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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یواقع سعادت یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش 
گـر  ید یاز سـو  یرانیفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن

و  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویجااز  یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه به ا ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن ین
 ییفراهم ساخت و بـا راهنمـا   1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كشـ  یعلمـ  ن نهادید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 1382 سـال  در س شـد و یسـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهشـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش
 »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهشـ « به

  افت.ی ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفاینون در اكپژوهشگاه تا ارائـه   یبـه جوامـع علمـ    ین خـود خـدمات فراوان

 یه علمـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست   نموده
  رد.ك  اشاره

 سه
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شناسی و فلسفه  های روان رشته برای دانشجویان كتاب حاضر به عنوان منبع درسی و تحقیقی
مندان به این دست از مطالعات تهیه شده است. امیـد اسـت عـالوه بـر جامعـه       ونیز دیگر عالقه

  مند شوند. مندان نیز از آن بهره دانشگاهی، سایر عالقه
شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     اصالحی خود، این 
  جامعه دانشگاهی یاری دهند.

شناســی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و  گــروه رواناز  دانــد پژوهشــگاه الزم مــیدر پایــان 
االسالم دكتر رحیم نارویی نصرتی و دكتر حسن عبدی و نیـز نـاظر    نویسندگان محترم اثر، حجت

االسالم دكتر مسـعود   راد و ارزیابان محترم اثر، حجت اهللا سیدمحمد غروی ر، جناب آیتمحترم اث
 .كند یسپاسگزار آذربایجانی و دكتر سیدمحمدرضا رضازاده

  
  

  

 چهار
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  پیشگفتار
  

 آنی مربوط بـه  كشف قوانین حاكم بر رفتار و فرایندهای درون در جستجویشناسان  روانهمواره 
روزی خود قواعدی را بـه   شبانههای  در این راستا با تالش .)2010 2،و رادرفورد 1(پیكرن اند بوده

 ،عمده 3هم پیوستن این قواعد پنج رویكرده و از ب هعنوان قواعد حاكم بر روان انسان كشف كرد
بـه   شناسـی  رواندر تـاریخ   را 8ییگرا انسان و 7شناختی 6،رفتارگرایی 5،یتحلیلگر روان 4،زیستی

ست كه به صورت آرمانی ما باید تنها یك دسته قواعد را در اختیار ا . این در حالیاند هوجود آورد
مورد پـذیرش   چنین نظریه تجربه انسانی را تبیین كند. اما تاكنونهای  داشته باشیم كه همه جنبه

 هـا،  فـرض  كـه در پـیش   انـد  هرویكردهایی پدیـد آمـد   ،همگانی به وجود نیامده است. در مقابل
هر كدام از رویكردهای ذكـر   درواقع،بررسی و ساختار نظری با همدیگر تفاوت دارند. های  روش

 ارائهو فرایندهای درونی آن  رفتارقواعد خاصی به عنوان قواعد حاكم بر  ،شده در چارچوبی ویژه
  .)5، ص2010 9،هدادو  (گالسمن كند می

جــان بــی گــذارانی ماننــد   ویــژه در میــان پایــه ایــن تفــاوت ادراك و قضــاوت علمــی، بــه
 در ییــگرا انســان انگــذاراز بنیان 11،و آبراهــام مــازلو فتــارگراییگــذار مكتــب ربنیان 10،واتســون

چنـد كـودك سـالم، بـا     « :در سخن معروفش گفـت  وضوح نمایان است. واتسون به شناسی روان
                                                           

1. Pickren  2. Rutherford  

3. approach  4. biological  

5. psychological  6. behaviorism  

7. cognitive  8. humanism  

9. Glassman & Marilyn  10. John Broadus Watson  

11. Maslow, H. A. 
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 بـدهم. مـن ضـمانت   را پرورش ها متناسب و محیط مناسب در اختیار من بگذارید تا آنهای  بدن
اهید، بـه شـما   كنم كه هر كدام را به صورت تصادفی انتخاب كنم و با هر تخصصی را كه بخو می

 ،و حتـی گـدا و دزد   دان، هنرمند، سـر بازرگـان   تحویل بدهم. بله هرچه بخواهید! پزشك، حقوق
اغل موجود و نـژاد نیاكانشـان،   مش ها، توانمندی ها، گرایش ،یآمادگذاتی،  بدون توجه به استعداد

 ،. در مقابـل او مزلـو  )113، ص2010 2،و هداد 1(گالسمن »دهم می را تحویل شده افراد خواسته
ی بود و آن را كلید یگرا رفتار جدیوقتی اولین فرزندش به دنیا آمد با اینكه در گذشته از طرفداران 

من از ایـن راز و احسـاس واقعـاٌ در كنتـرل نبـودن      «گفت:  دانست، می حل مشكالت كل جهان
 مـن تأكیـد   .كردم كوچـك و ضـعیف و نـاالیقم    می احساسها مبهوت شدم. من قبل از تمام این

، 2009، و شـولتز  3(شـولتز » باشـد  گـرا  توانـد رفتـار   ، نمییك كودك داشته باشد كس هركنم  می
هـای   شـود ویژگـی   مـی  . او وقتی چنین گفت كه احساس كرد هر كودكی وقتـی متولـد  )302ص

  سازند. می فرد بهخاصی دارد كه از او شخصیتی منحصر
های بنیادین و در بسیاری موارد متعـارض   سؤال اساسی آن است كه چرا این رویكردها با تفاوت

دهد؟ به نظر  های متفاوت را درباره حقیقت واحد شكل می اند؟ چه چیزی این دریافت به وجود آمده
هـایی   است كه چنین تعارض ها و تبیین ها ، روشها فرض تفاوت رویكردها در پیش 4،توماس كوهن
كنـد كـه علـم در چـارچوب      ادعا می های علمی انقالبساختار آورد. كوهن در كتاب  را به وجود می

بینـی   رود. پارادایم به نظر كوهن چارچوب فكری یا همان جهان كند و به پیش می عمل می ها پارادایم
های انسان، تفـاوت   چیدگیبا توجه به پیبدون تردید شود.  است كه توسط گروهی از افراد پذیرفته می

ویـژه قواعـد    گر خود باشد و قواعد حاكم بر خـود و بـه   خواهد نظاره رویكردها در جایی كه آدمی می
  یابد. حاكم بر سازمان روانی و غیر مادی خود را به دست آورد، تكثر بیشتری می

 دربـاره شناسـان قبـل از شـروع پـژوهش      روانبنابراین تفاوت رویكردها به آن دلیل است كه 
دارنـد كـه از فرهنـگ    ها  آن موضوع درباره ای هشد درونیهای كلی  قضاوت، انسانیهای  موضوع

شخصـیتی آنـان   هـای   خاص و همچنین ویژگـی های  ، آموزشاند هكه در آن پرورش یافت ای هویژ
 شناختی همـان باورهـای   وانرهای  . این واقعیت)5، ص2010د، و هدا ه است (گالسمنبرخاست
كوچكی از  ءماهیت كل هستی كه موضوع پژوهش جز دربارههای بنیادی او  و اندیشهشناس  روان

ماهیت شـناخت انسـان، باورهـای     دربارهماهیت انسان، باورهای او  دربارهآن است، باورهای او 
                                                           

1. Glassman  2. Hadad  

3. Schultz  4. Thomas Kuhn  
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 باشد می رسی موضوعروش بر دربارهباورهایش  های انسانی و درنتیجه، ارزش دربارهشناس  روان
هـا   پردازی و برای آزمون فرضیه شناس در چارچوب آن نظریه كه درواقع پارادایمی است كه روان

شـناس   شده، در هنگام مواجه شدن روان درونیهای  فرض پیش اینكند.  روش خاصی را طی می
  دهند. می قراراو را تحت تأثیر های  یافته نیزنحوه عملكرد پژوهشی و  ؛بررسیمورد با موضوع 

در واقع پارادایمی ویژه در علـوم   س از نگاه اندیشمندان مسلمانالنف علمبا عنوان  كتاب حاضر
معرفـی  . 1 كنـد:  اساسی را دنبال مـی هدف  دو شناسی را عرضه می كند و خصوص روان هانسانی ب

ایـن  شـناختی بـر    بیـان نحـوه ابتنـای آرای روان   . 2؛ درباره نفس انسـان  آرای اندیشمندان مسلمان
های فلسفی. هدف اول در نُه درس اول و هدف دوم با پنج درس بعدی تأمین شـده اسـت.    اندیشه
. انسـان موجـودی دارای دو   1انـد كـه:    های فلسفی در این كتاب از این رویكـرد برخاسـته   اندیشه

. نفـس غیـر مـادی    3؛ آدمـی اسـت   . نفس بعد اصیل2ساحت مادی (بدن) و مجرد (نفس) است؛ 
. انسـان  4باشـد؛   ای برای زندگی جاویدان و اخـروی او مـی   زندگی مادی و دنیوی، مقدمهاست كه 

اش را خود بنا و با اعمال خویش حركت به سـمت   های شخصیتی است كه ویژگی موجودی مختار
الهی است،  كه همان قرب دهد تا به اوج كمال و سعادت كند و به حركتش ادامه می را آغاز می كمال

دست یابد. در این جایگاه خداوند از انسان راضی است و انسان نیز كمال رضایت را نسبت به خدا 
  باشد، خواهد داشت. می العالمین كه رب

ـ شـناختی   قواعـد روان  ی،در سایه چنـین پـارادایم   هـای مختلـف از جملـه یـادگیری،      هدر زمین
گونه كه در بخش پایانی كتاب  ت شكل خواهد گرفت كه همانیشناسی روانی و درمان و شخص آسیب

شناسی معاصر آمده تا حدود زیادی تفاوت دارد. بنابراین مبانی فلسفی كه  آمده است، با آنچه در روان
  شناختی دارد. های روان ول و یافتهشود، ارتباط تنگاتنگ با اص النفس طرح می بیشتر در علم
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  مقدمه
  

 همـدیگر،  بـا  ابعـاد  ارتبـاط  نحـوه  ،بودن یساحتچند یا بودن یساحت تك ،انسان ماهیت چیستی
 و هـا  انگیـزش  ،هـا  هیجـان  ،عواطف ،شناخت همانند انسان روانی سازمان ساختاری های مؤلفه
ــه ــای  جنب ــاریه ــدف او، رفت ــت ه ــتعدادهای و خلق ــانی، درون اس ــواره انس ــز در هم  مرك
 و درشـ  ابـن  ،اسـین  ابـن  ،فـارابی  ،ارسـطو  ،افالطون ،سقراط مانند انسانی بزرگ یشمنداناند هتوج

 و غزالـی  ،كنـدی  ،رازی زكریـای  همچون دیگری اندیشمندان ،میان این در. است بوده مالصدرا
 در ،همچنین و كمال و سالمت جهت در تغییرات همانند انسانی درون تغییرات به كاشانی فیض
 حالـت  بـه  آدمـی دوباره  بازگرداندن چگونگی و هنجار از خروج ،شناختی روان اختالالت جهت

  .اند هپرداخت هنجار و سالمت
ـ ا طبیعیـات  ،ارسـطو  اثر نفس درباره مانند زیادیهای  كتاب از راستا این در  اسـفار  و اسـین  نب

 انسـانی  نفـس  بـه  مربـوط  مسـائل  بـه  ضـمنی  یا مستقل صورت به كه برد نام توان می مالصدرا
 برخـی  و هپرداخت انسانی نفس به مربوط امور به خاص صورت به منابع این از برخی. اند هپرداخت
ه ب با درنتیجه و فلسفی رویكرد با منابع این. اند هساخت برمال را نفس بر حاكم شناختی روان قواعد
 توجه دلیل به بررسی چنین. زندپردا می انسانهای  ویژگی بررسی به ،فلسفه دانش واژگان كاربری
 متـون  بنـابراین،  .طلبـد  مـی  را خـود  پردازی مفهوم و واژگان انسان، وجود ابعاد به نسبت تر عمیق
 شـده  نوشـته هـای   كتـاب كـه   دوش می موجب امر همین. كند می دشوار زیادی میزان به را مربوط
ه عـالو  به. باشد رو هروبهایی  دشواری با همواره مربوط، مطالب انتقال و فهم در سالنف علم درباره

 حـوزه  پژوهشگاه كه شد باعث واقعیت همین. اند هنشد نوشته نیز درسی رویكرد با ها، كتاب نای
 و آرا دربـاره  مناسب درسی منبع به دانشگاهی مراكز مبرم نیاز به توجه با برآید درصدد دانشگاه و

 كه ندك تدوین درسی كتابی كارشناسی، دوره برای مسلمان اندیشمندان شناختی روان نظرات نقطه
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 موجـود  منـابع  بـه  نسـبت  بیشتری سهولت ازها  اندیشه این از مهمی بخش گرفتن دربر بر عالوه
 دانشـگاه  و حوزه پژوهشگاه محترم نمسئوالهای  پیگیری با اثر نه ایك شد چنین .باشد برخوردار

 و طـالب  بـرای  اسـتفاده  قابـل  كـاری  بـه  و نشست ثمر به راد غروی محمد سید اهللا آیت ویژه به
شـناختی   س فلسـفی و آرا روان الـنف  شامل دو بخش یعنی مباحث علـم  كه دش مبدل دانشجویان

  باشد. اندیشمندان مسلمان می
 گروهمحترم  مدیر راد، غروی سیدمحمد اهللا آیت محترم استاد از ،دانم می الزم خود بر اینجا در
هـا   و ضمن مطالعه تمام بخش بودند دار عهده را اثر این یمعل نظارتكه  پژوهشگاه شناسی روان

ای در بـه ثمـر    نظرهای سودمند خود همراه با برگزاری جلسات ارزیـابی نقـش ویـژه    و ارائه نقطه
 كـه  عبـدی  حسن دكتراالسالم  حجت از همچنین ؛كنم قدردانی و تشكررسیدن این كار داشتند، 

 طراحی را كتاب اولیه رساختا عالوه به و كرده تهیه زیاد تالش با را اثر این فلسفی مباحث بخش
 تـدوین  در كـه  نیـز  حـاتمی  محمدرضـا  دكتر االسالم حجت از .نمایم یقدردان و ركتش اند، كرده
همچنین از  .كنم می یسپاسگزار صمیمانه ،اند نگارندگان را یاری كرده» بدن و نفس رابطه« درس
شخصـیت در گفتـار   «االسالم دكتر ابوالقاسم بشیری كه بخشی از مطالب مربوط به درس  حجت

  كنم. را در اختیار نگارندگان قرار دادند، تشكر می» اندیشمندان مسلمان
 تأثیرگـذار  كتـاب  ایـن  نشسـتن  ثمـر  به و غنابخشی در نحو هر به كه كسانی همه از پایان در
 كـه  رضـازاده  سیدمحمدرضـا  دكتـر  و آذربایجـانی  مسعود دكتر االسالم حجت جمله از ؛اند بوده

 و كردند كمك كتاب كیفی یارتقا به خود مفید نظرات نقطه با و بودند دار عهده را اثر این ارزیابی
 بخشـی  سـامان  روند به خود و مساعدت ها پیگیری با كهپژوهشگاه  اجرایی نمسئوالاز  نیچنهم

  .انیت الیه و توكلت علیه باهللا، االَ توفیقی ما و نمك می یقدردان د،نرساند مدد كتاب
  نصرتی ئینارو رحیم
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  بخش اول
  

  شناسی و روان یفلسف سالنف علم
  مقدمه
اول، گونه كه در مقدمه بیان كـردیم، ایـن نوشـتار از دو بخـش تشـكیل شـده اسـت؛ بخـش          همان

شود. بخش دوم  س شاخته میالنف با عنوان علم دربردارنده مسائلی است كه در سنّت حكمت اسالمی
پـردازد. در بخـش نخسـت،     شناختی از نگاه اندیشمندان مسلمان می نیز به بررسی مسائل كالن روان

  كنیم. شناسی و فلسفه و رابطه میان آنها آغاز می را با نگاهی به چیستی روانس النف بحث از مسائل علم

  یشناس روان یستیچ
. یكـی از ایـن اصـطالحات    نگـاهی بیـافكنیم  الح بـه چنـد اصـط    مناسب است در ابتدای بحـث 

كـه از كلمـه یونـانی     "psychology"واژه است بـرای  است. این كلمه معادل فارسی » شناسی روان«
"psycho"    واژۀبه معنـای نفـس و روان و "logy"     كـه از كلمـۀ یونـانی"logos"   و بـه معنـای تعقـل 
در  "psychology". بنـابراین، كلمـه   (Oxford, 1993, Vol.VIII, p.1552)مشتق شده است  شناخت

  ).27، ص1432، نیرود (عوده الریما شناسی به كار می شناسی یا همان روان مجموع به معنای نفس
های دور وجود داشته است  اگرچه مطالعاتی در زمینه چیستی و كاركردهای نفس و روان از گذشته

مطالـب بسـیاری در ایـن زمینـه      ا و صدرالمتألهینسین ، ابن، فارابی، ارسطو، افالطونو در آثار سقراط
متمـایزی   شناسی به منزله یك علم جدیـد بنگرنـد، روش   توان یافت، آنچه باعث شده كه به روان می

در شـناخت روان   است كه این دانش از اواخر قرن نوزدهم به كار گرفت و آن استفاده از روش تجربی
موجـب   ماننـد آن هـای روان، رابطـه روان بـا جسـم و      مندی انسان و رفتارهای او و نیز كشف قانون

 ، هوش، شخصیت و... شد.شناسی و توسعه آن به قلمروهای مختلفی از جمله یادگیری گسترش روان
تدریج بـه بررسـی    های هشیاری به شناسی نیز از بررسی حالت همین امر باعث شد موضوع روان

  .رفتار كه بیشتر اقسام آن قابل مشاهده است، معطوف شود
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  یشناس گاه روانیجا
شناسی را از دو دیدگاه توضیح داد، نخست اهمیت این دانش در میان علوم  توان جایگاه علم روان می

ۀ نفس. دربارۀ اهمیت علم شناسی با تحقیقات متفكران گذشته دربار انسانی، و دیگری رابطۀ علم روان
شناسی به دلیل تأثیر مهمی كه در  های دانش روان یافتهشناسی در میان علوم انسانی باید گفت كه  روان

شناخت ابعاد مختلف انسان دارد، این دانش را به یك دانش مادر در میان علوم انسانی تبـدیل كـرد؛   
های این دانش  یریت، اقتصاد، حقوق و... از یافتههای دیگر مانند علوم تربیتی، مد ای كه دانش به گونه

گیرند. افزون بر این، كاربردی بودن بسیاری از مسـائل ایـن علـم در     در پیشبرد اهداف خود كمك می
  شناسی شده است. ، درمانگری زمینه اهمیت بیش از پیش دانش روانزمینه مشاوره، یادگیری

شناسی با تحقیقات متفكران گذشته دربارۀ نفس بایـد اذعـان كـرد كـه      اما دربارۀ رابطه علم روان
توان بـه مطالعـه و تحقیـق پرداخـت. در      شود در دو سطح می دربارۀ آنچه كه نفس یا روان نامیده می

شناختی نفس مانند چیستی  تر با استفاده از روش فلسفی به بررسی ابعاد هستی سطح نخست و عمیق
كـارگیری روش   شود. در سطح دوم بـا بـه   ابطۀ نفس با بدن و... پرداخته مینفس، نحوۀ پیدایش آن، ر

تجربی به مطالعه و پژوهش دربارۀ حاالت مختلف نفس یا روان مانند یادگیری، احساس، شخصیت، 
شناسی امروزی با تكیه  شود. ممكن است اینگونه به نظر آید كه آنچه روان رشد روانی و... پرداخته می

مكانات آزمایشگاهی در پی شناخت آن است با آنچه متفكران پیشین بر پایۀ روش عقلـی و  بر ابزار و ا
كلّی متفاوت است و باید این دو حوزه را در قلمروی كامالً متمـایز   اند به فلسفی در جستجوی آن بوده

دو سـطح  های هركدام از این  تنها یافته و متفاوت به حساب آورد. اما این تلقی چندان دقیق نیست. نه
كننـدۀ یكـدیگر    ها تكمیل توان گفت این یافته های سطح دیگر نیست، بلكه می كنندۀ یافته كلّی نفی به

كننده و اساسـی در   هستند، البته با توجه به این واقعیت كه تحقیقات فلسفی دربارۀ نفس نقش تعیین
استفاده از روش فلسفی به دهی به تحقیقات علمی دربارۀ نفس و روان دارند. برای نمونه اگر با  جهت

این واقعیت پی ببـریم كـه نفـس انسـان دارای حقیقـت مجـرّد و غیرمـادی اسـت، الزم اسـت در          
های علمی و تجربی نیز به این حقیقت توجه كنیم و از اینكه مسائل مربوط به نفس و روان را  پژوهش

براین نگرش فلسفی به مسـائل  تنها بر اساس متغیرهای مادی تجزیه و تحلیل كنیم، برحذر باشیم. بنا
هـا و   شـیوه «سازد. خالصه آنكه  تر مسائل مربوط به روان آشنا می های عمیق نفس و روان ما را به الیه

شناسان تجربی و دیگر دانشمندان، گرچه به جای خود ارزشـمند هسـتند، امـا جـای      های روان یافته
  ).10، ص1389 1(لو، »گیرند متافیزیك را در تحقیقات فلسفی مربوط به ذهن نمی

                                                           
1. Lowe 
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گیر مباحث فلسفی نفس و مسائل علمـی مربـوط بـه روان     ساز تفاوت چشم آری، آنچه زمینه
شده است، ناشی از تفاوتی است كه در روش و اهداف این دو قلمرو وجود دارد، و همین تفاوت 

د؛ نه موجب شده است كه فیلسوفان و دانشمندان از دو منظر متفاوت به یك موضوع واحد بنگرن
شناسی به كلی تفاوت داشته باشـد (ر.ك:   آنكه موضوع مباحث فلسفی نفس با موضوع علم روان

  ).106_84، ص1، ج1369دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، 
كند، نوع  های دانشمندان گذشته درباره نفس و روان متمایز می شناسی امروز را با بررسی آنچه روان

كار قرار گرفته است. در حالی كه اندیشمندان گذشته بیشـتر بـر   روشی است كه در این دانش اساس 
شناسان امروزی در این زمینه از روش  اند، روان به شناخت نفس و روان دست یازیده پایه روش عقلی

كنند. مقایسه میان روش عقلی و روش تجربی بحثی ارزشمند است  استفاده می و آزمایشگاهی تجربی
های فلسفه علم پی گرفت و ارتباط مستقیمی با مباحث این نوشتار نـدارد،   توان آن را در كتاب كه می

ولی برای كسانی كه درصددند تا با محصول تفكر اندیشمندان گذشته درباره نفس و روان آشنا شوند، 
  ).39_11، ص1404این تفاوت اهمیت اساسی دارد (ر.ك: صلیبا، توجه به 
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  اول درس
  

  ان مقصودی، اصطالحات و بیشناس روش

  درس اهداف
  :رود پژوه انتظار می پس از فراگیری این درس از دانش

  .یابدی ئل مربوط به نفس و روان آگاهمسا یمان مسلمان در بررسیحك یشناس با روش  _ 
  ا شود.شنآ یحكمت اسالم س از دیدگاهالنف علممربوط به  یدیاز اصطالحات كل یا با پاره  _ 
  ابد.یرا در ین مقصود از پرداختن به مسائل نفس از منظر حكمت اسالمیچنهم  _ 

  نیآغاز یها پرسش
های زیـادی در زمینـه    های تجربی پیشرفت شناسان غربی با استفاده از روش دانیم كه امروزه روان می

های حـاكم بـر    اجتماع و نیز قانونمندیفرد با های آن، رابطه نفس با جسم و  شناخت روان و ویژگی
شناسی جدید در حـل   توان در كاربردی كه روان ها را می اند. نمود این پیشرفت به دست آورده روان

خوبی مشاهده كرد. اكنون، اگر در نظر آوریم كـه   مسائل و مشكالت روانی انسان پیدا كرده است، به
و   س انسـان پرداختـه  مسلمان به بررسی مسائل مربوط به روان و نف در فرهنگ اسالمی نیز حكیمان

  شود كه: اند، این پرسش مطرح می در این زمینه، متون و منابع بسیاری تألیف كرده
مشــترك و چــه  یهــا یژگــیچــه و یشناســان غربــ مــان مســلمان بــا روش روانیروش حك

  یی دارد؟ها تفاوت
  ست؟یچ یروش پرداختن به مسائل نفس در حكمت اسالم

مسـائل نفـس    یمان مسلمان در بررسیحك یشناس ح روشین درس را با توضیا منظور، ینبد
  م.یكن یآغاز م
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  قدمهم
 یم كه آن كـار را از نقطـه مناسـب   یابی یجه مورد نظر خود دست میبه نت یاز كارها زمان یاریدر بس

ـ فراگ یك قدم جلوتر. نقطـه آغـاز مناسـب بـرا    یتر و نه  م عقبقدك یم؛ نه یآغاز كرده باش  یری
 ،نیباشـد. بنـابرا   ین دانش میاز اصطالحات مهم ا یبا روش آن و برخ ییآشنا یفلسف سالنف علم
  م.یشروع كن یشناس به روش یار مناسب است كه بحث خود را با نگاهیبس

  یشناس . روش1_1
فلسـفه   یهـا  از شـاخه  یكـ یشود،  یر میتعب سالنف علممان مسلمان كه از آن به یحك یشناس روان
بـه كـار    یحل مسـائل فلسـف   یرا كه برا یلسوفان مسلمان همان روشیف ،نیاست. بنابرا یاسالم
جـا  ینكه در ا یاند. پرسش ز به كار گرفتهیو حل مسائل مربوط به نفس و روان ن یاند، در بررس برده

 یهـا  مكاتـب و نحلـه   یست؟ با بررسـ یلسوفان مسلمان چیروش فن است كه یشود ا یمطرح م
ـ ز نهاد. البته ذكر ایان چهار روش تمایتوان م یم یت اسالمدر سنّ یمختلف فلسف هـا در   ن روشی

ش از همـه بـر روش   یلسوفان مسلمان بیست؛ بلكه فیها نی ارزش همسان آنگر به معنایدیككنار 
ی با مراجعه به متـون فلسـف   ، زیرااند بهره جسته یاز روش تجربنیز  یموارده كرده و در یتك یعقل

ـ  یهـا  ، به روشیدر كنار استدالل عقل االشارات والتنبیهاتمانند  ـ را یتجرب یـز  ج در آن زمـان ن ی
  ، نمط چهارم).1375ا، ینس ده است (ابناستناد ش

  . روش عقلی1_1_1
و اسـتفاده از   یمسائل حكمـت تنهـا بـه مباحـث مفهـوم      یبررس یبرا یاسالم یاز حكما یبرخ

ح ینخسـت بـه توضـ    ،از مسـائل حكمـت   یا مسئلهكنند. آنان در هر  یبسنده م یعقل یها برهان
مشـتمل بـر    یاسـ یق یهـا  از اسـتدالل  یپردازند و در ادامه با بحث و بررس یم مسئلهن یم ایمفاه

 نیا اثبات معی یبه صورت نف مسئلهنسبت به هر را كنند تا موضع خود  یتالش م ینیقیمقدمات 
  1.شوند یشناخته م» نیمشائ«با نام  یت حكمت اسالممان در سنّین دسته از حكیسازند. ا

                                                           
ن ای ن كلمه دریار رونده است. كاربرد ایاست كه بس یكس یبه معنا یمشی ی،ال از ماده مشاء بر وزن فعكلمه مشّ. 1

عادت داشت  ارسطوآنچه نقل شده است،  براساسگردد كه  یبازم به زمان ارسطو یمسائل فلسف یوه از بررسیش
ـ خـود پا  ن قدم زدن در باغ خود به شاگردان القاء كند و از آنجا كه ارسطویكه دروس خود را در ح ـ گـذار ا  هی ن ی

 نامند. یم نیان او را مشائرویمسائل حكمت بوده است، پ یوه از بررسیش
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ـ را  یتر قیمثال ساده بتواند شناخت دقك یرسد كه ارائه  یبه نظر م بـه دسـت    یاز روش عقل
نـد.  نك میمنزل خود را ترك  یا هفته كی یسفر یبرا سلمانو  میثم :دین مثال توجه كنه ایدهد. ب

 یها یماه یا هنگام ترك منزل برایآ«پرسد:  یكند و از او م یم سلمانرو به  میثمدر روز سوم سفر، 
آه! هنگام ترك منـزل آب حـوض را   «دهد:  یپاسخ م سلمان» ؟ای هختی، غذا رطایض حدرون حو

ـ ن میثم». ها نبودم! یاد ماهیسفانه اصالً به أكردم و مت یخال ـ  ی ـ ز در واكـنش ب  سـلمان ن گفتـه  ه ای
  »اند! ها تا حاال مرده یپس ماه«د: یگو یم

ـ  ،به كار برده اسـت  یك استدالل عقلین سخن خود یدر ا میثم درواقع، از  یبرخـ  ی چـون ول
بر ما پنهان است. استدالل او  ین استدالل عقلی، شكل اآورد نمین استدالل را به زبان یمقدمات ا

  گونه است: نیا
ـ تعر براسـاس (مقدمـه   نخواهـد مانـد   است كه بدون آب زنـده  یا موجود زنده یماه .1 ف ی

  ؛)شناختی و علوم زیست »یماه«
(مقدمـه   ماندنـد  كه بـدون آب زنـده نمـی    وجود داشتند یا وض موجودات زندهدرون ح .2

  ؛)و تجارب عملی مشاهده براساس
  ؛))2) و (1استنتاج از مقدمه (( ی هستندموجودات زنده درون حوض ماه .3
  ؛مشاهده) براساس(مقدمه  ن آب بوده استوض خانه بدوچند روز ح .4
  ؛))4) و مقدمه (3(استنتاج از مقدمه ( اند بوده ون حوض بدون آبدرهای  ماهی . چند روز5
  .))5) و مقدمه (1(استنتاج از مقدمه ( های درون حوض زنده نخواهند ماند ماهی .6

ـ بـا چ  میثم درواقع، ؛دینیب یگونه كه م همان كـه البتـه برخـی از آنهـا از      __ نش چنـد مقدمـه  ی
د كـه  یجه رسـ ین نته ایب یعقلوه استدالل یش براساسو  __ مشاهدات حسی به دست آمده است

كـه   یا مالزمه براساس یعقل یها استدالل همهدر ». درون حوض زنده نخواهند ماند یها یماه«
ن مطلب یز از این استدالل نیرسند. در ا ید میجد یا جهیاز مقدمات وجود دارد، به نت یان برخیم

درون حـوض   یهـا  یمـاه چنـد روز  نكـه  ه ایبا توجه بها بدون آب زنده نخواهند ماند،  یكه ماه
  ستند.یگر زنده نیها د ین ماهه ایكگیرد  میجه یگونه نت نیاند، ا بدون آب بوده

  ی. روش اشراق2_1_1
كننـد. روش شـهودی    تكیـه مـی   برخی دیگر از حكیمان برای حل مسائل فلسفی به روش شهودی

گونـه مفهـوم، صـورت ذهنـی،       روشی است كه در آن به صورت مستقیم و بدون واسطه شـدن هـر  
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كارگیری این روش به مقدماتی نیـاز دارد كـه    توان به واقعیت دست یافت. به استدالل و استنتاج می
كنند، ولی  را یكسره رد نمی رچند روش عقلیاز آن جمله است. این دسته از فیلسوفان ه تزكیه نفس

تنهایی برای رسیدن به حقیقت كافی نیست، تـالش   ضمن اذعان به اینكه در مواردی روش عقلی به
 توان شناخت، آن را از راه كشف، شهود و اشراق بیابند. به می كنند تا آنچه را كه با استدالل عقلی می

شود. به نظر حكیمان اشراقی، حكیم با پاكسازی نفس  گفته می» اشراق«تابش مستقیم نور خورشید 
سازد تا علم كه یك حقیقت قدسی است، از عالم باال بر قلب او بتابد. تأكید  خود زمینه را فراهم می

ی منطق و روش عقلی نیسـت، بلكـه بسـیاری از    به معنای نف این دسته از حكیمان بر روش اشراقی
كنند كه برای فهم حكمـت بـه منطـق     آنان در ابتدای آثار خود ضمن طرح مباحث منطقی تأكید می

شـمارند   ) و منطق را ابـزار شناسـایی خطـا از صـواب مـی     253، ص1383نیاز است (جهانگیری، 
گفتـه  » اشراقیون«به این دسته از حكیمان  المی). در سنّت حكمت اس52_50، ص1351، (شیرازی

اسـت.   ی معروف به شـیخ اشـراق  الدین سهرورد شود كه یكی از بزرگان حكمت اشراق، شهاب می
داند، هرچند كه علم، صورت عقلی و حكمـت بحثـی را    نمی» صورت عقلی«حكمت را  سهروردی

  ).10، ص2، ج1372، شمارد (سهروردی ای ضروری می برای حكمت حقیقی مقدمه
ـ ن مثـال توجـه كن  ه ایب یتر نسبت به روش اشراقیششناخت ب یبرا بـا   یگـاه شخصـ   هـر  :دی
كـه  ی افعال را مشاهده كند، ماننـد آن قیبرسد كه بتواند باطن و صورت حق یبه مقام ب نفسیتهذ

افتـه اسـت.   یدسـت   یاشـراق  ند، به معرفـت یش ببیسخن دروغ را با چشم دل خو واقعیچهره 
د. در فلسفه یآ یبه دست م یگونه شناخت و معرفت، بدون واسطه شدن صورت و مفهوم ذهن نیا

ـ آ یبه دست م یمفهوم و صورت ذهنشدن بدون واسطه  یرا كه از راه یشناخت ، یاسالم د، علـم  ی
  نامند. اما روش اشراقی یافت حقیقی اشیاء است. می یحضور
ـ توجـه كن  نمونـه ن ه ایبو تقریب به ذهن  یشناخت شهود یتر شدن چگونگ روشن یبرا  :دی
». ن اسـت یریار شـ یبسـ  ،ما آورده اسـت  یاز اصفهان برا احمدكه  یگز«د: یگو یم میثمبه  سلمان
از دماونـد   حمیـد كه سال گذشته  یعسل ینیریبه ش ی! ولییگو یراست م«دهد:  یز پاسخ مین میثم

ـ عسل چ ینیریزان شیدرك م ،ن مثالیدر ا». رسد یآورده بود، نم سـت كـه بتـوان آن را بـا     ین یزی
ـ م آن است. بـا دقـت در ا  یافت مستقی، ینیریقت شیراه فهم حق گانهیان كرد. یمفهوم ب  ،ن مثـال ی

  1.برد یم پیو مستق یشناخت اشراق ی،ان شناخت مفهومیتوان به تفاوت م یم
                                                           

  است. یبا درك مفهوم یتفاوت درك شهود ی روشن شدنتنها برا آوردن مثالدانشجو توجه دارد كه . 1
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  هی. روش متعال3_1_1
سـس  ؤبه منزله م صدرالمتألهیناست. » هیحكمت متعال«مكتب  ،یاز مكاتب حكمت اسالم یكی
ـ     یشود. او در حكمت متعال ین مكتب شناخته میا و  یه، ضمن اذعـان بـه معتبـر بـودن روش عقل

ـ ا براسـاس كنـد.   یم دیكأز تین ی)، بر روش اشراق91ص ،5ج ،1982، صدرالمتألهین( یبرهان ن ی
با هم هماهنـگ اسـت و محصـول     ،دیآ یبه دست م یو روش اشراق یچه از روش عقلیدگاه، آند
ده اسـت،  یبه دسـت مـا رسـ    ینات معتبر از ائمه معصومیچه از قرآن و رواین دو روش با آنا

ـ بـا نزد  صـدرالمتألهین توان گفت كـه   یم ،نیباشد. بنابرا یكامالً هماهنگ و سازگار م ك كـردن  ی
 یكه محتـوا طوری  بهد، كرس یسأه را تیها حكمت متعالی و شهود، بلكه متحد كردن آنروش عقل
  .)13ص ،1ج، 1375ی، آمل یات هماهنگ است (جوادیات و رواین آیآن با مضام

ـ  یتوان پ یم ،میان كردیمان مسلمان بیكه درباره روش حك یمطالب براساس شـان در  ه ایبرد ك
 یكه در كنار روش عقلیا آنكنند  یاستفاده م یاز روش عقلیا صرفاً  ،مسائل مربوط به نفس یبررس

ـ  كه روان یتوان گفت در حال ین میچنیرند. همگ یز بهره مین یاز روش اشراق كـامالً   یشناسان غرب
و حل مسائل خـود   یبررس یبرانیز ند و كن مید یكأو بر روش تجربه ت هدررا كنار گذا یروش عقل

ی و اطالعات حاصـل از  نیبال یها ، دادهیك و پزشكیولوژیب یوردهاا، دستیشگاهیاز شواهد آزما
انـد كـه    اسـتفاده كـرده   یو تجرب یمان مسلمان از دو روش عقلیحك ؛كنند ینامه استفاده مپرسش

توان  یم ،نیاست. بنابرا یینایكرد دستگاه بیوه عملح شیدر توض یشاهد آن استفاده از روش تجرب
ـ جد یشناسـ  بـا روان  یت فلسفه اسـالم در سنّ سالنف معلن تفاوت یتر گفت كه مهم ز ید در تمـا ی

  خورد. یآنان به چشم م یشناس كه در روش است یآشكار

  ی. روش تجرب4_1_1
ـ یتحص یها گر از روشید یكی ـ   یل شناخت، روش تجرب گفتـه   یبـه روشـ   یاسـت. روش تجرب

ـ  یبررسـ  ی، موارد متعدد جزئیو مشاهدات یمقدمات حس براساسشود كه  می ـ شـود. در ا  یم ن ی
كـه   زیادیموارد  یبا بررس ،مثال یم. برایرس یم یك حكم كلیبه  یموارد جزئ یما با بررس ،روش

ـ  ین نته ایده است، بشانبساط آن  موجبحرارت دادن به فلز  م كـه حـرارت باعـث    یرسـ  یجـه م
دارد كـه در   یخاص یها یژگیط و وین روش شرایدر ا ،جهیدن به نتید. رسشو یم یانبساط هر فلز

ـ ین شـرا ه ایشده است. از جمل یل بررسیتفص علم بهق و فلسفه یمتون روش تحق تـوان بـه    یط م
 یمشاهده، سالمت قـوا  یها تیط و وضعیشده، متنوع بودن شرا لزوم متعدد بودن موارد مشاهده



 15      ان مقصودی، اصطالحات و بیشناس روش

S6TajarodNafs  15  26/10/1396 نهاییآرایی  صفحه 

از موارد استفاده از  یكیها اشاره كرد. ی مختلف و كنترل آنرهایمتغ یو ابزار مشاهده، بررس یحس
ـ  یشگاهیقات آزماین روش، تحقیا رواج دارد  یشناسـ  و در روان یاست كه امروزه در علوم تجرب

بـدن   یاز اعضـا  یوه كار برخیش یبررس یلسوفان مسلمان برای). ف18_16ص ،1390 1،(چالمرز
و به نتایج استفاده كرده  یز روش تجربشیوه دیدن، با وجود محدودیت ابزار در آن روزگار، امانند 

  ).260_255ص ،1387ا، نیس (ابناند  جالبی دست یافته

  با اصطالحات یی. آشنا2_1
ار یكه در آن علم بس واژگانی ویژه آن، بهبا اصطالحات كه ز الزم است یش از هر چیپ یدر هر علم

بـا   سالـنف  علـم سـت. در  ین ان قاعـده مسـتثن  یز از این یشناس م. روانیآشنا شو ،رود یاد به كار میز
 ،رود، شباهت دارد یكه در عرف به كار م یم كه در ظاهر با اصطالحاتیشو یمواجه م یاصطالحات

ـ جـز   یزین مشابهت چه ایتر نشان خواهد داد كیشب توجه یول سـت و  ین یك شـباهت ظـاهر  ی
ـ   ییشود با معنا یاراده م ن اصطالحاتیاز ا سالنف علمكه در  ییمعنا شـود،   یكه در عـرف اراده م

ـ از ا یتفاوت دارد. برخـ  و » نفـس  معرفـت «، »سالـنف  علـم « :ن اصـطالحات عبـارت اسـت از   ی
  م.یده یح مین اصطالحات را توضیك از ای ن قسمت هریدر ا». یخودشناس«

  . فلسفه1_2_1
هـای یونـانی در    ن عربی كتـاب ااست كه مترجم آوانوشتی ،نظر لغویاز  "philosophy"كلمه فلسفه 

 "philo"از دو كلمه تركیب شـده اسـت:    "philosophy" اند. عصر ترجمه برای فیالسوفیا به كار برده
درمجمـوع بـه    "philosophy"به معنای حكمت. بنابراین، كلمه  "sophy" به معنای دوست داشتن و

اسـم فاعـل آن و بـه معنـای      "philosophous"معنای دوست داشتن حكمت است و فیالسوفوس 
های مختلفی ارائه شده است كه در این قسـمت بـه    تعریف» فلسفه«دوستدار حكمت است. برای 

  ).782و  781، ص7، ج1961كنیم (فرهنگنامه آكسفورد،  ها اشاره می برخی از این تعریف

  قیاول: علم به حقا یعنا. م1_1_2_1
علـم بـه   « یو عام بـه معنـا   یكل یك معنایدارد كه در  یمتفاوت یاصطالح یمعان» فلسفه«كلمه 
همه  ،رو نید و از اشو یها و علوم را شامل م تر دانشیشن معنا بیرود. فلسفه در ا یبه كار م» قیحقا

                                                           
1. Chalmers 
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 ین معناه ایریات در دایمانند ادب یالبته علوم ؛رندیگ یرمجموعه فلسفه قرار میز یها به نحو دانش
  گنجد. یفلسفه نم

  دوم: علم به موجود بما هو موجود ی. معنا2_1_2_1
یح . توضـ »علم به موجود از آن جهت كه موجود اسـت «ف دوم فلسفه عبارت است از یطبق تعر

ـ » سـت یموجود معدوم ن«كه ینمانند ا ؛دارد یاحكام ،كه موجود از آن جهت كه موجود استآن ا ی
گر هست كه بر موجود نه از جهت موجـود  یاحكام د یبرخ». ا معلولیا علت است یهر موجود «

ـ   ،شود یدا میكه در موجود پ ییها یژگیاز و یبرخ علتبودن آن، بلكه به  ماننـد   ؛شـود  یحمـل م
احكـام   . ...اسـت  موجود از آن جهت كـه جسـم   ،»ا گازیا جامد است و ی ،ع استیا مایموجود «

ـ از ناح ید خاصـ ید به قیشود كه موجود پس از تق می به آن دسته از احكام گفته یجزئ ـ ه آن قی د ی
و  ی.. به بررسـ .و یمیك، شیزی، فیاضی. علوم خاص مانند رشودخاصه به احكام مذكور متصف 

ـ    ید خاصید به قیكه مق علت ، بدانهستند كه بر موجود یان احكامیب پردازنـد.   یشـده اسـت، م
 یفلسفه از احكـام  ،پردازد. در مقابل یم ،است» كم«به موجود از آن جهت كه  یاضیر ،مثال یبرا

احكام مورد بحـث در فلسـفه    ،رو نی. از ااستد نشده یمق یدیچ قیكند كه موجود به ه یبحث م
ر علوم ینامند و سا یم» یعلم كل«ف فلسفه را ین تعریشود. طبق ا ینم یبررس یگریچ علم دیدر ه

ـ ن دسته از علوم همان موجود است كـه ق یموضوع ارا ی، زخوانند یم »یعلوم جزئ«را   ید خاصـ ی
ـ . ات آن كاسته شده اسـت ید خاص، از كلیك قید خوردن وجود به یبا قو یدا كرده پ ن معنـا در  ی

 »حكمت عبارت است از بحث از عوارض وجود بما هو وجـود «مانند  یگرید یها قالب عبارت
ـ ن »وجود یز احكام كلحكمت عبارت است از بحث ا« و ـ ز بی ، ییطباطبـا  :ان شـده اسـت (ر.ك  ی

  ).172ص ،1ج ،1375، یآمل یجواد ،نیچن؛ هم3ص ،الف1370

  سالنف علم. 2_2_1
كاربرد دو كاربرد متفاوت دارد؛ در » سالنف علم«در متون و منابع مربوط به نفس و روان، اصطالح 

). این اصـطالح،  27، ص1432 ،الریمانی (عوده رود شناسی به كار می نخست به معنای علم روان
علم اشاره به  یبرا معاصر یاست كه در زبان عرب یریتعب م،یان كردیبنیز گونه كه در مقدمه  همان
گسـترش یافتـه اسـت. كـاربرد دوم     كه در دو قرن اخیر شـكل گرفتـه و    به كار رفته یشناس روان

گردد، مجموع مباحث دربـاره   كه در برخی از موارد با صفت فلسفی نیز مشخص می» سالنف علم«
شـود. ایـن بخـش از مباحـث      بررسی مـی  نفس و روان است كه عمدتاً با استفاده از روش عقلی
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كـه  ی آنبـرا  گـردد.  های فلسفه محسوب می ای از شاخه شاخهعقلی، بخشی از مباحث فلسفی و 
الزم است  شود،روشن  یخوب عام آن به یدر منظومه حكمت و فلسفه به معنا سالنف علمگاه یجا

هـا و   شـاخه  یم. حكمـت و فلسـفه دارا  یعـام فلسـفه داشـته باشـ     یمعنـا  یكل یبه نما ینگاه
مختلـف بـه دسـت آمـده اسـت.       یهـا  م آن به بخشیاز تقساست كه  بسیاری یها رمجموعهیز

 یحكمت نظر .یو حكمت عمل ید: حكمت نظرشو یم به دو بخش مین تقسیحكمت در نخست
ز به سه بخـش  ین یحكمت عمل. اتیاضیر و اتیعی، طباتیشود: اله یم میخود به سه بخش تقس

رواج داشته است  م از زمان ارسطوین تقسی. ااست مدنیو س ر منزلی، تدبگردد: اخالق یم میتقس
 پرداختند كه یم یات به مباحث مختلفیعیز در بخش طبیمسلمان ن ئیمشا یآن حكما براساسو 

ی و شناسـ  ی، حیـوان شناسـ  ی، گیاهشناس ، معدنعنصرشناسی ،یشناس فلكتوان به  یاز جمله آن م
ـ عیلـم طب ع یرن نگرش، مباحث مربوط به نفس بخش اخین طبق ایاشاره كرد. بنابرا نفس ات را ی

ـ   یاز فلسفه به معنا یا رمجموعهیكه خود ز دربر دارد كـه متـون    یشـود. هنگـام   یعام شـمرده م
ـ  ،میكن یمراجعه م 1اسفارا همان ی الحكمه المتعالیهاز جمله كتاب  هیحكمت متعال ـ یب یم م كـه  ین
 8ج ،1383، صدرالمتألهینات قرار داده است (یبحث نفس را در زمره مباحث اله صدرالمتألهین

ـ متعالحكمـت   یر حكمایو سا صدرالمتألهینن كار آن باشد كه از نظر یبسا علت ا ). چه9ج و ه ی
از  اسـت؛ ت موجـود مجـرد   یهانی در، ولباشد می یعیو طب یچه در ابتدا جسمانیقت نفس اگرحق
چنـد روش  یـد، هر نما یات مناسب نمیعیطرح مباحث مربوط به آن در ضمن مباحث طب ،رو نیا

شـده اسـت.    یز استفاده مین ینبوده و از روش عقل یز منحصر در روش تجربیات نیعیبحث در طب
 تیك جوهر در ضمن مباحث ماهیبه نفس به منزله  ییز عالمه طباطبایمعاصر ن ین حكمابیدر 
 ین نمودار نمای). در ا94و  93ص ،ب1370، ییمات جوهر اشاره كرده است (طباطبایدر تقس و
 داده شده است. انعام نش یفلسفه به معنا یكل

 

 

 

 

  
   

                                                           
  .المتعالیه فی االسفار االربعه العقلیه ةالحكمن است: ین كتاب چنینام كامل ا. 1
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مـان مسـائل مربـوط بـه نفـس را در بخـش       یاست كه چـرا حك  یباق ن پرسشیا یالبته جا
جسـم محسـوب    یبـرا  ین است كه در نظر آنان نفـس كمـال  یاند؟ پاسخ ا ات مطرح كردهیعیطب
ده كـه تناسـب بحـث از    یرس یبه نظر م ،رو نی، از ااست بوده یعیشده و نفس، صورت نوع طب یم

  ).9، ص1387ا، نیس تر بوده است (ابنیشات بیعینفس با مباحث طب
تركیب شده است. بنابراین، پـی بـردن   » النفس«و » علم«از دو كلمه  سالنف علمبه هر حال تعبیر 

  پردازیم. می آنهابه معنای آن مستلزم شناخت معنای این دو واژه خواهد بود كه در ادامه به توضیح 

  . علم1_2_2_1
 یمعـان به ایـن  رود. از جمله  یبه كار م یمختلف یدارد و به معان كاربردهای گوناگونی» علم«كلمه 

؛ مرتبط با هـم  یها از گزاره یا مجموعه )ب ؛مطابق با واقع ینیقیاعتقاد  الف)اشاره كرد: توان  یم
ـ  یها از گزاره یا مجموعه )د ؛مرتبط با هم یكل یها از گزاره یا مجموعه ج) ـ یحق یكل ـ و غ یق ر ی

ـ  یها از گزاره یا مجموعه ه) ؛)63_64ص ،1ج ،1370، یزدیمرتبط با هم (مصباح  یاعتبار  یكل
و شناخت. روشن  یگونه آگاه ) و هر13ص ،1381، به دست آمده از راه حس و تجربه (چالمرز

ـ در تعب» علـم «اما كلمه  ؛ر استیاخ یمعنان ین معنا همیتر گسترده ی،ن معانبین ایاست كه از  ر ی
مراد از علـم  كه د گفت ین پرسش باه ای؟ در پاسخ برا دربر دارد ین معانیك از ای كدام سالنف علم
امـده  یاست كه از راه تجربه بـه دسـت ن   یست، بلكه مراد آن شناختیو شناخت ن یگونه آگاه هر

ـ را ن» یفلسف«آن، صفت  یتجرب یبه معنا سالنف علمن معنا از یاز شدن یمتما یبرا یباشد. گاه ز ی
  برند. یرا به كار م» یفلسف سالنف علم«ر یند و تعبیافزا یبه آن م

  . نفس2_2_2_1
تفصیل چیستی و حقیقت نفس را بررسی خواهیم كرد، ولی در این  ما در ادامه و در ضمن یك فصل، به

ای به معنای نفـس داشـته باشـیم. در متـون      الزم است اشاره سالنف علمقسمت برای آگاهی از معنای 
یستند، اما معنای آنها بسیار به هم رود كه گرچه دقیقاً به یك معنا ن شناسی چند اصطالح به كار می روان

در متون انگلیسی نیز از كلمـات  ». روان«و » روح«، »نفس«اند از:  نزدیك است. این اصطالحات عبارت
"mind"  و"soul" بیشتر در متون فلسفی بـه  » نفس«شود. اصطالح  برای اشاره به این معانی استفاده می
» روان«خورد و كلمه  اغلب در متون دینی و روایی به چشم می» روح«رود، در حالی كه اصطالح  كار می

سـی  شود. در زبـان انگلی  رود، در متون فارسی جدید استفاده می كه در ترجمه هر دو اصطالح به كار می
بردن به وجود نفس، راه آگاهی  آنكه دكارت برای پیشد، ولی پس از  استفاده می "soul"تر از كلمه  پیش

  شود. كه متضمن جوهر بودن نفس نیست، استفاده می "mind"رفته بیشتر از كلمۀ  را مطرح كرد، رفته
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به كار  وسطاصطالح نفس هرچند در اصل در متون و منابع حكمای یونان مانند افالطون و ار
رفته است، در اصطالح حكمای اسالمی، كمـال حیـاتی اسـت كـه موجـود زنـده را از موجـود        

كـه  خواهد داشت  ییها یژگیو شود، ین كمالیكه واجد چن یا . موجود زندهكند زنده جدا می غیر
ـ دكه از خود در برابر ته یا به گونه __ه، نمو، دفاع از خود ید مثل، تغذیجمله رشد، تولآن از  دها ی

كه ). خالصه آن37و  36ص ،13ج ،1380، ی(مطهراست و تعقل  __ كند یو خطرها محافظت م
» روان«و » روح«متون از نفس بـه  ی شود. در برخ ینفس گفته م ییروین نیبه چن یدر فلسفه اسالم

 یگاه ،دارند یمختلف یكه كلمه روح و نفس كاربردها به اینكهر شده است. البته با توجه یز تعبین
ـ رود (مصباح  یك معنا به كار مین دو كلمه كامالً به یا بـه   ی) و گـاه 375ص ،4ج ،1379، یزدی

ن است كه اگـر آن  یخورد. تفاوت ا یبه چشم م یها تفاوتی آنان معنایروند كه م یبه كار م یا گونه
آن بـه كـار بـرده     یكلمه روح برا ؛ستین ین جهت در نظر گرفته شود كه مادیاز ا ،»اتیمبدأ ح«
با جسم  یاتینبودن آن مورد نظر نباشد، بلكه ارتباط آن كمال ح یا مادیبودن  یشود و اگر ماد یم

در كلمه نفس جنبه ارتباط داشتن با بدن  ،گرید نایبرند. به ب یمنظور باشد، كلمه نفس را به كار م
كه هنگـام  ه اینلحاظ نشده است. چ ین ارتباطیكه در كلمه روح داشتن چن یدر حال ،ه استنهفت

  ).7ص ،1370، یشود (غرو یر میجدا شدن نفس از بدن، از آن به روح تعب
ـ  یعبارت از شناخت سالنف علمتوان گفت كه مقصود از اصطالح  یمجموع مین، دربنابرا  یعقل

 __ ها فیاز تعر یكیطبق  __ز یو موضوع آن ن شدابامده یكه از راه استقرا و تجربه به دست ناست 
  دارد. یدات وامیها را به حفظ خود در برابر تهدیی در موجودات است كه آنروین

مراد ا یآ ؛»نفس معرفت«م: یشو یرو م هروب یگریمتون و منابع با اصطالح د یبا مراجعه به برخ
  است؟ سالنف علمهمان » معرفت نفس«از 

  نفس . معرفت3_2_1
گردد  ای بازمی النفس تفاوت وجود دارد. این تفاوت به روش و شیوه فلسفی و معرفت سالنف علممیان 

شـود، روشـی    انجامد. اگر روشی كه برای شناخت نفس برگزیده می كه به شناخت نسبت به نفس می
هایی كـه دارای مقـدمات یقینـی هسـتند، بـه شـناخت نفـس         عقلی باشد كه تنها با استفاده از قیاس

شود و اگر روش به كار رفتـه بـرای شـناخت     گفته می» سالنف علم«آمده  دست پردازد، به معرفت به می
واسـطه باشـد، بـه     نفس تنها از راه شهود و اشراق باشد و به بیان دیگر، تنها از راه علم مسـتقیم و بـی  

  ).67، ص2، ج1388، شود (طباطبایی گفته می» معرفت نفس«آمده  دست معرفت به
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ـ       از كتاب یكه در برخ یگریالبته اصطالح د  ؛خـورد  یها و منـابع دربـاره نفـس بـه چشـم م
است كه هر فرد نسـبت بـه نفـس خـود بـه       یشناخت ی،است. منظور از خودشناس» یخودشناس«

رسـاندن و پـرورش كمـاالت     بـه كمـال   یبـرا  ین شناخت را مقدمه و ابـزار یآورد تا ا یدست م
تر در متون یشب» یخودشناس«چه اصطالح توان گفت گر یم ،نینفس خود قرار دهد. بنابرا یاخالق

ی نفـس تفـاوت آشـكار    اصطالح معرفت یآن با معنا یرود، معنا یو منابع علم اخالق به كار م
  ).41_34، ص1381، نراقی :كندارد (ر.

  ان مقصودیب .3_1
 یها درباره بخش یمطالب كهالزم است  ، قبل از آنسالنف علمت و مقصود از یبردن به غا یپ یبرا

ق یكه علـم بـه حقـا   ی عام آن به معنا(م حكمت یك تقسیلسوفان در یم. فیمختلف حكمت بدان
 معرفـت  یكنند. منظور از حكمت نظـر  یم میتقس یو حكمت عمل یرا به حكمت نظر )باشد یم

خدایی «مانند معرفت نسبت به اینكه  .شود مربوط می» نیست«یا » هست«به است كه  یقیبه حقا
ـ    ،در مقابـل ». شانس و اتفـاق وجـود نـدارد   «و » جهانی هست«، »هست  یمـراد از حكمـت عمل

باید بـه  «شود. مانند معرفت نسبت به اینكه  مربوط می» نباید« یا» باید«هایی است كه به  شناخت
  ».ها سپاسگزاری كرد باید در برابر نعمت«و » نباید ظلم كرد«، »عدالت رفتار كرد

، ایبه حكمت عل یدارند؛ حكمت نظر دیگریم یتقس یو عمل ینظر های هر كدام از حكمت
ـ عل یحكمـت نظـر   ؛دشـو  یم میتقس یو حكمت سفل یحكمت وسط  یكـه معـادل معنـا    __ا ی

 یاضیعلوم ر یوسط یپردازد. حكمت نظر یوجود م یبه عوارض ذات __ فلسفه است یاصطالح
ـ شو یرا شامل م یو ماد یعیعلوم طب ی،سفل یدهد و حكمت نظر یرا پوشش م  ید. حكمت عمل

  .است مدنیو س ر منزلیشود؛ اخالق، تدب یم میز خود به سه بخش تقسین
ـ   ؛دشو یم میتقس یو عمل یم كه حكمت به دو بخش نظریگفت ـ م كـه غا ییافـزا  یاكنـون م ت ی

آن است كـه  غایت  حكمت نظریگر تفاوت دارد. در یت بخش دین دو بخش با غایك از ای هر
ـ   شـو  ین راه موجودیق موجود در جهان را بشناسد و از ایانسان حقا جهـان   ید مشـابه نظـام علّ

ت آن است كه نفس انسـان بـر   یغا یاما در حكمت عمل ،كل گرفته باشدشدر نفس او كه خارج 
بدن را  ،نفس و تابع عقل شود، نفسرو ید. اگر بدن پشوبردار نفس یرو و فرمانبدن مسلط و بدن پ

با مسائل مربـوط   ییتوان گفت كه آشنا یم ،نیدر راه رشد و استكمال نفس قرار خواهد داد. بنابرا
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 به او كمـك  ،سازد یآشنا م یت و جهان خارجیاز واقع یبخشبا كه انسان را ینبر ا افزون ،به نفس
  استفاده كند. ادترساندن نفس خود به سع یكند تا از ابزار الزم برا می

  خالصه درس
برند، سه گونه است: روش  یبه كار م یمسائل فلسف یبررس یلسوفان مسلمان برایكه ف یروش  .  1

  ؛هیو روش متعال ی، روش اشراقیعقل
ـ  یهـا  و اسـتفاده از برهـان   یآن است كه مسائل حكمت تنها از راه مفهوم یروش عقل  .  2  یعقل

  ؛شود یبررس
كـه   یاز روش شـهود  یدر كنار روش عقل یحل مسائل فلسف یآن است كه برا یروش اشراق  .  3

  ؛گرفته شودم و بدون واسطه است كمك یدرك و فهم مستق ینوع
ـ  هیدر روش متعال  .  4 ـ ن ی، بـر روش اشـراق  ی، ضمن اذعان به معتبر بـودن روش عقل ـ كأز تی د، و ی

  ؛شود یات عرضه میات و روایمحصول هر دو روش بر مفاد آ
شود كه تنها از راه استقرا و تجربه به دست  یگفته م یبه شناخت سالنف علمر یكلمه علم در تعب  .  5

  ؛همراه باشد یل و استدالل عقلیامده باشد، بلكه با تحلین
 یشناس روان علم به معاصر یدر زبان عربدارای دو كاربرد است، در كاربرد نخست  سالنف علم  .  6

حكمـت   یهـا  از شـاخه  یكیاشاره به  یبرا یدر فلسفه اسالم كاربرد دوم و درشود  یم گفته
  ؛شود یبه آن پرداخته م یات از حكمت نظریعیرود كه در بخش طب یبه كار م یاسالم

كه لزوماً از شود، نه آن یگفته م یگونه شناخت و آگاه به هر سالنف علمدر عبارت » علم«كلمه   .  7
  ؛تجربه به دست آمده باشد

از  یدر موجودات است كه انجـام برخـ   ییروی، نیاسالم یمنظور از نفس در اصطالح حكما  . 8
  ؛عهده دارد دها و خطرها را بریكارها از جمله حفظ موجود در مقابل تهد

هـا  یی در موجودات كه آنروینسبت به ن یگونه شناخت و آگاه عبارت است از هر سالنف علم  .  9
  ؛دارد یدات وامیرا به حفظ خود در برابر تهد

ر شـناخت نفـس   دكاررفتـه   النفس تفاوت وجود دارد. اگر روش به و معرفت سالنف علمان یم .10
  ؛شود یآمده معرفت نفس گفته م دست به تنها از راه شهود و اشراق باشد، به معرفت

آورد تـا ایـن    ، شناختی است كه هر فرد نسبت به نفس خود به دسـت مـی  . منظور از خودشناسی11
  رساندن و پرورش كماالت اخالقی نفس خود قرار دهد؛ شناخت را مقدمه و ابزاری برای به كمال
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غایت حكمت آن است كه انسان حقایق موجود در جهان را بشناسد، امـا در   نظری. در حكمت 12
  غایت آن است كه نفس انسان بر بدن مسلط و بدن پیرو و فرمانبردار نفس شود. حكمت عملی

  ی پایانیها پرسش
  ست؟یلسوفان مسلمان از نفس چیف یف اجمالیتعر
  د.یح دهیكجاست؟ توض یمربوط به نفس در فلسفه اسالمگاه مباحث یجا

  ست؟یمسائل نفس چ یلسوفان مسلمان در بررسیروش ف
  دارد؟ یمسائل نفس چه تفاوت یدر بررس یشناسان غرب روان با یاسالم انفولسیروش ف

  ست؟یچ سالنف علم یریهدف و مقصود از فراگ

  تریشمطالعه ب یبرا یمنابع
  د به:ی، موضوع، روش و مسائل فلسفه نگاه كنیستیاز چ یآگاه یبرا

  .ی، قم: دفتر انتشارات اسالمنهایة الحكمهق، 1416، نیدمحمدحسی، سییعالمه طباطبا
 ، قسمت اول از بخش اول (جلد اول)، قـم: اسـراء،  رحیق مختوم)، 1375عبداهللا (، یآمل یجواد

  .246_13ص
  ، قم: اسراء.دینی منزلت عقل در هندسه معرفت)، 1387عبداهللا (، یآمل یجواد
  ، قم: الزهراء.تحریر تمهید القواعد)، 1372عبداهللا (، یآمل یجواد

  .146_140قم: صدرا، ص، 5ج، مجموعه آثار، )1370مرتضی (، مطهری
، ده یغات اسالمی، تهران: انتشارات سازمان تبلآموزش فلسفه، )1362ی (، محمدتقیزدیمصباح 

  ).32_15درس اول (ص
  د به:ینگاه كن یشناس مختلف و نقش آن در روان یها تر با روشیشب ییآشنا یبرا

  .91_43ص، بیروت: شركه المطبوعات للنشر والتوزیع، سالنف علمم)، 2003(مجذوب، فاروق 
  .41_11، بیروت: دارالكتاب اللبنانی، صسالنف علم)، م1404(صلیبا، جمیل 

  د به:یبنگر یشناس نه دانش روانیتر در زمیشمطالعه ب یبرا
  ، تهران: رشد.هیلگارد یشناس زمینه روان، )1376( گرانینسون و دیاتك

  .41_11، بیروت: دارالكتاب اللبنانی، صسالنف علم)، م1404( صلیبا، جمیل



S6TajarodNafs  24  26/10/1396 نهاییآرایی  صفحه 

  
  
  

  دوم درس
  

  و وجود آن ف نفسیتعر

  درساهداف 
  رود: پژوه انتظار می فراگیری این درس از دانشاز پس 

  ؛ف مناسب آشنا شودیاز نفس و تعر یمختلف یها فیبا تعر  _ 
  رد.یگ اند، فرا یمودهپ اثبات وجود نفس یلسوفان مسلمان برایرا كه ف یراه  _ 

  نیآغاز یها پرسش
هستند كه در اطراف ما وجـود دارنـد و    ییزهایچ آنهااز  یاریم. بسهستی آشنا یاریبس یایما با اش

ـ ا یراسـت  بـه  یست.طور ن نیم. اما نفس ایریاندازه بگ یم و حتیكنم، لمس ینیها را ببیم آنتوان یم ن ی
ست؟ مراد از نفس یم تفاوت دارد، چینیب یكه هر روز م یكوه و آسمان ،گمان با درخت ینفس كه ب

  ت و جهان خارج وجود دارد؟در واقعیا نفس یست؟ و آیچ

  مقدمه
ــدر ا ــه دو پرســش مهــم خــواهی ــه ین درس ب  یــف نفــستعرم پرداخــت. پرســش نخســت ب
از نفـس بـوده و در    یف واضح و روشنیتعر یرباز در جستجویاز د یاسالم یحكما گردد. یمباز
آشـنا   سالـنف  علـم ف نفس ما با موضوع یاند. با شناخت تعر ز ارائه كردهین ییها فینه تعرین زمیا

بـه وجـود    یاز چه راه یم كه در فلسفه اسالمیپرداز یم مسئلهن یا یبه بررس سپسم شد. یخواه
  یم؟بر یم یپ نفس
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  ف نفسی. تعر1_2
ـ   ،انـد  نفس ارائه كرده یلسوفان مسلمان برایكه ف ییها فیش از پرداختن به تعریپ ه ایـن  توجـه ب

در  یا مسلمان چنان هست كـه بتـوان شـاخه   لسوفان یف یها یچه نوآورمطلب الزم است كه گر
 یهـا  كـه آمـوزه   یلسوفان مسلمان در مواردیف یول ،در نظر گرفت» یفلسفه اسالم«فلسفه به نام 

در اخذ و اقتباس آن بـه   یدینداشته، ترد ینید یها و آموزه یبا روش عقل یمخالفت یونانیفلسفه 
ونان باستان درباره ی یكه حكما ییها دگاهیاز د ین بحث با برخیدر ا ،رو نیاند. از ا دهخود راه ندا

  م.یشو یآشنا م اند، شدهز مطرح ین ینفس ارائه كرده و در فلسفه اسالم

  . افالطون1_1_2
ـ ا براسـاس نقل شده اسـت.   است كه از افالطون یفی، تعری نفسها فیاز تعر یكی ـ ن تعری ف ی

 ،4ج ،1349 ،افالطـون دارد ( یموجود زنده به آن بسـتگ  یمند یاتچه حاز آنعبارت است  نفس
وجودآورنـده اسـت و    داشتن، به ی). مراد او از بستگ283ص ،1ج ،1368، ؛ كاپلستون2357ص

از  یتـا در برخـ   شـود  ای مـی  ینـه است كه در جسـم وجـود دارد و زم   ییرویز نیات نیمنظور از ح
 یآموز گر از موجودات علمید یموجودات غذا خوردن و رشد كردن وجود داشته باشد و در برخ

 ،دیآ یبه دست م نفس یستیدرباره چ گونه كه از سخن افالطون و قدرت وجود داشته باشد. همان
  ر كرده است.یعلت بودن تفس براساساو نفس را 

  . ارسطو2_1_2
نفـس عبـارت اسـت از     ،دگاه ارسطوید براساساز نفس ارائه كرده است.  یگریف دیتعر ارسطو
ـ   یاتیح یكارهااندام و ابزاری كه  یدارا یعیجسم طب یاول برا كمال د شـو  یتوسط آنها انجـام م

 یاست كه بودن نوع بـه آن بسـتگ   یگونه صفت هر ،مراد او از كمال اول .)78ص ،1366، (ارسطو
ـ یسـت. دسـته نخسـت و   ا ها یژگیدو دسته از و یدارا یكه هر موجودیح آندارد. توض  ییهـا  یژگ

ـ كه در صورت نبود ا یا به گونه ،دهد یل میرا تشك ءیقت آن شیاست كه ذات و حق ن دسـته از  ی
ها در زبـان فلسـفه    یژگین دست ویء اصالً پا به عرصه وجود نخواهد گذاشت. از ایها ش یژگیو

تـا  د دارا باشـد  یء بایاست كه ش ین كمالیها نخست یژگین ویا یاشود. گو یر میتعب» كمال اول«به 
موجود زنده كه  یاست برا یتینفس فعل از نظر ارسطو ،گریو به عبارت دل بگیرد نوع خاصی شك

ـ ك درخت را در نظر بگیاگر  ،مثال یدارد. برا یت آن موجود به آن بستگیهو كـه  ینا یم، بـرا یری
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رشد و  ید جسم باشد و عالوه بر جسم بودن دارایبا ،دیدر جهان خارج به وجود آ یاصوالً درخت
ـ ین نینمو باشد و هم  پـس نامنـد.   یرو و كمال خاص را كه درخت به دست آورده است، نفس م
  ه، رشد و نمو دارد.یكه تغذعلت  ، بداناست یعیجسم طب یبرا نفس كمال اول

ها  یژگیكه آن و یدر صورت و ء به وجود آمدیكه شیی است كه پس از آنها یژگیو ،گریدسته د
ـ بـه وجـود آمـد، ا   ی كه درختی مثال، پس از آنافت. برایخواهد  یتر د، وجود كاملشورا دارا  ن ی

رسد، روشن است كه درختان از نظـر نـوع و    یم یده وهیبه مرحله م یدرخت پس از گذشت زمان
ـ كـه م  ینسبت به درخت ،دهد یم یتر وه مرغوبیكه م یكنند. درخت یوه تفاوت میت میفیك وه آن ی

ـ یتـوان گفـت و   یم ،رو نیبرخوردار است. از ا یتریشب ست، از كمالیمرغوب ن چندان ـ م یژگ وه ی
قـت،  یآن حق ینفس، به معنـا  ف از نظر ارسطوین تعریا براساساست.  مرغوب دادن كمال دوم

 ین موجـود ید مثل گردد. ایرشد، نمو و تول یء دارایشكه د شو یاست كه باعث م یتیرو و فعلین
 یاسـت كـه دارا   یجوهر یعنی ،گردد، جسم است یكه داشتن نفس باعث تحقق آن در خارج م

ـ بلكـه با  ،توانـد باشـد   ینم ین جسم هر جسمیاما ا ؛باشد یطول، عرض و ارتفاع م ی دو د دارای
ـ یطب و جسـمی نباشد كه ساخته دست بشـر اسـت    یكه جسمشرط باشد؛ نخست آن باشـد،   یع

ای ادامه حیـات آن  خاص بر یا فهیوظ ها هر كدام از آن اندام ، زیرااندام باشد یدارا ،نیافزون بر ا
 براسـاس او نفس را  ،دیآ یبه دست م ف ارسطویگونه كه از تعر ند. همانجسم بر عهده داشته باش

  حیاتی به وسیله اندام خاصی انجام شود.اول تعریف كرده است و نیز الزم است كه افعال كمال 

  انیس . ابن3_1_2
فاقد  نواخت ویك د كهشو ای در جسم است كه مبدأ صدور كارهایی می نفس قوه ،اسین از نظر ابن

  ).9ص ،ق1404ا، نیس (ابن 1ه نباشداراد

  واژگان
  اصطالحات گوناگونی دارد. در اینجا به معنای فاعل، مبدأ فاعلی و نیرو است. :قوه

ها هم به ی آنف تنها آن دسته از موجودات فاقد نفس خواهند بود كه كارهاین تعریا براساس
ـ . از اطبیعـت انجام شـود، ماننـد    یاراد ریو هم به صورت غیكنواخت صورت  ـ  ،رو نی تـوان   یم

  :هستندنفس  یداراها  فاعلا سه دسته از نیس افت كه از نظر ابنیدر
                                                           

  ».افاعیل لیست علی وتیره واحدهالنفس قوه فی الجسم تکون مبدأ لصدور «. 1


