  در محاورات  كه  است  انسان
  است  روح  أنَا و أنت و هو و كُم و غير آنها از ضمائر عربي  و حقيقت. او  بدن  هن  اوست  و جان  روح  من  ، مراد از لفظ گفتم  چنان

  .اخذ ميكند  مردن  خداوند آنرا در حال  كه
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  . در متون اسالمي عقل به دو دسته عقل طبعي و عقل اكتسابي تقسيم شده است
عقل را به دو ) ع(در اين كالم اميرالمؤمنين. العقل عقالن، عقل الطبع و عقل التجربه و كال هما يودي الي المنفعه) : ع(امام علي

 . داند دسته طبيعي و تجربي تقسيم كرده است و هر دوي آنها را مودي منفعت براي انسان مي

 . ختي فطرت به شمار مي آيدعقل طبيعي موروث روح خدايي است و عنصر شنا: عقل طبعي) 1

 . عقل طبيعي استعداد است. اين عقل مايه اصلي انسانيت و كمال شخصيت اوست

اين كالم نيز بر فزوني عقل در مقابل افزوني . و طول التجارب زياده في العقل) : ع(امام حسين: عقل اكتسابي يا تجربي) 2
سنجيدن باورهاي عقلي به كمك : تجربه علمي . امور عيني استتجربه در لغت به معناي آزمودن . كند تجربه تاكيد مي

تجربه بدون خود آگاهي تجربه نيست، . حجتهاي خارجي، همچون مالكهاي حسي خارجي تشكيل   دهنده عقل تجربي است
  .تجربه مي بايد با هشياري تجربه كننده همراه باشد و از طرف ديگر تجربه مي بايد با طرح قبلي انجام پذيرد
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و قـواي مدركـه   ) شهويه و غضبيه(و قواي محركه يا باعثه) غاذيه، مربيه، مولده(قواي منميه:قواي نفس از ديدگاه فارابي شامل 
  . است) عقل عملي و نظري (و قواي عاقله) متخيله، مصوره، حس مشترك، ذاكره، وهميه(
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 . وهم بر همه قواي نفس حيواني اعم از مدركه و محركه اشرف و برتري دارد و همه آن را خدمتگزارند

سينا قوه وهم در حيوان به مثابه عقل است در آدميان و حتي در مردم بدوي يا كساني كه قوه عقليه خود را در  به زعم ابن
 . استداللها و قضاوتهاي خود به كار نمي گيرند، احكام صادره از نوع وهمي است و از نوع عقلي
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بر . شود بشر از گوهري مجرد، خارج از نفس ناطقه، كه به عقل فعال موسوم است مستفاد ميسينا معتقد بود تمام معقوالت  ابن

 . اي مختص به خود است اساس اين پندار هر يك از افراد بشر داراي نفس ناطقه

د از جوهر عقل فعال، خو. نفس ناطقه استعداد آن را دارد كه معقوالت را از جانب عقل فعال پذيرا شود و مورد قبول قرار دهد
ومبدأ  افاضه ) بخشنده صورتها(اين عقل، واهب صور. شوند و قائم بدان هستند مفارقه است و همه معقوالت بدان متصل مي

 . معقوالت به نفس انساني است و از آنجا كه معقوالت بالقوه را فعليت مي بخشد، عقل فعال نام مي گيرد

  .كند ب چهارگانه عقل را ميسر ميعقل فعال عبارت است از حقيقتي كه پيمايش مرات
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  :تقسيم بندي نفوس از ديدگاه غزالي
  . كند كه تغذيه، نمو و توليد مثل ميكمال اول براي جسم طبيعي آلي است از آن جهت : نفس نباتي) 1
  . يات و متحرك باالراده استئجهت كه مدرك جزكمال اول است براي جسم طبيعي آلي از آن : نفس حيواني) 2
ي و أالربانجام افعالي كه از روي اختيار عقلي و استنباط كمال اول است براي جسم طبيعي آلي از جهت : نفس انساني) 3

  .گيرد كلي صورت مي ادراك
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 محرّكي و است باطني نداي يك حس اين چون .است متعال خداي به انسان دروني و فطري گرايش خداجويي، حس از منظور
  .شود مي تر آشكار و تر نمايان انسان، بلوغ آستانه در و شده بيدار انسان درون در تعليم بدون و ندارد فطرت جز
 نيز حس اين كه است آن گوياي و است آن بودن فطري نشانه وزش،آم و تعليم بدون انسان، در خدا به توجه پيدايش اين

  .شود مي بيدار خاصي شرايط در انسان احساسات ساير بسان
 پيدايش و تكوين در كه است اين مقصود ندارد آموزش و تعليم به نياز فطري، و طبيعي احساس شود مي گفته كه اين البته
 بدون ها روي كج و انحرافات از دور به و صحيح برداري بهره كه بپذيريم بايد حال عين در ندارد، دخالت معلم و مربي آن،

 كه شود مي سبب انساني واالي هاي ارزش از غفلت و مادي لذايذ به زياد توجه گاهي و گيرد نمي صورت آگاه مربيان مراقبت
 از غبار و زنگ مصائب، و شدايد ها، تيسخ در بلكه رود نمي بين از و گردد نمي خاموش هرگز ولي شود، فروغ كم حس اين
 عوامل از شدايد و مصائب زيرا كرد؛ خواهد حكومت انسان روان و روح بر زنده حس يك صورت به و شده زدوده حس اين روي
 نشسته دل صفحه بر كه را زنگاري و كند مي بيدار ماديت سنگين خواب از را زده غفلت انسان كه هستند اي دهنده تكان
 و ظالم و سركش افراد اكثر جهت همين به سازد مي آماده )خدا به توجه( فطرت تجلي براي را محيط و نموده كپا است

 مي او متوجه صميمانه و افتاده خدا ياد به شود، مي وارد آنها بر كه هايي مصيبت و شدايد و ها گرفتاري هنگام در طغيانگر
 .گردند
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  .ترين ابزار شناخت انسان مي دانندعقل را مهم ان اسالمياغلب دانشمند
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  .هستي انسان پس از آفرينش كره خاكي، آغاز شده است
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اين كالم نيز بر فزوني عقل در مقابل افزوني تجربه . و طول التجارب زياده في العقل) : ع(حسينامام : عقل اكتسابي يا تجربي
سنجيدن باورهاي عقلي به كمك حجتهاي : تجربه علمي . تجربه در لغت به معناي آزمودن امور عيني است. كند تاكيد مي

به بدون خود آگاهي تجربه نيست، تجربه مي تجر. خارجي، همچون مالكهاي حسي خارجي تشكيل   دهنده عقل تجربي است
  .بايد با هشياري تجربه كننده همراه باشد و از طرف ديگر تجربه مي بايد با طرح قبلي انجام پذيرد

  

  

  

  

    
  


