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 بزرگ و متفکران اهل سنت، مطالب  ینو از متکلم یاز فالسفه اسالم یکی  یابو حامد غزال

در مورد نفس  یادیز یقاتدر مسائل مربوط به تصوف و فقه و اصول و فلسفه نگاشته و تحق یادیز

مدارج  یمعارج القدس ف»در کتاب  یو اثبات آن و آثار مسائل مربوط به آن انجام داده است. و

 :یسدنو یم ینچن« النفس  عرفةم

 «. یمرس یم یاز شناخت نفس به شناخت خداوند تبارک و تعال ما»

 اما با نظر ارسطو که نفس غزّالی مانند فارابی و ابن سینا به نفس نباتی، حیوانی و انسانی عقیده دارد ،

را صورت بدن می دانست موافق نبود. زیرا صورت نیز بعد از فنای ماده باقی نمی ماند. اما اگر نفس 

صورت بدن نباشد، بنابراین جوهری است روحانی و مغایر با بدن. به طور کلی مقصود او از نفس جوهر 

 .)تأمل و بازشناسی( ندارد فرد کاملی است که کاری جز تذکر و حفظ و تمیز و رویت

 طون بودالارسطو و اف یهنظر یرتحت تاث. 

  سعادت یمیایک -ینعلوم الد یاءاح -النفس همندارج معرف یف  سمعارج القدهایش کتاب. 

 یمثل م یدتول نمود ه،یه تغذاست از آن جهت ک یآل یعیجسم طب ی: کمال اول براینفس نبات( الف 

 .کند

 و  یعقل یاراخت رویکه از  یاز جهت انجام افعال یآل یعیجسم طب یاست برا: کمال اول ینفس انسان( ب

 .یردگ یصورت م یو ادراک کل یاستنباط بالرا

 به زعم او،  زیرا شمارد یداند، مردود م یارسطو، که ضمن آن نفس را صورت جسم م یدهعق یغزال

با بدن است،  یرو ذاتاً مغا روحانی یوهرماند. چون نفس ناطقه ج ینم یدارماده پا یصورت بعد از فنا

 .داشته باشد یتواند صورت جسمان ینم

 که محرک  یا قوهآن  ایت، س، مقصود ما آن قوه که طالب غذاسنف یمگو یم ی: وقتیدگو یم یغزال

و رساننده حس و حرکت  حیاتد در قلب ساکن بوده و مول که یآن قوه ا یات و غضب است، وشه

است  ی. بلکه مقصود ما از نفس، جوهر کاملاست یوانیح حامور از تظاهرات رو ینا یرا. زیستاست، ن

 د.ندار رویت یزجز تذکر و حفظ و تم یکه کار

 غزالی
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 انسان در  عقلی،را به واسطه مشاعر  یاتکند و کل یحوا  پنجگانه درک م یقرا از طر یاتئنفس جز

 .است یکشر یوانبا حس حوا

 ی.و خوار یی: حسرت و درد و جدااست که مخصوص خودش است یفس را عذابن 

  : یها واژه ازاو در باب نفس هم که  آید یدست م به یجهنت ینا یآثار غزال یبه تمام یبا نگاه توجه 

 .کند یاستفاده م یفلسف یرهایو تعب یمو هم از مفاه یثیو حد یقرآن

  شرعیغزالی برای اثبات وجود نفس مشهورترین دالئل ابن سینا را اقتباس کرده و نیز به ذکر یک دلیل 

پرداخته است با این بیان که شرع، نفوس را مورد خطاب قرار داده و درباره دنیا و عقبی وعده و وعید 

 .است رنفس جوهکه داده است، مجموع خطاب های شرع به نفس انسانی داللت بر این دارد 

 

 

 

 ه ذکر یک دلیل شرعی کرده و نیز ب سغزالی برای اثبات وجود نفس مشهورترین دالیل ابن سینا را اقتبا

 .پرداخته است

 مجموعه .است داده دیوعده و عق یو عقب یارا مورد خطاب قرار داده و از دن سکه شرع، نفو یانب ینا

 .س جوهر استدارد که نف ینداللت بر ا ی،شرع به نفس انسان یخطاب ها

 یگرد یرا عذاب نفسه، تگذش نیت . از ابر بدن وارد شود، به خاطر نفس اسه عنوان مثال، الم اگر چه ب 

گرفته  یناآنچه که در اثبات نفس از ابن س ماا ییمسرت، درد و جدا ی،خود او، چون خوار یژهاست و

 .برهان استمرار است

 

 

 

 م به ذات خودئاست قا ینفس جوهر    یغزال. 

 دستخوش کون  کهم جس ییکاست  یدهمختلف آفر یزانسان را از دو چ یتعال یخدا ید،گو یم یزالغ

 .دیگری یازمنداست و ن یمرکب است مولف است خاک یعنیوفساد است 

 ت و متمم آالت و مدرک است و فاعل محرک اس ی،و نوران یطاست بس ینفس که جوهر یگرد

 .اجسام

 نفس یک امر موجودی است که وجود آن نیازی به اقامه دلیل ندارد. 

 رابطه نفس و بدن از نظر غزالی

 طبیعت نفس از نظر غزالی
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 است: یمشترک لفظ یمتفاوت یمعان ینمعتقد است نفس ب یغزال  

مراد  یرااستعمال غالب اهل تصوف است؛ ز ین، و اغضب و شهوت انسان است ە  قو که جامع معنایی

 موظف به مجاهدت با آنهاست.  یاست که آدم یناستودها های خویآنها در اصل صفات مذموم و 

به سبب  یول دهد، یم تشکیلرا  یآدم یقتدوم عبارت است از جوهر قائم بالذات که حق یمعنا

نفس « یرد،نفس، رام شده و آرام بگ ی. وقتشود یم یفتوص یاختالف احوالش با اوصاف گوناگون

آرامشش از  یوقت «.یهمرضیه ربک راض یال یارجع هالنفس المطمئنّ یتهاا یا: «شود یم نامیده»مئنهمط

و ال أقسم بالنفس : «شود یم یدهنام» نفس لوّامه« باشد،مدافع  یدست برود، اما در مقابل نفس شهوان

» نفس أمّاره«کند،  اطاعت یطانیش یو دعوتها یو اگر اعتراض را رها کرده و از نفس شهوان « مهاللوا

 «.بالسوء ە ان النفس ألمّار یو ما أُبرئ نفس«شود:  یدهنام

 و از جهت  دهد یانجام م یعقل یارکه با اخت ییها از جهت فعل یآل یعیکمال اول جسم طب

 . یاتادراک کل

 اول  یچراکه کمال گاه یست،ن یگریکمال د طه کمال بهواس ینآن است که ا معنایکمال اول به  یرتعب

 یدارا یتهو ینا یعنی یآل یرنباشد. و تعب صناعی یعنی «یعیجسم طب یبرا»یددوم است. ق یو گاه

 . دهند می یاریو ثالثه  یهدست آوردن کماالت ثان کمال اول را در به یناست که ا یآالت

 هم به اعتبار  (به اشتراک لفظ)مناسبتر است، چراکه قوه دو معنا دارد » قوه« ە  از واژ« یکمال اول» یرتعب

. و اگر پذیرد یکه قوه م یمحسوس و معقول یها هم به لحاظ صورت شود، یم صادرکه از قوه  یافعال

و اگر مراد ما  شود یدو معنا مشترک م یاننفس م تعریفقوه استفاده شود،  یرکمال اول از تعب یبه جا

قوه است.  یهر دو معنا برمشتمل کمال  ە اما واژ شود، یناقص م یفدو باشد، تعر یناز ا یکیاز نفس 

 .بهتر است یرتعب ینپس ا

 یدو رشد و تول یهاز آن جهت که تغذ داند یم یآل یعیجسم طب یرا کمال اول برا یاو نفس نبات 

 یم ییرارادهها و تصورات تغ ییرهرچه با تغ»: کند یم یانب اینگونهو فرق نفس و عقل را می کند مثل 

 «.نه عقل شود، یم یدهنفس نام کند،

 بتواند معقوالت را به عبارت  یو وقت شود یعقل گفته م کند، یصور معلومات را قبول م ینفس وقت

 .شود یم یدهنام نطقدرآورد 
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  رتبه را دارد،  ینرتبه را دارند؛ عقل که باالتر یینتریناند: اجسام که پا موجودات سه دستهاز نظر غزالی

 یموجودات، نفس است که از عقل منفعل م یانیم مرتبهاست؛ و در  یماد یقاز ماده و عال یچون خال

 .دهدی و در جسم، فعل انجام م شود

 «جسم  یننبوت بنابرا چون یینو ع یامر، علم اوست به امور عقل ینبر ا یلدل «است نه مرکب یطنفس بس

است و از آنجا که  یدهمتوجه گرد جسمانیور جهت به خدمت و حرکات و ام یناست و از ا یفکث

 .درت و علوم آماده شده استاداره و ق یاست برا یفنفس لط

 

 

  برای قبول نفس  حدوث نفس = نفس قبل از جسم، در جسم موجود نیست، هنگامی که جسم

 .کندصالحیت یافت، خدای تعالی از عالم امر قوه ای در جسم ایجاد می 

 «قل الروح من امر ربی و روحامن امرنا و فاذا سویته و نفخت فیه من روحی» 

 .آن است یعلت قابل بلکه یستنفس ن ی: بدن علت فاعلیدگو یاست که م یناهمان قول ابن س ینا -

 حدوس نفس

 ت پس پروردگار به ت. حدوث آن به واسطه نفس فلکی اسنفس را خدا به طور مستقیم نیافریده اس

اص خود، جهت قبول صورت خ ی به هر ماده ای استعدادی و حرکات سماو سه عقول و نفوواسط

 .بلکه هنگام استعداد خاص حادث می شوند ص عنایت می کند نفسش به وسیله اسنتعداد خا

 یاز عالم سرمد نفست و ملک اس یانبدن از عنالم ف یرااست، ز یب؛ در بدن غرقه نفس به بدنالع 

است که در  یبه مثابه وجود حاکم بدندر  یبدن است بدن آلت نفس. نفس انسان یرملکوت، نفس مد

 راند. یفرمان م یششهر و در مملکت خو

 جسم نسبت به نفس، چون جامه است نسبت به تن  ین: ایغزال 

 و  یمخف یقوا واسطهه دهد، نفس هم، بدن را ب یآن حرکت م یاست که جامه را به واسطه اعضا تن

 .آورد یمناسب به حرکت در م

 خلود نفس 

 یرا غزال شرعی ینلدال یند،افزا یم یشرع یلدر مورد خلود نفس چند دل یناابن س یلبه دال یغزال 

 . سیناستماخوذ از ابن  یجملگ یغزال یعقل ینکند. براه یاز قرآن استناد م

 حدوس  وخلود  نفس  وعالقه آن به بدن نظر غزالی
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 زقون.)این آیه اشاره به خلود نفس وال تحسب الذین قتلو فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یر

 نزد غزالی دارد.(

  (.ص»ارواح الشهداء فی حواصل طیر خضر تسرح فی ریاض الجنه. )از پیامبر اکرم» 

 ناطق نه  ح. رویردم ینم وگردد  ینم یشود فان یل نمال. دستخوش انحیردپذ یناطق فساد نم حرو

 .است ناپذیرم و فساد ئثابت دا یجسم است نه عرض، بلکه جوهر

 یستعدم ن یراینفس پذ (الف. 

 نفس از نظر به بدن متعلق است و نه مرتبطیستنفس وابسته به بدن ن(ب :. 

 است. یطفس بس( ج 

 سرنوشت نفس( د. 

 :شود که از نظر غزالی روح زمانی داخل بدن می سوال:

 .آماده برای تعقل باشد (1

 .از معارف عالم مُثل سرشارو آکنده باشد (2

  .کسب فیض کرده باشد از مالء اعلی (3

 .برکل بدن تسلط داشته باشد (4

 / 3پاسخ گزینه 

 

 

 

 نباتی -1

 حیوانی -2

 ناطقه -3

 .غزالی نیز مانند فارابی و ابن سینا ، قوای نفس حیوانی را به قوای محرکه و مدرکه تقسیم می کند 

 یا باعثه اند و یا فاعلهقوه محرکه : 

 قوای نفس از نظر غزالی
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منفعت است یا دفع ضرر. باعث جذب منفعت قوه شهوت است و باعثه: یا باعث جذب 

 قوه فاعله را به جذب آنچه خیر است بر می انگیزد .

فاعله: همان است که در عصب ها و عضله ها بر انگیخته می شود تا حرکت مناسب را 

 برای جذب نافع یا دافع مضر پدید آورد.

 : قوای مدرکه 

 طنیدسته می شوند: ظاهری و با 2شامل 

 گانه)شنوایی ، بویایی ، چشایی ، المسه ، بینایی(5ظاهری: شامل حواس 

 دسته تقسیم می شود. 5باطنی: به 

حس مشترک: محسوسات حواس در حس مشترک جمع و ادراک می شوند.این  -1

« لذت»حس تنها محسوسات جزئی را درک می کند نه کلیات عقلی را. عالوه بر آن 

 از متخیالت درک می کند.را از محسوسات خارجی و نیز 

خیال، خیال: صور محسوسات را بعد از پنهان شدن از حواس حفظ می کند. -2

 است.« حس مشترک»خزانه 

 

غزالی مانند وهم: معانی جزئی نامحسوس را از جز ئیات محسوس درک می کند. -3

ابن سینا معتقد است که قوه وهمیه در افعال حیوان رئیس و حاکم است  و در انسان 

ی مربوط به خود را دارد یعنی از درک وجود چیزهایی که در خیال ترسیم احکام

 این قوه در حیوان همانند عقل است در انسان. نشده است ممانعت می کند.

 حافظه : یا ذاکره ، معانی جزئی ادراک شده به وسیله قوه وهمیه را حفظ می کند. -4

ورت ها و معانی را بر متخیله : وظیفه ترکیب و به هم پیوستن و از هم گسستن ص -5

 عهده دارد و با عمل آن انسان می تواند صنایع و فنون را بیاموزد.

توجه :  در صورتی که نفس ، قوه متخیله را در امور عقالنی به کار گیرد ، متفکره 

 نامیده می شود.

 نفس ناطقه

 قوه می شود : 2شامل 
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 احکام عقلی )مانند : دروغ بد است ، عدالت زیباست(. –اخالق فاضله عالمه) عقل نظری(  -1

انسان را به انجام « نزوعیه»مسئولیت تدبیر بدن را بر عهده دارد و همراه قوه عامله)عقل عملی(  -2

 کار های جزئی هدایت می کند...)خنده ، گریه ، شرم و ...(

 عقل نظری دارای مراتبی است:

ای درک معقوالت کلی است ، مانند استعداد کودک برای الف( هیوالنی: استعداد مطلق کودک بر

 یادگیری خواندن.

ب ( بالملکه : هرگاه عقل معقوالت نخستین را یاد گرفت ، عقل ممکن یا بالملکه نامیده می شود.منظور از 

معقوالت نخستین ، مقدماتی است که فرد بدون آموختن و یادگیری آن را می پذیرد.)مانند : کل از جزء 

 گتر است(.بزر

 به معقوالت نخستین علم ضروری هم می گویند و وسیله دستیابی به معقوالت ثانوی هستند.:  توجه

ج ( عقل بالفعل : هنگامی که عقل ، معقوالت ثانوی را یادگرفت یا به یاد آورد ، اما بالفعل از آنها مطلع 

عقل »ر آن تعقل کند و باز گرداند  ، نباشد بلکه این معوالت نزد او ذخیره شوند تا هروقت که بخواهد د

 می گویند.« بالفعل

د( عقل مستفاد : هر گاه صورت های معقول در عقل ، حصور بالفعل داشته باشند ، و عقل آنها را بالفعل 

نامیده می شود.این عقل را مستفاد می گویند زیرا به دلیل اتصالش با « عقل مستفاد یا قدسی »تعقل کند ، 

 ورت های معقول از قوه به فعل در می آیند.عقل فعال ، ص

 معانی عقل از دیدگاه غزالی:

 شود. یق مالاست که به نحو مشترک به چهار معنا اط یعقل اسم 

بر قبول  آدمیود تا ش یشود و موجب م یم یزبه واسطه آن مم یواناتح یگرکه انسان از د ی: صفتاول

 و استعداد داشته باشد. یآمادگ ی،اعمال فکر یرو تدب یعلوم نظر

 روا  کهه تا آنچ یندآ یدهنده به وجود م یزکه در ذات طفل تم ی: عقل عبارت است از معلوماتدوم

 ممکن بداند. یراست، رواشمارد و آنچه را که محال است غ یزو جا



 خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان  مرکز تخصصی

 

 8 بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد . موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی

 

 که از تجربه امور حاصل شود. ی: عقل عبارت است از علومسوم 

 را  یآن عواقب کارها را بشناسد و شهواتطه است که به واس ی: عقل عبارت است از قوه اچهارم

 کند. که موجب لذات زودگذر است، سرکوب

 مراتب عقل از نظر غزالی

 .کرد سغزالی آرا خود را از فارابی و ابن سینا اخذ و اقتبا

 .مرتبه پایین عقل هیوالنی: قوه استعداد محض موجود در نزد طفل است

 .ادراک پاره ای از معانی بدیهی و یا منقوالت حاصل می شودعقل بالملکه: پس از 

 .عقل بالفعل: به کسب برخی از معقوالت نظری می پردازد

 .عقل مستفاد: سمت ریاست دارد و همه خادم او هستند

 

توجه فرمایید که با تهیه این جزوات دیگر نیاز  : داوطلبین محترمنکته مهم

به خرید هیچ گونه کتاب مرجع دیگری نخواهید داشت. برای اطالع از 

 نحوه دریافت جزوات کامل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
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