
 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول

 مفهوم نفس از دیدگاه قرآن

 

 

 

 



 

 

 که تاریخ، تفکرات فلسفی بشر را ضبط کرده، وی نسبت به دنیای برون از خویش و  ترین عصریاز قدیمی

دنیای درون خویش با کنجکاوی نگریسته است. از کنجکاوی، جستن و یافتن آدمی، هنگامی که متوجه 

 دنیای برون خود شد، علم زایید. دانش مواد بی جان و جان دار: فیزیک، شیمی و....

 پراعجاب درون خود نگریست و به کشف مفاهیمی چون: نفس، روح، روان و ....  زمانی، آدمی به دنیای

طلبد: اینکه نفس جوهر است یا عرض، حادث است یا قدیم و بسیاری بحث نفس مجال کافی میپرداخت.

 بحث های دیگر.

 معنای جان یا در قرآن ابتدا از نفس به الف(ن کریم، با چه معناهایی آمده است: ابتداببینیم، نفس، در قرآ

شود. ماکان لنََِفسٍ اَن تَمُوت ااِلّ باَِِذنِ اهلل )برای نفس چیزی نیست مگر آنکه بمیرد با حیات حیوانی یاد می

مرگ را خواهد چشید(. در این دو آیه، نفس  -هر حیاتی  -اذن پروردگار( کل نفس ذائقه الموت )هر نفسی 

نفس به معنای روان یا نفس انسانی آمده است و ب(ست.هم ردیف جان است که مرگ برایش پایان و غایت ا

نفس  -شود( ذَکِرّ به اَنً تُبًسَل نفسٌ بِما کَسَبَتً )و پند بده به آن نفس، آنچه کسب کند، بدان گرفتار می

در این مورد نفس همان مجموعة حاالت روانی است که خاصیت  -رسازد. ماهیت خویش را با مکتسبات می

سازد و شخصیت خود را شکل ا میی و اغعالی دارد و بر مبنای این سه خصوصیت خود رادراکی، انفعال

فًسا ااِلّ وُسًعَها سومین معنا، شامل نفس به مبنای شخصیت شکل یافته و متعادل است ال تُکَّلِفُ نَ ج(دهد.می

خود را به مرتبه ای دهد( در این مرتبه نفسی مطرح است که اش تکلیف می)خدا هرکس را به اندازة توانایی

به معنای وجدان نفسانی یا خودآگاهی، کُلُّ نُفًسٍ ذائِقَه المُوت و نَبًلُوَکًم بِالشِرَّ و الخیر د(از تکامل رسانده است.

در عالم رنج و سختی مرگ را می چشد و در سیر زندگی با خوبی و بدی  }یا جانی{ فَتًنَه تُرًجَعون )هر نفسی

داند آنچه دّمَتً و اَخَّرَتً )هر نفسی میکند(. و نیز عَلِمَتً نَفًسُ ما قَی ما بازگشت میبه سوشود و آزمایش می

س به معنای جان آمده را که از پیش فرستاده شده است و آنچه را که از پس خواهد آمد(. در این آیه هم نف

اصل ثابت انسانی و  ن(.کنداست و هم به معنای عامل وجدان و شعور که نتیجتا منش انسانی را بیان می

خودآگاهی، و نفسٍ و ما سَوَّیها فَاَلًهَمَها فُجوُرَها و تَقًویها )قسم به نفس و آنکه او را متعادل و متکامل آفرید و 

در مسیر ظهور و فعلیت  توانددر او بدکاری و پرهیزکاری الهام کرد(. این آیه ناظر به روان انسان است که می

هام گیرد و متکامل شود و یا به بدکاری روی آورد، خالصه حالت اکتسابی جذب خیر فطرت حرکت کرده و ال

ارهُ بِالسُّوء اِلّا ال مّ نفس به معنای نفس حیوانی یا نفس تعالی نیافته، ما اُبَّرِی نَفًسی اِنِّ النَّفسَو( یا شر را دارد. 

آمر به بدی است مگر خدا بر من رحمت آورد، به  کنم که نفس،ما رَحِمَ رَبّی غَفُور رَحیم )نفسم را تبرئه نمی

درستی که پروردگار من آمرزنده و مهربان است(. من خودستایی نکرده و نفس خویش را از عیب و تقصیر 

 دارد جز آنکه خدای بر او رحمت آورد.سان را به کارهای زشت وامیدانم، زیرا نفس امّاره، انمبرا نمی

  توان چنین نتیجه گرفت که نفس معانی نفس که در قرآن کریم آمده است، میبا توجه به چند معنایی از

انسانی از سویی با فطرت و ذات خویش در ارتباط است و از سویی دیگر با طبیعت پیرامون یا محیط و 

 گیرد.مکتسبات آن، و بدین ترتیب نفس شکل می

 



 

 

 نظر دانشمندان اسالمی درباره ی نفس و علم النفس .1

 ماهیت و کنه این گوهر نیز بحث نیروهای آن گفتگو کرده و درباره ی  یهمهراسر از جان و س سیناابن

آوایی و : آیا نفس همچون نغمه ای دلپسند است که از همدارد که حقیقت آن چیستو روشن میکند می

ستی خود به که همانند تلخی و شیرینی در هآید، یا  در زمره اعراض است تالیف صداهای گوناگون پدید می

 تواند در جهان خارج تجلی یا بروز یابد.اجسام پایبند و وابسته است و بی آنکه محملی داشته باشد نمی

  صورت و انددادهنفس از کجا آمده؟ به کجا خواهد رفت؟ مباحث یا پرسش هایی را که پیشینیان بدانها پاسخ ،

صصی شدن و تقسیم کار، مطالعه ی هر نمود را به هیئتی کلی داشته است. لیکن دانش امروز با اعتقاد به تخ

 علمی خاصی محول کرده است.ی رشته

  گفتگو از ماهیت جان و شناخت آغاز و انجام آن هم به فلسفه واگذار شده است. روان شناسی امروز، نمودهای

پیوسته فصلی از  دهد. بدین ترتیب در گذشته، علم النفسی روانی را مورد مطالعه قرار میهاپدیدهرفتاری و 

رفت.فیلسوف در تحقیقات مربوط به روان غالبا وجود نفس را به عنوان فصول فلسفه یا حکمت به شمار می

 کرد.پنداشت و برای آن قوایی فرض میجوهری مستقل از بدن، محرز و مسلم می

  ،وانی یا به حاالت رشود؛ یعنی موضوع اصلی بحث در درست عکس این عمل انجام میروانشناسی جدید

تعبیر قدما، کیفیات نفسانی است. روش تحقیق در علوم روان شناختی جدید عبارت است از مشاهده و 

 به فلسفه واگذار شده است.تجربه. بحث درباره ی خود نفس 

 به عنوان یکی از دانشمندان اسالمی، در این زمینه تحقیقات فراوان داشته است. با آنکه وی پیوسته سیناابن ،

د به رعایت اصول کلی و نظریات اساسی فلسفه ی خود بود، لیکن روش علمی را نیز هرگز از نظر دور مقی

نمایان است. بوعلی سینا در نوشته ها و آثار خود که مربوط به نفس نداشت؛ و این مسئله در آثار او به خوبی 

سی، غالبا طریقه ی مشاهده و و بدن و تأثیر متقابل آنها در یکدیگر است و همچنین در تحقیقات روانشنا

شد و به تدریج به امور برده است. یعنی روش کار او از امور محسوس و مشهود آغاز میتجربه را به کار می

ای از روش های متفرع از روش مشاهده و تجربه مانند روش روانشناسی رسید. پارهنامشهود و معقول می

دور  سیناابنر این اواخر معمول گردیده است، نیز از نظر دقیق فیزیولوژیک و روش تحلیل روانی و جز آنکه د

 نبوده است.

  مَن عَرَف نَفَسَهُ به پیروی از حدیث نبوی  سیناابندیگری مانند کندی و فارابی پیش از دانشمندان اسالمی

از  سیناابناند و نظرهایی ابراز داشته اند؛ به طوری که ث های فراوان کردهفَقَد عَرَفَ رَبَّهُ درباره ی نفس، بح

 آراء گذشتگان خود متأثر بوده است.

 

 کندی .1.1

 آورد بیان آراء حکمای پیشین کند. آنچه در این باب میکندی خود درباره ی نفس رای خاصی ابراز نمی

این « دارای حیات است.نفس نخستین استکمال جسم طبیعی بالقوه »کند: است.او نفس را چنین تعریف می

 تعریف اساسا از ارسطو و حکمای پیرو مکتب اوست.



 

 

 نفس جوهری بسیط، الهی و روحانی است، نه طول دارد نه عرض و نه »گوید:کندی در بیان طبیعت نفس می

 گوید آیا نفس قبل از بدن موجوده بوده یا آنکهولی هرگز صریحا نمی.« عمق، نوری است از انوار باری تعالی 

 با جسم آفریده شده و در آن حلول کرده است.

 گذریم در اینجا درنگی ما در این جهان مانند کاروانی هستیم که از پل یا معبری می»کند:کندی اضافه می

مقام و قرارگاه اصلی ما عالمی است اعلی و شریف، که ارواح ما پس از »افزاید:کندی می« نخواهیم داشت.

کند و در پایان در تایید گفته او در این گفتار، صریحا به بقای نفس اقرار می« شوندبدان عالم منتقل میمرگ 

دانی که بقای تو در این جهان لمحه ای بیش نیست و تو به ای انسان نادان، آیا نمی»گوید: خود چنین می

 «عالم حقیقی خواهی رفت در آنجا تا ابد خواهی ماند؟

 گردیم؟ این چیزی است که کندی سخنی یا از عالمی که دوباره به آن باز می ایم؟ آیا از عدم،اما از کجا آمده

چنان نیست که نفسی از جسم »شود که او معتقد به خالص نفس است: درباره ی آن نگفته است. معلوم می

خارج شد، در آن مکان رود، زیرا نفسی که از جسم خارج شد، هنوز آلوده است. پس بعضی از نفوس به فلک 

روند و مدتی در آنجا درنگ کنند؟ چون پاک شوند، به فلک کوکبی و باالتر فراشوند. و همچنین طی  قمر

آلودگی های جسمی و خیاالت و  یهمهمدارج کنند تا به فلک اعلی رسند. در آنجا به نهایت پاکیزه شوند و 

ند و خداوند در آنجا چیزهایی از پلیدی ها از آنها زایل گردد و آنگاه به عالم عقل روند... و به نور باری رس

 «سیاست عالم به وی بازگذارد که نفس به انجام دادن و تصرف در آنجا متلّذذ گردد.

 ی نفس به جسم، عالقه ی عارضی است. نفس متحد با جسم استو کارهای خود را به وسیله ی آن اما عالقه

. یعنی نفس ماندمیبعد از فنای جسم باقی دهد هر چند که جدا از جسم و مباین با آن است. نفس انجام می

 و جسم در عرض هم هستند.

 یقوهحسی و  یقوهبرد. بزرگ را نام می یقوهکند به اینکه قوای نفس بسیار است. او دو کندی اشاره می 

ای فرد که موجب بق ایقوهمصوّره )تصور(، غاذیه ) یقوهعقلی. قوای دیگر میان این دو قوه اند که عبارتند از : 

شود(، نامیه، غضبیه و شهوانیه. همه این قوا متعلق به نفس هستند. ولی آلت برخی از آنها دماغ است که می

قوای نفسّیه است و دماغ آلتی است مشترک میان حس و عقل و برخی از آالت ثانوی است  یهمهمحل 

 اعضای المسه. یهمهچون چشم و گوش و بینی و زبان و 

 

 فارابی .1.1

  که همانگونه که انسان، حیوان و نبات دارای نفس هستند، افالک نیز دارای نفس اند که  معتقد استفارابی

بدان نفس فلکی گویند. اما حقیقت این نفس، با حقیقت نفس انسانی، حیوانیو نباتی متفاوت است. هرچند 

ک سماوی ناشی از گوید که حرکت دورانی فلکه تا حدودی با نفس ناطقه ی انسانی تجانس دارد. وی می

 وجود این نفس فلکی است که همواره، از لحظه ی پیدایش تاکنون، ادامه داشته است.

 

 



 

 

 الف( طبیعت، اصل و سرانجام آن

 در جای « نفس، نخستین استکمال جسم طبیعی آلی بالقوه ذی حیات است.»گوید:فارابی در تعریف نفس می

یده است. فارابی در بیان چگونگی نفسانیات هر چند گرایش دیگر نیز مانند ارسطو، آن را به صورت جسم نام

خواند و از سوی ارسطو دارد، ولی تا پایان با او هماهنگ نیست. از یکسو، نفس را صورت جسم می به آراء

 گوید نفس جوهری است بسیط و روحانی و مباین با جسم.دیگر می

 شنویم:که ذیال اهم آنها را مستقیما از زبان خود او می کندفارابی برای اثبات این مدعا دالیل زیادی اقامه می 

کند و معقوالت معانی مجردند چون سفیدی و سیاهی. اگر معقوالت در جسم آنکه نفس درک معقوالت می اول(

حاصل شوند، باید که مانند جسم دارای اشکال و مقادیر و اوضاع گردند و بدین طریق دیگر معقوالت مجرد 

توانست بدون درک آن آلت آنکه نفس به خود شعور دارد. اگر نفس موجود در آلتی بود، نمی(دومنباشند. 

شود. آنچه ذات خود را درک کند. پس میان نفس و آلت آن، آلتی دیگر است و این امر موجب تسلسل می

ست. خود را درک کند، ذاتش متعلق به اوست و هر موجودی که در آلتی باشد، ذاتش متعلق به دیگری ا

 باشد.کند در صورتی که در ماده جمع اضداد ممتنع می( آنکه نفس، اضداد را با هم درک میسوم

شود. در این صورت نفس با تباه دلیلی اقناعی است که به موجب آن، عقل بعد از پیری نیرومند میچهارم(

 شودشدن ماده تباه نمی

 که نفس پیش از بدن موجود بوده است. نفس را بعد جایز نیست که چون افالطون بگوییم »گوید : فارابی می

کند و هر نفسی را مستحق از بدن، سعادتها و شقائتهاست و این احوال در وضع نفوس مختلف فرقی می

حالتی است. نفس از عقل فعال فایض شده و صورت جسم است. او را فروع و قوایی است پراکنده در اعضاء، از 

دهد که پذیرنده آن،یعنی بدن حادث گردیده است. این حدوث زمانی رخ می واهب الصور )بخشنده صورتها(

 تواند بدن شود، قابل پذیرش باشد.یا چیزی که می

 که سعادت را شناخته و برای  ایدستهکند. فارابی نفوس را از حیث بقا و فنایشان به سه دسته تقسیم می

دیگر که سعادت را  ایدستهخَّلد در سعادت باشند. رسیدن به آن کوشیده اند و به آن رسیده اند؛ اینان مُ

؛ اینان مخلَّد در شقاوتند. سرانجام دسته ی آخر که سعادت را شناخته اند و اندکردهشناخته اند، از آن اعراض 

 به درجه عقل مستفاد نرسیده اند، و همچنان نیازمند به ماده اند.

 ب( قوای نفس

 ان نیز در شمار آن است، دارای خواصی چند است. از مهمترین خواص او به نظر فارابی، نوع حیوان، که انس

دهد ولی انسان عالوه این است که دارای نفسی است که به وسیله ی اعضای جسمانی اعمال خود را انجام می

 دیگری است مرسوم به عقل که در انجام اعمال خود به اعضای جسمانی نیاز دارد. یقوهبر آن، دارای 

  است خدمتگذار.  ایقوهفارابی قوای نفس نباتی عبارتند از: غاذیه، منمیه و مولده، که هر یک از اینها به نظر

عبارتند از : حواس ظاهری، حواس باطنی )چون متخیله، واهمه، حافظه، حال آنکه قوای نفس حیوانی 

گیرد. بدن صورت می متفکره( و قوه شهویه و غضبیه که محرک اعضایند. عمل این قوا توسط اعضای مختلف

 آید.مثال قوای ظاهری توسط اعضای مربوط به حواس پنچگانه )زبان، چشم، گوش،...( به فعل درمی



 

 

 ج( رای فارابی درباره ی وحدت نفس

  با آنکه قوای نفس متعددند ولی نفس پدیده ای واحد است.به زعم فارابی، قوای نفس به نحوی ترتیب یافته

 یقوهای طبقه ی مادون خود صورت است و برای طبقه ی مافوق خود، ماده. مثال اند که هر یک از آنها بر

 یقوهمتخیله برای  یقوهمتخیله صورت آن است. یا  یقوهمتخلیه به مثابه ماده است و  یقوهحساسه برای 

یگر نیست ناطقه، ماده برای قوای د یقوهرود. ناطقه صورت آن به شمار می یقوهناطقه همچون ماده است و 

 قواست. یهمهبلکه صورت 

 افزاید که اگر قلب دارد. فارابی میدر جسم رشته هایی است که قوای نفس را به همدیگر مرتبط و متصل می

یافت و میل و اشتیاق به چیزی وجود نداشت. نیز اگر حواس نبودند، احساسات هم نبود، تغذیه حصول نمی

راند. یز، شبیه به شهری است که در هر بخش آن حکمرانی فرمان مینبود. جسم در نظر فارابی بیش از هر چ

 .باالترین درجه ی حکمرانی و مقام در شهر جسم از آن قلب است

 

 سیناابن .1.1

 



 

 

 کائنات را واجد این موهبت  یهمه، نفس را به معنی وسیع مبدا و حرکت در نظر گرفته است و سیناابن

 نفس حیوانی و در درجه ی آخر به نفس انسانی قائل است. داند. او به نفس فلکی، نفس نباتی،می

  نفس جوهری است واحد که دارای قوای مختلف بوده و افعال مختلف دارد. پس از آن، به بیان قوای نفس

داند. به پیمایند، دارای قوای بیشتر و کاملتر میپردازد و نفوس را به تدریج که موجودات طریق کمال میمی

بینیم که کار آنها همواره به یک طریق ما اجسامی را می»گوید:برای اثبات نفس، چنین می طور کلی، حکیم

نیست. تغذیه، نمو یافتن و تولیدمثل کار این دسته از اجسام است. حال اگر صدور این افعال از این اجسام به 

پس عالوه بر جسمیت،  اجسام چنین باشند و حال آنکه چنین نیست، یهمهعلت جسم بودن آنها باشد، باید 

که افعال مذکور از این صورت نوعی  ایگونهباشد به چیز دیگری در آنهاست که صورت نوعی آن چیزها می

 «شود.آیند. این صورت نوعی، نفس نامیده میپدید می

 برای ، نامیه )برای کمال فرد( و مولده گرفتند: غاذیه )برای بقای فرد(برای نفس نباتی، سه قوه در نظر می(

بقای نوع(. برای نفس حیوانی نیز دو قوه دیگر بودند: یکی مُدرکه و دیگری محرکه. سرانجام برای نفس 

 انسانی یک قوه قائل شدند که عقل نام دارد و بر دو قسم است: عقل علمی و عقل نظری.

 آن خصایصی ذکر میدهد و برای حکیم، عقل را، که اختصاص به انسان دارد، در برابر نفس حیوانی قرار می-

تواند آماده و مستعد دریافت معقوالت باشد و علوم را درک کند، در ها این است که میکند. اهم این ویژگی

حالی که نفس حیوانی از این خاصیت محروم است و فقط قادر به درک جزئیات است. دیگر اینکه، عقل پس 

 ماند.ویدان میرود بلکه زنده و جااز تباهی و مرگ بدن، از میان نمی

  ی دوگانه وجود انسان یعنی ابعاد مادی و معنوی، بدنی و نفسانی با یکدیگر هاجنبهنیز  سیناابنبنا به نظر

بستگی دارند. تغییراتی که در هر یک از این دو قسمت یا دو جنبه ی وجود، روی دهد، قسمت یا جنبه ی 

 گذارد.دیگر را بی خبر نمی

 گه چگونگی این رابطه را اندشدهن توجه اجمالی قناعت نکرده و از دیر زمان بر آن روانشناسان و حکما به ای

روشن کنند. قدیمی ترین این نظریات، که پایه و مبنای نظریات بعدی نیز واقع شده است، منسوب به دو 

ن را نفس اصالت و تقدم قائل است و بدفلسفه ی مادی گرایی و اصالتروح است. فلسفه ی اصالت روح برای 

گوید یعنی اصالت را به پندارد. فلسفه مادی گرایی درست عکس آن را میامری فرعی و اضافی و انضمامی می

 دهد و به جوهر مجردی که مستقل از بدن باشد، اعتقاد ندارد.بدن و ماده اختصاص می

 را دو ماهیت  گروهی از حکما مانند فیثاغورث، افالطون، دکارت و بسیاری از حکمای دیگر، نفس و بدن

-نفس دانسته اند، با این توضیح که نفس در تعارض با تن میمتمایز غیر متجانس پنداشته و بدن را زندان 

قائل شد. او  مسئله را به این طریق حل کرد که بین نفس و بدن اتحاد سیناابنکوشد از زندان تن بگریزد. 

جا با دو ماهیت متمایز نیست، بلکه جوهر واقعی گوید سرو کار ما در اینداند و میفس را صورت بدن مین

آورد. نفس جوهر است، نه عرض. زیرا اگر نفس بخشد و به حرکت درمینفس است که بدن را حقیقت می

آمد که شخص صورت نوعی )شکل و هیات انسانی( خود شد، الزم نمیعرض بود، هنگامی که از بدن جدا می

شودو حیوان یا انسان که از این نعمت محروم شده است، ن دیده میرا از دست بدهد و حال آنکه خالف ای



 

 

توان چنین نتیجه گرفت که با بودن جان در تن، کالبد به درجه ی آید. پس میفورا به صورت الشه در می

 اندکردهرسد و دیگر نقصی در آن نخواهد بود. از این رو، گاهی نفس را کمال تعبیر استکمال و تمامیت می

 در فرانسه است. ENTELECHIEکه این ترجمه کلمه 

 در ارائه این نظر یعنی اعتقاد به اتحاد بین نفس و بدن، از این جهت که نفس صورت بدن است تابع  سیناابن

پنداشت. او معتقد بود که همان گونه که نقش از ارسطو است. با این اختالف که ارسطو این اتحاد را کاملمی

تواند زمانی از بدن جدا شود و زمانی دیگر به آن رجوع و در آن حلول است، نفس نیز نمیموم جدا ناشدنی 

به تبعیت از فلسفه ی اسالمی، در نظر ارسطو تغییر مهمی وارد کرده است. او اتحادنفس و بدن  سیناابنکند.

جنبه مادی دارند را به این اعتبار که نفس صورت بدن و کمال آن است و به وسیله ی آن کارهایی را که 

تواند بدون یاری بدن نیز مصدر کارهایی داند. ولی به این اعتبار که در عین حال میدهد،؛ مسلم میانجام می

 شمارد.د، آن را از بدن ممتاز و مجزا می)ازقبیل درک معقوالت( شود و پس از مرگ تن همچنان زنده بمان

 دهد ت و هم کمال خوانده است لیکن به دالیلی ترجیح میدر بیان حد نفس آن را هم قوه، هم صور سیناابن

 که بگوید نفس کمال جسم آلی است تا بگوید قوه است یا صورت جسم است.

  جسم آلی است، البته ، نفس را این طور تعریف و تحدید کرده است. نفس کمال سیناابنابن رشد نیز مانند

 بن رشد به جای کمال، استکمال گفته است. کمال اول برای جسم طبیعی آلی. با این تفاوت که ا

  کمال اول، آن عارضی، یا کمال اول و کمال دوم: الف(  بر دو قسم است: اصلی و سیناابنکماالت از نظر حکیم

 است که برای کار خود به غیر از خویش نیازمند دیگری نباشد و بتوان کماالت دیگر را به آن منسوب کرد.

تابع و عارض کمال اول باشد. مانند برندگی شمشیر که تابع خود شمشیر است و کمال دوم آن است که ب( 

 تعقل( که پیرو و تابع وجود جان در بدن هستند. -افعال حیاتی )ادراک 

  با توجه به تعریف دو نوع کمال، نفس کمال اول است. اکنون که نفس کمال اول شد، برای اجسام صناعی

اهد داشت، بلکه این کمال خاصه ی اجسام طبیعی است. جسم طبیعی مانند میز و تخت، کمال وجود نخو

دهد، از این رو کلمه ی آلی متمم تعریف هم هرگز تا آالتی در آن نباشد، اعمال حیاتی خود را انجام نمی

است. پس نفس هم جوهر است و هم کمال بدن است. ولی کمال بودن آن نه از این جهت که جوهر است، 

 کند.بار که مبدا حرکت است و بر بدن حکومت میبلکه به این اعت

  از  ایپارهاین است که نفس واحد است نه کثیر. توضیح مطلب اینکه،  سیناابنصفت دیگر نفس از نظر حکیم

پنداشته اند که چون نفس دارای قوای مختلف و مصدر کارهای گوناگون است، نفوس متعدد حسی و حکما 

پندارد کند و نفس را جوهری یگانه میاین نظر را رد می سیناابنشود. ل میادراکی و غضبی و شهوی را شام

گوید : نفوسی که مقامشان پایین تر کند. او در این باره میکه توسط قوای خود به اعمال مختلف مبادرت می

تناسب و  اجزا، وجوداست به نفوس عالی تر بستگی دارند. در هر جسم مرکب عالوه بر حداقلی از نبود تضاد 

میان آنها ضروری است. وقتی این تناسب و هماهنگی به درجه ی معینی رسید، نیروی حیات بخشی  تعادل

. هنگامی که تناسب و تعادل به درجه ی کامل تری آیدکه عبارت از نفس نباتی است در جسم به وجود می

 شود.ر میکند. در درجه ی کامل تر، نفس انسانی پدیدارسید، نفس حیوانی ظهور می



 

 

 رساند که نفس با حدوث بدن مقارن و همزمان قبول این مقدمه و مفروض، حکیم را ناچار به این نتیجه می

است. هر فردی دارای یک نفس یا صورت جوهری است که متناسب و مخصوص خود اوست و چون صورت و 

وجود یکی از آنها قبل از ظهور هیوال الزم و ملزوم یکدیگرند، نفس و بدن نیز با یکدیگر مالزمه داشته، 

گوید: این عقیده بیانش در این باب خالی از ابهام است چنانکه می سیناابنتواند قابل قبول باشد. دیگری نمی

زیسته و قائم به خود بوده و چون بدن تشکیل شد، به او که نفوس ما، پیش از تشکیل کالبد مفارق از تن می

کند و ضمن آن چنین نتیجه ه میس از اثبات نظر خود، دالیلی اقامتعلق گرفت، درست نیست. حکیم پ

شود که کند و در عین حال نفسی حادث میطور که بدن آمادگی پذیرش نفس را پیدا می همان»گیرد: می

صالحیت و آمادگی فرمانروایی بر آن بدن را داشته باشد. لذا، ارتباط نفس و بدن، همانند ارتباط بین زندانی و 

 دهد.ان نیست، بلکه یک شوق طبیعی است که این دو را به یکدیگر پیوند میزند

 گوید پس از تباهی تن، نفس پایدار خواهدماند و تعلق نفس به بدن، داند. او می، بدن را علت نفس میسیناابن

گی و تعلق معلول به علت ذاتی نیست. مزاج و بدن عارضا علت نفس هستند. چون بدنی حدوث یافت که آماد

شود. علت ذاتی صالحیت پذیرش نفس را داشته باشد، آن بدن وسیله ی اعمال نفس و فرمانذوایی نفس می

 نفس، عقول مفارق اند، یعنی عقولی که خارج و ورای ماده وجود دارند.

 شوندی قوای حیوانی اعم از ظاهره و باطنه، که بین انسان و حیون مشترک اند، فانی میبا خرابی تن، همه .

زیرا افعال قوای حیوانی جز به وسیله ی اعضای بدن امکان تحقق ندارند. لذا، پس از تباهی بدن، برای قوای 

 حیوانی بقایی متصور نیست.

 به ذکر قوای غاذیه، نامیه و مولده، که منشا اعمال قبل از اینکه وارد بحث تفصیلی قوای نفس شود، سیناابن

پردازد. این خود نمونه ی نی فرد و نوع بر روی آنها استوار است، میمهم حیات هستند و پایه زندگی جسما

دهد به اینکه دیگری است ازتوجه حکیم به تعامل بدنیات و نفسانیات. پس از آن مباحث، حکیم تذکار می

حواس ظاهره و قوای باطنه  نفس حیوانی در تمام اعمال خود، محتاج بدن است. زیرا که این اعمال توسط

 گیرد.صورت می

 شود که آنها نیز به آالت جسمانی احتیاج دارند و جای حکیم هنگام بحث از قوای باطن نیز، مؤکدا یادآور می

کند، که دست کمشباهتهایی از لحاظ ساخت با موضوع توپوگرافی به هر یک از آن آالت را در مغز معین می

تهای مغز آلت یک از قوای یاد شده است، به مفهوم امروزین آن دارد. برای اثبات اینکه هر یک از این قسم

تنانی موسوم است، توسل  -روان رود و به روش یکی از روشهایی که امروزه در روانشناسی به کار می

شود که به این جهت از محل قوا در بطون دماغ استدالل می»گوید:. در کتاب قانون در این باب میجویدمی

 «شود.که در آن محل واقع است، خلل وارد می ایقوهفعال ویژه ی چون به این محل آفتی رسید، به ا

 حکمت کردگار »گوید:میو علت ترتیب ادراکها و احساسها را در مغز به سبب حکمت الهی دانسته  سیناابن

ها، که از نوع گیرنده معنیاند، در جلو و قوتچنین اقتضا کرد که قوت گیرنده ی صورتها، که از نوع نفسانی

 و قوت دیگری که در هر دو دسته مشترک و متصرف باشد، در وسط قرار گیرد. هستنداند، در عقب روحانی

 


