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و بشري  درآمدي بر شناخت روح در معارف الهي

١محسن ايزدي

 چكيده
و همچنين معـارف شناخت روح همواره از مسائل بسيار مهم در معارف الهى

و روايـات معصـومين. بشری بوده است �^بر اسـاس آيـات قـرآن كـريم

اگرچــه عرفــاء از طريــق. حقيقــت انســان عبــارت اســت از روح مجــرد او

و فالســفه هــم از طــرق عقــل فطــری توانســته انــد بــه مكاشــفات عرفــانى

بى شناخت های آنها تحـت ترديد يافته های مهمى درباره روح دست يابند، اما

از بـرای شـناخت روح مـى. هـای دينـى نيـز بـوده اسـت تأثير آموزه تـوان

و فيزيولوژی نيز اسـتفاده نمـود آوردهای علومى مانند فراروان دست .شناسى

و علـومى ماننـد العاده انسان را بررسى مـى شناسى اعمال خارق فراروان كنـد

و مغز را مورد مطالعه قرار مى و اعصاب، عملكرد بدن و مغز دهند فيزيولوژی

و بدن«توان در تحليل مسأله كه مى ح» رابطه نفس از اين علـوم اصل از نتايج

.استفاده نمود

شناسـى، روح، قرآن، روايت معصومين، عرفـان، فلسـفه، فـراروان: واژگان كليدی

 فيزيولوژی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قم.١  mohseneizadi@yahoo.com استاديار گروه معارف اسالمى دانشگاه
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 مقدمه

مى در يك تقسيم و تحقيق برای انسان را سه بندی، موضوعات قابل مطالعه توان در

و جهان خداشناسى، انسان: نمود بندی دستهموضوع  اگرچه از جهـات. شناسى شناسى

و شرافت موضوع-متعّددی و درجـه-از جمله از جهت ارزش ی خداشناسى در رتبه

توانـد اول قرار دارد، اما اگر از اين جهت به موضوعات توّجه نمائيم كـه كـداميك مى

هـر شـناختی مقّدمـه شناسـى شناخت ديگری قرار بگيرد، بايد گفت انسانی مقدمه

من عرف نفسه: فرمود|كه پيامبر اكرم همچنان. باشد ديگر، از جمله خداشناسى مى

.فقد عرف ربّه

و فراگير، شامل همه انسان و گرايشی شـاخه شناسى، در يك معنای عام هـای ها

را شود؛ لكن همان علوم انسانى مى گونه كه بر اهل فّن پوشيده نيسـت، هويّـت انسـان

مى) نفس( روح ال بماّدتـه«دهد؛ چه اينكه، او تشكيل لـذا.»شـيئيّة الّشـىء بصـورته

و عميق انسان مقتضى شناخت روح اوست و سقم. شناخت دقيق عالوه بر آن، صّحت

و: از جملـه_ها بسياری از عقايد دينى انسان و الهـام، معجـزه، توّسـل معـاد، وحـى

و سقم عقيده-زيارت آن دائر مدار صّحت و تجـّرد آن اسـت ها در مسـألهی .ی روح

و معرفـت نفـسی انسان بنابراين آنچه درباره در متـون دينـى) خودشناسـى(شناسى

و اهميّت آن مورد تأكيد است، شناخت روح  و لواحق) نفس(مطمح نظر و لوازم انسان

و. باشد آن مى و شناخت ابعاد وجودی او، در طول تاريخ  به همين معنا، موضوع انسان

و انديشمندان، از اهميّت بسزايى برخوردار بوده اسـت هـم. در نزد اكثر عرفاء، فالسفه

و معتبر جهان رشته اكنون نيز در دانشگاه و های پيشرفته های متعّددی جهـت تحقيـق

و تأسـيس شـده اسـت؛ از آن جملـه مطالعه :ی ابعاد مختلـف روح انسـان، تعريـف

 ....و» شناسى اروانفر«،»ی ذهن فلسفه«،»شناسى انسان«
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و نيز شناخت حقايق مربـوط بـه آن،) روح(برای پى بردن به اهميّت معرفت نفس

سـخنانـ كه در قرآن مـنعكس اسـتـ وحى الهى: توان از منابع مختلفى از جمله مى

و حتّـى دسـت، آموزه^معصومين ی علـوم آوردها های عرفاء، تحليلهـای فالسـفه،

اس. تجربى كمك گرفت و رويكرد خاّص خـود بديهى ت هر يك از اين منابع با روش

مى. به اين مهم پرداخته است كنيم بر هر يك از ايـن منـابع مـروری در اين مقاله سعى

.گذرا داشته باشيم

 شناخت روح در قرآن)1

و هدف اصلى از نزول آن، هدايت انسان با توجه به اينكه قرآن كتاب هدايت است

و مى به سوی سعادت دنيوی ترين مبحث مطرح شـده باشد، بديهى است عمده اخروی

و معّرفى حقيقت اوست مى. در آن، انسان تـوان دربـاره روح برخى از مسـائلى را كـه

ا ازانسان، :ز قرآن استنباط نمود عبارتند

او)1-1 مى با دقت در برخى:حقيقت انسان عبارت است از روح توان از آيات قرآن،

او به اين نتيجه رسيد واز روح ....« آياتى نظير. كه حقيت انسان عبارت است از روح

به خداوند روح«و)29آيه: حجر(١»دميدم) انسان( خودم در او  ها را در هنگام مرگ

مپنداريد كسانى كه در راه خـدا كشـنه«و)42آيه: زمر(٢»....كند طور كامل اخذ مى

به اين) 169: آل عمران(٣»و نزد خداوند مرزوقند اند اند بلكه آنان زنده شوند مرده مى

.مطلب داللت دارند

برخى از آيات قرآن كريم به طور مسـتقيم بـه:ضرورت شناخت حقيقت انسان)1-2

و حقيقـت اوسـت، پرداختـه . انـد بيان ضرورت شناخت نفس انسان، كـه همـان روح

با ای كسانى كه ايمان آورده«: ازجمله ) 105: مائده(٤»... شيد ايد مراقب نفس خويش

ماننـد«:و برخى از آيات بطور غير مستقيم به ضرورت شناخت نفـس داللـت دارنـد
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و در نتيجة آن، خويشتن خود را نيز فرامـوش كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند

و در نفوس انسـانها بـه بزودی نشانه«و)19: حشر(٥»كردند های خود را در طبيعت

خ در«و)53آيـه: فصـلت(٦»واهيم داد تا حقانيت ما برايشان روشن شـودآنها نشان

و در نفوس شما انسانها نشانه مى روی زمين خواهند به خدا يقين هايى برای كسانى كه

)21و20: ذاريات(٧»بينيد؟ پيدا كنند وجود دارد؛ آيا نمى

ــويژ-ی موجــودات هســتى همــه:صــعوبت شــناخت حقيقــت روح انســان)1-3 ه ب

مى-موجودات مجّرد آنچـه از طريـق. توان شناخت را فقط از طريق معرفت شهودی

و ماهيّت موجودات است علم حصولى درك مى با توجه بـه اينكـه اكثـر. شود، مفهوم

توانند به شناختى حضـوری از روِح اند، بنابراين نمى بهره انسانها از معرفت شهودی بى

ن كريم مبيّن صعوبت شناخت هر موجود مجردی برخى از آيات قرآ. مجرد نائل شوند

مى«: مانند. از جمله روح انسان هستند پرسـند؛ بگـو روح از امـرو درباره روح از تو

و به شما فقط اندكى از دانش داده شده است عالمـه)85: اسـراء(٨»پروردگارم است

رو طبا و طبايى در تفسير اين آيه معتقد است؛ در اين آيه سؤال از مطلق ح بـوده اسـت

از امر پروردگار است كه با توجه) هر موجود غيرمادی(فرمايد مطلق روح خداوند مى

و ما امرنـا اّال«و)84:يس(» ...انًما أمره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون«به آيات 

و غيـر مكـانى دارنـد)50: قمـر(» واحدة كلمح بالصبر و غيـر زمـانى وجـود دفعـى

بىالطباطبايى( ص13ج:تا، ،197(

و استعدادهای موجود در روح انسان)1-4 هـای قـرآن بنـا بـر آموزه:معّرفى صفات

و صفات مفطور به فطر-به نحو بالقّوه-ی انسانى كريم، روح انسان از جهت مرتبه يّات

و از جهت مرتبه از.ی حيوانى دارای غرايز مشترك با حيوانـات اسـت الهى بسـياری

مىآيات قرآن  بعضـى از ايـن آيـات. توان ناظر به معرفى اينگونه صـفات دانسـت را

و استعدادهای موجود در روح انسان را بيان مى پـس«: ماننـد. نمايند مستقيمًا صفات
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روی خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن اين فطرتى است كه خداوند انسان را بر

و آنكس كـه آن را مـنظم قـرار قسم به جان«و)30: روم(٩»...آن آفريده است  آدمى

و تقوی را به آن الهام كرده است از).8و7: شمس( ١٠»داده سپس فجور برخى ديگـر

مـثًال. پردازنـد آيات قرآن كريم بطور غيرمستقم به معّرفى ويژگيهـای روح انسـان مى

و يا بيان كننده آياتى كه خبر از ارتباط پيامبران با عوالم غيب مى ع اعمـالی وقو دهند

و يا آياتى كه به توصـيف وضـعيّت انسـان العاّده بوسيله خارق هایی پيامبران هستند

و فاسد مى و اسـتعدادهای روحـى انسـان نيـز صالح پردازند، در واقع مبـيّن صـفات

(هستند )259ص:ش1384جوادی آملى،.

×شناخت روح در روايات معصومين)2

و همچنين^معصومين و سـلوك انفسـى، تزكيـهبا عنايت الهى و سـير ی نفـس

آن توانسته عالوه-ها اند نسبت به نفس، واجد معرفتى شهودی شوند؛ بنابراين سخنان

آن ناشى از تجربه-بر اينكه تفسير واقعى قرآن است و تأّمالت بـاطنى دری عملى هـا

و معرفـت نفـس، برخـى. باشد عوالم روح مى  از بين احاديث مرتبط با شـناخت روح

و برخى نتايج اين معرفت را بيان كرده و پاره ضرورت اين معرفت ای از آنها نيز بـه اند

و خصوصيّات روح پرداخته بـه چنـد–به عنوان نمونـه–دراينجا. اند معّرفى حقيقت

:روايت اشاره مى كنيم

ی روايـات نـاظر بـه معرفـت نفـس، از جمله:×روايات منقول از امام على)2-1

و دررالكلم نقـل×ت از اميرالمؤمنين علىرواياتى اس كه در كتاب شريف غررالحكم

(شده است ص2ج:ش1379اآلمدی،. ،513(

برترين دانـشآن«و ١١».هر كس خود را بشناسد، خدای خود را خواهد شناخت«

هر كس خود را بشناسد، به كمال تجـّرد نفـس«و ١٢».است كه انسان خود را بشناسد
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ی معـارف دسـت يافتـه هر كس خود را بشناسد، به كمـال همـه«و ١٣».شود نائل مى

آنكس كه به خود شناسى دست يابـد، بـه پيـروزی بزرگـى نائـل آمـده«و ١٤».است

 ١٥».است

و خوِد واقعى انسان چيـزی» خود«به معنای» نفس«ی اين احاديث، در همه است

و بدن. نيست جز روح مجّرد او ، اما بـدن ابـزاری هر چند انسان تركيبى است از روح

.كند است كه روح برای انجام اعمالش از آن استفاده مى

در يكى:×روايت منقول از امام موسى كاظم)2-2 و اسـرارآميز از مسائل غامض

بنـابر. دهـد عالَم روح، عبارت است از وقايعى كه در زمان خواب برای انسان رخ مى

در انسان از بدنش جـدا مـى آيات قرآن كريم همانگونه كه در زمان مرگ، روح شـود

مى زمان خواب نيز چنين پديده دهد با اين تفاوت كه در زمان مـرگ، روح بـه ای رخ

(گردد گردد اما در زمان خواب، روح به بدن بازمى بدن بازنمى ).42: زمر.

مى×امام كاظم مى: فرمايد در تبيين اين رويداد خوابـد روح آنگـاه كـه شـخص

مى) روح حيات(حيوان  مى ماند در بدن وی باقى . رودو روح عقل از جسم وی بيرون

مى: عبدالغفار اسلمى پرسيد خداوند جانها را به هنگام مرگ«: فرمايد خداوند عزوجل

».......ستاند آنها، بطور كامل مى

هايشـان بـه ها، روح پس آيا به نظر شما چنين نيست كه در زمان خوابيدن انسـان

مى: فرمود×؟ امامروند سوی خداوند مى اما روح. رود فقط روح عقل بسوی خداوند

و از آن خارج نمى و هنگامى كه مـرگ. ،مگر با وقوع مرگشود حيات در بدنها است

و چنانچـه روح) در زمـان خـواب(شخص فرا رسد، روح عقل نيز از او گرفته شـود

مى حيات بيرون رود، بدن بى در. افتد حركت اصـحابی قّصـهخداوند در كتاب خود،

و از پهلـوی«: ای از آن را بيان كرده است كهف، نمونه آنان را از پهلوی چپ به راست

ی ارواح بينـى كـه حركـات آنهـا نشـانه آيـا نمى.»دهيم راست به چـپ حركـت مـى
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ص58ج:ق1404مجلسى،( ١٦»آنهاست؟ ری43، ،4ج:ش1362شهری،و محمدی

)200ص

نيز در تبيين معنای جدا شـدن×امام صادق:×قروايت منقول از امام صاد)2-3

از زمانيكه كه انسان مؤمن به خواب مـى«: فرمايد روح از بدن در زمان خواب مى رود،

[شود كه تا آسمان امتـداد دارد روح وی حركتى خارج مى مى. ] گويـد شـخص سـائل

مى: عرض كردم تا حّدی:پرسيدم. فرمود بلىرود؟ آيا روح مؤمن به سوی آسمان باال

خير، اگر روح كامًال از بدن شـخص خـارج: كه چيزی در بدن وی باقى نماند؟ فرمود

مى: پرسيدم. شود، او خواهد مرد بينـى كـه آيـا نمـى: شود؟ فرمود پس چگونه خارج

و شعاع آن در  چگونه خورشيد در جای خودش در آسمان قرار دارد، در حاليكه نور

و حركت آن تا آسمان امتداد:زمين است؟ روح هم اينگونه است اصل آن در بدن است

ــى،(١٧».دارد ص58ج:ق1404مجلس ری32، ــدی ــهری،و محم ،4ج:ش1362ش

)200ص

 شناخت روح در عرفان)3

و عرفان نظری عرفان به دو معنا به كار مى و. رود؛ عرفان عملى عرفان عملى، سير

و ارتقای معنـوی  در عرفـان عملـى. اسـتسلوكى فردی جهت كسب فضائل اخالقى

و نيز با تـأّمالت درون و ترك اعمالى ديگر نگرانـه بـه شخص سالك، با انجام اعمالى

و تطهير باطن مى و سلوكى، معرفتى. پردازد تهذيب نفس و محصول چنين سير مقصود

و ماورای و حضوری به عوالم غيب و در رأس آن خداوند اسـت شهودی امـا،.طبيعت

و تفسـيرهايى عقلـىدر عرفان نظری، ما در-نند ديگر معارف نظری، تحليلها ذهنـى

مى باره و عالَم ارائه و محصول آن، علمى حصولى است كـهی خداوند، انسان –گردد

مى-بر خالف علم شهودی و همگانى و تعلّم در. باشـد قابل تعليم مباحـث موجـود
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و طالبان اين علم، با آموختن اين مباحث بـه معرفتـى كتب عرفاء، عرفان نظری است

. يابند نظری دست مى

و در كتب عرفانى، عمده ی مباحث معطـوف بـه دو موضوعاسـت؛ يكـى خداونـد

و بررسـى همه. ديگری انسان ی مباحثى كه در كتب عرفانى راجـع بـه انسـان طـرح

آنا عرفاء مّدعى. شود، همان معرفت نفس عرفانى است مى هـا در شـناخت نـد روش

و تمامى داردنفس، بر روشها مى عربى در اين باره ابن.ی ديگر برتری تاّم :گويدی

و علمـاء ... هر كس خويشتن را شناخت رّب خود را شناخت هيچيك از حكماء

و اكابر صوفيه، اما اصحاب  و حقيقت آن اطالع نيافتند مگر رسل الهى بر معرفت نفس

و متكلمـان در تحقيقاتشـان  و ارباب فكر از قدما و ماهيـت آن نظر راجـع بـه نفـس

و هيچگاه نظر فكری اين معرفت را عطـا  هيچيك بر حقيقت معرفت نفس مطلع نشدند

و حقيقت آن را از طريق نظـر فكـری طلـب نمى كند پس هر كس علم به ماهيت نفس

و يا اينكه در آتش بدمد بدون كند چنان است كه آماس كرده ی خود را فربهى پندارند

مىآنچه آتش بدان اف كه روخته الّذين ضّل سعيهم«شود؛ الجرم اينان از كسانى هستند

و هم يحسبون انّهم يحسنون صنعا فمن طلب االمر من غير طريقه فما» فى الحياة الّدنيا

)311ص:ش1378ابن عربى،.(ظفر بتحقيقه

عربى در ترجيح راه عرفان بر روشهای ديگر، عرفان عملى بديهى است منظور ابن

و» فصـوص الحكـم«كتابهايى ماننـد.و نه عرفان نظریاست  و تعليقـات و مقـّدمات

اسرارالّشريعة«و» تمهيد القواعد«،»مصباح االنس«،»الفتوحات المكّيّة«شرحهای آن،

و انوارالحقيقة مى»و اطوار الّطريقة و جـامعى در معرفـت نفـس را تـوان منـابع غنـى

ا عالمه حسن. دانست و همه 560ی ست همهزاده آملى معتقد 27ی باب فتوحات مكّيّه

(الحكم در معرفت نفس است فّص فصوص ص1ج:ش1386زاده آملى، حسن. ،43(

و و تحليـل روح و ظرافتهای خاّصى بـه تبيـين يكى از كتب عرفانى كه با تيزبينى
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و پنهان آن هّمت گمارده، مثنوی معنوی مولوی است از.زوايای پيدا  در اينجابه برخـى

و از اين دريای پهناور نكات روح كه بـه اقيـانوس-شناسى مثنوی مولوی اشاره كرده

و سنّت متّصل است مى جرعه-اليتناهى قرآن : نوشيم ای چند

 هم به قدر تشنگى بايد چشيد آب دريا را اگر نتوان كشيد

بى( )2164دفتر ششم، بيت:تا مولوی،

و سهل و عرفانى، معموالً از تمثيلالفهم كردِن مولوی، برای ساده های حقايق متعالى

و معمولى استفاده مى و عادی و قّصه ماننـد پيمانـه، نمايد؛ چه اينكه از نظر وی تمثيل

:حقايق مانند دانه است

 نى اندر وی بسان دانه استـمع ای برادر قّصه چون پيمان است

مهـدان گ رد مرد عقلـعنى بگيـی  شت نقلـگرـننگرد پيمانه را

)3622همان، دفتر دوم، بيت(

و بدن) الف و گرايشـها:نزاع بين اميال روح در وجود انسان دو نوع متفاوت از اميال

و منشأ نـوع  وجود دارد، منشأ يك نوع از اين اميال، روح الهى منفوخ در انسان است

و طبيعت مادی انسان مى د. باشد ديگر، بدن و بـدن و همـراه به اعتقـاد مولـوی، روح

و اميال متفاوتى دارند؛ يكى به سوی عـوالم بـاال، بـال مى و هستند كه طبايع گشـايد

در اشتياق. زند ديگری در زمين چنگ مى های متفـاوت آن دو، باعـث نـوعى تنـازع

را وجود انسان مى و سعادت انسان اين است كه بـدن و در نهايت شرط موفقيّت گردد

َمركَب روح است تـا بوسـيله. ار گيرددر جهت خدمت رسانى به روح بك ی آن بـه تن

بنابراين مادامى كه انسان نگرش ابزاری به بدن دارد.ی خود برسدی الهيّه اهداف عاليّه

و  و بدن موفق است؛ در غير اين صورت بدن بـا اميـال دنـى در ايجاد تعامل بين روح

ق.دنيويش سركشى خواهد كرد و مجنـونّصهمولوی برای بيان اين مقصود، از ی ليلـى

:گيرد كمك مى
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و قّدامى الهوی ّ هوی ناقتى خلفى و ايّـو ان لَمـاهـى انـفـلـتـخـا

درـمـه و گه مجنون حّرـگه شتر چربي تنازع با شتر چو مجنون د

نـيـمش آن ليلى روانـميل مجنون پي پـاقـل كـه از ّره دوانـى

هـاي تن گمره آن جانر را رهزنـمره يكدگـن دو ز  كو فرو نايد

ز هجر عرش ان ز عشقای در فاقهـجان ای خاربن چون ناقه تن

سـان گشايـج ت وی باال بالهاــد چنـدر زده هاـگالـن در زمين

)به بعد264همان، دفتر چهارم، از بيت(

مولـوی معتقـد اسـت:»از خـود بيگـانگى«توّجه افراطى به بدن، يكى از عوامـل)ب

و نه بدنش و خويشتن هر انسانى عبارت است از روح او حال اگر كسى توّهم. حقيقت

شده» از خود بيگانگى«نمايد كه اصِل اصيل در وجودش عبارت است از بدن، مبتال به 

را بـه» از خود بيگـانگى«مولوی برای بيان اين مطلب، شخِص مبتال به اين نوع. است

خ كند كه سرمايه كسى تشبيه مى در ود را برای ساختن خانهی ای مصـرف نمايـد؛ امـا

اش را در زمين بيگانه بنا نموده است؛ لذا چيزی را كـه، پايان كار متوّجه شود كه خانه

:دانسته، بايد رها كند به غلط، مملوك خود مى

خـن ديگـدر زمي مكـران خـكنـانه كـار ن كار بيگانه مكنـود

بيـكي تـگـست خـانه توـن بـك اكى غـرای اوسـز توـمـت  ناكى

و شيرين مى جـوهـگ دهى تاتو تن را چرب نـر  فربهى ابىـيـان را

مـگ م يان مشك تن را جا شودـر گنــروز پـردن  شود يداـد او

ا بر تن مزن بر دل بمال ر  ذوالجاللك چبود نام پاكـمش مشك

)به بعد 264همان، دفتر دوم، از بيت(

و متفاوتى آفريده است،:با عالَم ملكوتسنخى روحهم)ج خداوند موجودات متعّدد

و مرتبه آن تفاوت برخى از موجودات در نحوه بعضـى از مخلوقـات. هاستی هستى
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و جبروتى(خداوند مجّرد و ناسوتيند) ملكوتى اما، در ايـن ميـان،.و برخى، جسمانى

ذا. ترين مخلوق خداوند است روح انسان عجيب و جايگاه اصـلى اين موجود تًا مجّرد

و پايبند بدن  آن ملكوت است؛ هر چند، بنا بر حكمت خداوند از آن عالم هبوط نموده

و در كنـار ديگـر  و ناسوتى ادامه حيات دهـد و بايد مدتى در عالم مادی ماّدی گشته

.موجودات مادی، همزيستى نمايد

و هم سنخ خـود، از اينرو بديهى است، روح ملكوتى، اين جهان مادی را نه موطن

و مـوطن دائمـى بلكه مسافرخانه و آرزوی عروج به مأوی و موقّت بداند ای نامأنوس

و احيانًا بخواهد درد اشتياق را شرح گويد ست طنين چنين آرزوئى بديهى. خود نمايد

نه برمى-ی الهى موجود در انسان است كه همان نفخه–از مرتبه اعالی روح  و خيزد

و بـه آن از  و دنيای مادی ناسوتى آغشته گشته مراتب ادنای روح كه با بدن جسمانى

از مولوی به انحاء مختلف قّصه. دل بسته است و دور ماندن آن و جدائى ی غربت روح

و آرزوی پايان يافتن دوره را اصل خويش و فرا رسيدن موعد وصل خويش ی هجران

:بيان نموده است

چ حـبشنو از نى مىـكايـون جدـكنت شـهـيـدائـاز مىــكايـا دـنـكت

تـز نيسـك بـتان ندــاندهــريـبـا مرا مـفيـاز نــرم و زن دــان يدهـالـرد

شـسينه خواهم شرح بـت رحه از فراقـه شـويـگـا اقـيـتـاش رح دردـم

جـبل خويشـهركسى كو دور مانداز اص  خويش ار وصلـد روزگـويـاز

و ز جان ز تن مستور نيستتن  نيست ليك كس را ديِد جان دستور جان

)به بعد1همان، دفتر اول، از بيت(

بعضى از مسائل كالمى جديد كه به عنوان چالشى بين دين:روح، فراتر از جنسيّت)د

. تواند پاسخ مناسبى در فرهنگ اصـيل اسـالمى بيابـدو دنيای مدرن مطرح است، مى

مىيكى از اين مسائل، تفاو و زن و. باشدت يا تشابه مرد اين مسأله ديدگاههای متعّدد
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و روشـهای بسياری از نظريه. بعضًا متعارضى را متوّجه خود نموده است پـردازان، راه

و يا تفريطى پيموده و–مولوی. اند افراطى با استنباط از منابع اصلى دين، يعنـى قـرآن

مى-روايات مى حقيقتى را بيان تفاوت يـای آن را پاسخ مناسبى به مسألهتوان كند كه

و مرد دانست در اين مبحث، مولوی معتقد است روح مافوق زن يا مرد بودن. تشابه زن

و يـا. است مؤنّث يا مذكّر بودن مربوط به روِح منهای بدن نيست، بلكه از لـوازم بـدن

م تواند منكـرىروح از آن جهت كه به بدن تعلّق دارد است؛ اما، مگر هيچ عقل سليمى

و لواحق آن باشد و لوازم و زن از جهت بدن ؟! تفاوتهای مرد

و زن هسـتند، نـاظر بـر روح و رواياتى كه مبيّن عدم تفاوت مـرد بنابراين، آيات

و هو مؤمن فلنحيينّـه حيـاة طيّبـة«: انسانند، مانند » ...من عمل صالحًا من ذكر او انثى

و زن استو هر آيه يا روايتى كه مبيّ)97نحل( الّرجال قّوامـون«مانند-ن تفاوت مرد

و يا مربوط به روح است اما-)34نساء(» ...على النّساء و لوازم آن ناظر به بدن انسان

:از جهت همنشينى آن با بدن

و جان نهـثـام تأنيـن اين حميراء لفظ تأنيث است ايـش تـند  زياناـن

راك از تأنيث جان را باك نيستـلي نيروح و زن اشراك ستـبا مرد

م منّؤـاز بكذّـث وز اسـرتـر و تر است جانستآننهيناتـر  كزخشك

ز نان گي اين نه آن جان است كافزايد چنـهى باشـا  ين گاهى چنانـد

)به بعد 1974همان، دفتر اول، از بيت(

و بدن سّری الهى)ه و بحـث:كيفيّت ارتباط روح در يكى از مسـائل پيچيـده انگيـز

از)روح(مباحث مربوط به نفس  و بدن اسـت، بسـياری و اتّصال روح ، كيفيت ارتباط

ازـمولـوی در ابيـات زيرـ. انـد فالسفه در حّل اين مسأله عاجز مانده ماننـد بعضـى

و بـدن را بايـد در حكمـت الهـىـ انديشمندان ديگر معتقد است كيفيت ارتباط روح

و اين مسأله از مسائلى اس : داردت كه عقل بشر را به حيرت وامىجست
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من حيرت اندر حيرت است ای يار من  اين نه كار توست و، نه هم كار

كَه پرّه فرعـه باشـداند وليك از ريع زرعـر دو او باشـه و آن د اصل

 قصاب اين گرد ران باگردنستاي اين اضداد را با هم ببست حكمت،

ب نـى قالـروح كـدانـب كـد بـقالبردـار و سردـت ي جان فسرده بود

پـقالب جـيـت و آن نـانـدا  راست شد زين هر دو اسباب جهانانـهـت

)به بعد 3420همان، دفتر پنجم، از بيت(

در مثنوی معنوی مطالبى مطرح شـده:سير استكمالى روح از جمادی تا قرب الهى)و

و حركت اشتدادی آن از مبـدأ جسـمانيّت بـه مقصـد است كه به سير استكمالى روح

و روحانيّة البقاء بودن روح(روحانيّت  و مبيّن عـروج) جسمانية الحدوث اشاره داشته

:روح به مراحلى از معراج است كه حتّى مالئكه نيز توانايى همراهى با آن را ندارند

و نامى شدمـاز جم ن ادی مردم حيـوز ز  وان سر زدمـما مردم

و آدم شدمـوانـمردم از حي ز مردن كم شدمى  پس چه ترسم كى

هـار ديگ بمـر بـم بـتشرـيرم از مـا بـرآرم از پرـالئك و  ال

انـچـآنر از ملك پران شومـار ديگـب وهـه نـدر  ايد آنشومـم

)به بعد 3091همان، دفتر سوم، بيت(

و سلوك در عوالم روح، حقايق گرانبهـای بسـياری ديگـر را گرچه مولوی با سير

و و توضيح همه كشف آن بيان نموده، لكن تقرير گنجـد لـذا بـه ها در اين مقالهنمىی

. كنيم همين مقدار اندك، بسنده مى

 شناخت روح در فلسفه)4

و فلسفيدن را به معنای انديشيدن در باره با اگر فلسفه ی مسائل مهم هستى بدانيم،

تـوان توجه به اينكه يكى از مهمترين مسائل هستى عبارت است از نفـس انسـان، مى
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ی زاد بشر است؛ چرا كه تا بشر بوده اسـت، انديشـيدن در بـاره ادعا كرد كه فلسفه هم

امـا.؛ بنابراين تا بشر بوده، فلسفه هم بـوده اسـتنيز بوده است» نفس«و» خويشتن«

و باقيمانده از پيشينيان، نيز، هميشـه بـا معرفـت  فلسفه به معنای آثار فلسفى مكتوب

آن نفس قرين بوده؛ بيشتر فالسفه و نقل قولى از ها ای كه در تاريخ فلسفه، كتاب، سخن

و در دسترس است، بخش مهمى از سخنان خود را به مسأ ی نفـس اختصـاصلهباقى

.اند داده

ايران باستان آثـاری هر چند از فالسفه:ايران باستانی شناخت روح در فلسفه)4-1

مكتوبى در دست نيست، اما بنا بر تحقيق اكثـر مـوّرخين منصف،بسـياری از مباحـث 

و حكمت عملى موجود در فلسفه يونان، ميراث فالسفه ايـران باسـتان  حكمت نظری

كه-قيقات اين مورخين مبيّن اين حقيقت است كه حكمای ايران باستانتح. بوده است

، به نوبه-اند به مغان مشهور بوده ی خـود، حكمـت را از انبيـای عظـام از جملـه نيز

. اند آموخته بوده زرتشِت پيامبر

و-ی مغان ايرانى، معرفت نفـس ترين آموزه مهم و سـير بـويژه از حيـث شـهودی

و رياضت ی بزرگ يونان، از جمله فيثاغورس، فالسفه. بوده است-عملىهای سلوك

و افالطـون شـاگردان مكتـب مغـان ايرانـى بوده (انـد سـقراط :ش1384ای، خامنـه.

)54-67صص

ای ماننـد سـقراط يبشـتر مسـاعى فالسـفه: يونـانی شناخت روح در فلسفه)4-2

و خودسازی معطوف به خود (بوده است) اخالق(شناسى ،1ج:ش 1368تون، كاپلسـ.

مى) 125ص كرد كه بجـای اشـتغال بـه مشهور است كه سقراط طالبان علم را توصيه

از افالطون بخش عمده. جان، به شناختن خودشان همت بگمارند شناخت اشياء بى ای

و مسائل مربوط بـه آن اختصـاص داده اسـت از. كتب فلسفى خود را به نفس برخـى

ِقـَدم  عقايد مشهور فلسفى در خصوص نفس، منسوب به اين فيلسوف است؛ از جملـه
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و آگاهى آن به بسياری از حقايق قبل از تعلّق گرفتن به بدن ارسطو معرفت نفس. نفس

و مى :ويدگ را به ساير معارف ترجيح داده

و ستودنى است با اين همه دانشى را بـر دانـش ديگـر. هر دانشى به چشم ما زيبا

و يا از آن رو كه موضوع بحث آن عالى تر رجحان مى نهيم، يا از آن رو كه دقيق است

و در خور ستايش بيشتر است؛ به اين دو سبب شايسته است كـه مطالعـه نفـس را در

(مقام اول جای دهيم )1ص:ش 1366ارسطو،.

و مسائل آن نوشته اسـت از جملـه و رساالتى مختص به نفس اين فيلسوف كتب

.كه به فارسى نيز ترجمه شده است»ی نفس در باره«كتاب 

ی فيلسـوف مسلمان، هم به سائقهی فالسفه:اسالمىی شناخت روح در فلسفه)4-3

و هم به سابقه اهی مسلمان بودن، انگيزه بودن تمـام بـه معرفـت نفـس ای كافى بـرای

و بررسى مسائل مربوط به نفس از لـوازم. اند داشته همانگونه كه گفتيم از طرفى بحث

و سخنان معصـومين ^الينفك انديشه فلسفى بوده است؛ از طرفى ديگر، قران كريم

و تبيين مسائل نفس جايگاه رفيعى. تأكيد وافری بر معرفت نفس دارند بنابراين، تحليل

و بخـش قابـل تـوّجهى از كتـب ايـن فالسـفه را بـه خـود نزد فالسفه  مسلمان دارد،

سينا، نفس را در قسـمت قبل از مالصدرا، از جمله ابنی فالسفه. اختصاص داده است

و بررسى قرار مى مى طبيعيّات مورد بحث و در توجيه اين روش گفتنند نفس بـه دادند

و لذا محّل بررسى آن طبيع .يّات استبدن جسمانى تعلّق دارد

و از جهات اما، مالصدرای شيرازی تحّوالت بنيادينى در فلسفه اسالمى ايجاد نمود

مختلفى، در فلسفه طرحى نو درانداخت؛ از جمله اينكه مباحث فلسفه را بـر اسـلوب 

و سلوك عرفانى، در چهار سفر قرار داد؛ سفر چهارم اسفار اربعه مالصـدرا بـهی سير

آ و مباحث مرتبط به مىنفس و عاليترين مراحل حكمتن پردازد؛ چرا كه غايت قصوا

مهمترين اصول بنيادين حكمت متعاليه. صدرالّدين مبحث معرفت نفس استی متعاليه
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از– و حركت جوهری: كه عبارتند مقـدماتى هسـتند-اصالت وجود، تشكيك وجود

.فلسـفى معـاد جسـمانى-و سپس تبيين عقلـى» حدوث جسمانى نفس«جهت اثبات 

و معاد خاليق معرفت نفس اسـت، چـرا: مالصدرا معتقد است كليد علم به روز قيامت

و نفس در حقيقت صراط، كتـاب، ميـزان،  كه نفس برای امور آخرت ايجاد شده است

و جهنم مى (باشد اعراف، بهشت ص9ج:م 1981مالصدرا،. )318وص 278،

و معرفـتی در فلسفه:معاصر غربی شناخت روح در فلسفه)4-4 غرب نيز نفـس

ای تأسـيس فلسفى ويـژهی معاصر غرب شاخهی در فلسفه. آن مورد توّجه بوده است

و ويژگيهای آن اختصاص دارد؛ لكن واژه مصطلح بـرای آن، نـهی گرديده كه به نفس

ذهـنی فلسـفى بـه فلسـفهی ايـن شـاخه. باشـدمى» ذهن«بلكه» روح«يا» نفس«

)philosophy of mind (و روش دكارتی سابقه. مشهور است اين اصطالح به فلسفه

مى) 1596( و بدن. گردد باز و تمايز مفرطى بين روح وی با روش خاّص خود جدائى

و به منظور تأكيد بر اين تمايز، عنوان  را جـايگزين عنـوان ) mind(» ذهـن«قائل شد

و هر چنـد) mind(ی ذهن در نگرش دكارت كلمه. نمود) soul(» روح« شـامل روح

مىی همه و نقش ادراكى روح اشاره دارد قوای آن . باشد؛ اما بيش از هر چيز به جنبه

و ماده در فلسفه و نيز بعـد از آنكـهی غرب بعد از رواج مكتب پوزيتيويسم گرايى

و از طـرف ديگـر ضـمن  و بدن قائـل شـد دكارت از طرفى به تمايز مفرطى بين ذهن

م و علولى بين آن دو، از تبيين اين ارتبـاط عـاجز مانـد، بتـدريج پذيرش ارتباط علّى

و ترويج نظريّه زمينه ی ذهن مهيّا شد كه منكر وجود هايى در فلسفه هايى برای تأسيس

ی معاصر غرب ديـدگاهايى رايـج اسـت كـه هم اكنون در فلسفه. اند نفس مجّرد بوده

ين مسائل مربوط به حاالت ذهنى اعتقادی به ذهن مجّرد ندارند، اما در عين حال به تبي

و بدن(ی حامى ذهن مجّرد با اين همه، نظريّه. پردازند مى ، علـى)دوگانه انگاری ذهن

و تـا حـد زيـادی رغم آنكه مورد حمالت شديد بعضى از فالسفه ی غرب قرار گرفت
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و ضعيف گشت، مع و از طـرف نحيف و پابرجاسـت الوصف هنوز هم اين نظريّه زنـده

مىی فالسفه (گـردد مهّمـى بطـور مسـتدل حمايـت اهـّم)9ص:ب1378ايـزدی،.

و بررسـى قـرار مـى گيرنـد ديدگاهايى كه در كتب فلسفه ی ذهن معاصر مورد بحـث

:عبارتند از

براساس اين ديدگاه وجود انسان مركّب است از دو:Dualism)(گرايى دوگانه) الف

و متمايز كه هر يك از اين دو  جوهر دارای صفاتى اسـت كـه ديگـری جوهر متفاوت

و مهم) آگاهى(ترين ويژگى يكى از اين دو جوهر فكر مهم. فاقد آن است تـرين اسـت

و فاقد امتداد) ذهن(نفس. ويژگى جوهر ديگر امتداد است جوهری است غيرجسمانى

و مكانمنـد  و انديشه؛ لكن بدن جوهری است جسمانى، ممتد و مقدار اما واجد آگاهى

و انديشهاما فا و. قد آگاهى انسان متشكّل است از اين دو جوهر كـه در عـين تفـاوت

و معلـولى دارنـد و تـأثّر علّـى . تمايز، به نحو اسرار آميزی نسبت به يكـديگر تـأثير

و افكار در نفس پديده  شوندمى) ذهن(های مربوط به بدن موجب احساسات، تجارب

و حركـات)ذهـن(و از طرف ديگر، حاالت مربوط به نفس منجـر بـه عمـل، گفتـار

سـينا، ای مانند سـقراط، افالطـون، ارسـطو، ابن فالسفه. گردند فيزيكى اعضاء بدن مى

و بدن هستند و دكارت معتقد به دوگانگى نفس . مالصدرا

اولين موضع ماديگرايانه در مقابل اعتقاد به روح ):Behaviourism(رفتارگرايى)ب

گرايى بود، در اوايـل قـرن بيسـتم، بخـاطر تـأثير مكتـب، رفتار)گرايى دوگانه(مجّرد 

و تجربه، اولين بار ايـن ديـدگاه از طـرف  و اعتقاد به اصالت ماّده پوزيتيويسم منطقى

و پرداخته شد، هر چنـد ايـن ديـدگاه ابتـدا در قلمـرو) 1945(گليبرت رايل  ساخته

ت حليلى مورد اسـتفاده روانشناسى مطرح گرديد، اما در فلسفه نيز به شكل رفتارگرايى

مى. قرار گرفت و حاالت ذهنى قـرار و ذهن گيـرد در اين ديدگاه آنچه جانشين نفس

و تجربه از. پذير عبارت است از رفتارهای مشاهده و رويدادهای درونى اعـم حاالت
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و حاالت فيزيولوژيكى به هيچ وجه مورد توجه نيستند مالك ارتباط. حاالت نفسانى

و مفاهم آنهانسانها آنی بين و گفتار لفظى ها، مثًال ها عبارت است از حركات فيزيكى

مى» فالنى دارای درد است« و ناله و يا برای درمـان درد بدين معناست كه وی آه كند؛

و قابل های رفتاری كه تجربه همين داده. نمايد نظير مصرف كردن دارو اقدامى مى پذير

و تحقيق هستند مالك ارزياب و تبيـين علمـى را برمـىمشاهده حـاالت. تابنـدى بوده

و نبـود  و بـود و مشاهده نيستند از اصل منتفينـد و تجربه درونى چون قابل دسترسى

مى. ها يكسان است آن اما آنچه در باال بيان شد وجه. شود اين نظريّه به اقسامى تقسيم

مى مشترك همه م جـى،و اليكـن ويليـا11:ش1381خـاتمى،.(باشـدی آن اقسـام

)12ص:ش1383

بعد از آنكه برای بسـياری از فالسـفه معلـوم گشـت كـه ):Identity(همانى اين)ج

و با زمينه و حاالت ذهنى ناتوان است، ی مسـاعدی ديدگاه رفتارگرايى در تبيين ذهن

و اعصاب فراهم شد، نظريّه ای همانى از طـرف فالسـفهی اين كه در علوم فيزيولوژی

دی) 1959(اسمارتسىجى مانند جى بنـابراين. ارائه گرديـد) 1968(آرمسترانگامو

و حاالت ذهنى همان حاالت مغزی هستند هر چنـد از جهـت. نظريّه، ذهن همان مغز

)cی عصـبى مثًال تحريـك رشـته(با حاالت مغزی) مثًال درد(مفهومى، حاالت ذهنى 

و مفهـومى بـين حـاالت تفاوت ظاهر. متمايزند اما از جهت مصداقى وحدت دارند ی

و حاالت مغزی و روانشناسـى) فيزيكى(ذهنى ناشى از تفـاوت روانشناسـى عرفـى

شـود در زبـان علمى است، آنچه كه در زبان عرفى به آن درد يا خوشـحالى گفتـه مى

ی نظريّـه. گوينـد مىaيا فعاليّـت سـلول عصـبىcعلمى به آن فعاليّت سلول عصبى 

و همانى اين را ). گرائى ماّده(ی فيزيكاليسم شفافى است از نظريّهبيان صريح اين نظريّه

و ايـن اين: كنند به دو نوع تقسيم مى الكوسـت ژان،.(همـانى مصـداقى همـانى نـوعى

)124ص:ش1375



 �45 محسن ايزدي

�� �ين� سا� ششم� شما � �مستا� عقل �۱۳۹۳يا��هم� !اي 

و اعتراضهای بحقّى كه بـر عليـه ):Functionalism(گرايى كاركرد)د بخاطر ايرادها

را) 1967(ای از جمله هيالری پانتام همانى وارد شد، عّده اينی نظريّه طـرح ديگـری

و ضعفهای نظريّه كه. همانى نباشدی اين ارائه نمودند تا دچار نقصها و تدبير اين طرح

به كاركردگرايى شهرت يافت، بر آن است كه حاالت ذهنى همان حاالت مغزی نيستند 

و كاركرد علّى و واكـنشی معلولى كه بوسيلهـ بلكه عبارتند از نقش و كـنش فراينـد

مى زيست cی عصـبى لذا، بعنوان مثال، درد خوِد شلّيك رشـته. دهد شيميايى مغز رخ

و كاركردی است كه شلّيك رشته و معلولى همراه بهcی عصبى نيست بلكه نقش علّى

مى. دارد و حاالت ذهنى را متمايز دانند؛ هر چنـد بنابراين كاركردگريان حاالت مغزی

و مى منشأ در حقيقـت از منظـر. داننـد خاستگاه حـاالت ذهنـى را حـاالت مغـزی

توصـيفى كـامًال-1: كاركردگرايى سه سطح از توصيف برای اين فرايندها وجـود دارد

و فيزيولـوژيكى  توصـيفى انتزاعـى كـه-2فيزيكى كه عبارت است از فعاليّت عصبى

و معلولى رشته و كاركرد علّى عص عبارت است از نقش و مغـزی های توصـيفى-3بى

و فعاليت فيزيكى آن استی اين البته مبدأ همه. ذهنى از كاركردگرايى دو تقرير. ها مغز

و ديگـری كـاركردگرائى نظـری  . علّـى-مشهور است يكـى كـاركردگرائى ماشـينى

را گرايى ماشينى با يك تفسير قوی، زمينه كاركرد ی بوجود آمدن ديدگاه نسبتًا جديدی

(كه به مدل كامپيوتری ذهن يا هوش مصنوعى شهرت يافت فراهم نمود اليكن ويليام.

)80ص:ش1383جى، 

كه جديدترين طرح برای-اين نظريّه:(Artificial intelligence)هوش مصنوعى)و

) AI(ی هوش مصنوعى محصول فعاليتهايى است كه در رشته-تبيين ذهن انسان است

دا. در حال انجام است يكى هوش مصنوعى با تفسـير: رای دو تفسير استاين ديدگاه

و ديگری هوش مصنوعى با تفسير ضـعيف بـر اسـاس تفسـير قـوی از هـوش. قوی

مى) 1979(كارتىمك مصنوعى كه افرادی مانند جان كنند، ذهن انسان از آن طرفداری
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) برنامه(افزار نسبت ذهن به مغز، عينًا نسبت نرم. كند مانند يك كامپيوتر رقمى عمل مى

مى. كامپيوتر به سخت افزار آن است -1: گيـرد عملكرد انسان در سـه مرحلـه انجـام

-3تفكّر روی ايـن اّطالعـات-2گرفتن اطالعات از مدخلهايى نظير حواس پنجگانه

رفتارهای فيزيكى وگفتاری ناشى از آن تفكّر، مانند كامپيوتر كه همين سـه مرحلـه را

پاسخی ارائه-3پردازش اطالعات-2) اطالعات(ا گرفتن وروديه-1: نمايد طى مى

. الزم ناشى از پردازشها به عنوان خروجى

ترين تلقّى از ديدگاه هوش مصنوعى اين است كه خصوصيّات روانشناختى افراطى

و آگـاهى بـه كـامپيوتر نسـبت داده شـود؛ البتـه نـه  و حاالت ذهنى، نظير احسـاس

مىكامپيوترهای موجود بلكه كامپيوتره و سـاخته ايى كه انتظار رود در آينده طّراحـى

(شوند )26ص:ش1385طهماسبى،.

 شناسي شناخت روح در فراروان)5

از. تـوان بـه دو قسـم تقسـيم كـرد استعدادهای موجـود در انسـان را مى قسـمى

و معمـولى اسـت؛ امـا قسـم  و افعال عادی استعدادهای موجود در انسان منشأ اعمال

مىديگری از  و بـروز اعمـال استعدادهای نهفته در وجود انسـان توانـد منشـأ ظهـور

و اكثر آنها را نمى العاده خارق و غير عادی است تـوان گردد؛ يعنى اعمالى كه فراطبيعى

و تبيين نمـود و. با قوانين علمى توجيه و اسـتعدادها و لـذا منشـأ آنهـا، بـدن انسـان

و مغزی نيست از. خّالقيتهای بدنى از برخى ارتباط با ارواح، آگاه: اين اعمال عبارتند

و واجد علوم غيبى شدن، خلع روح از بدن  ، آگاه)موت اختياری(شدن از وقايع آينده

و عالم برزخ ی تجربـه(شدن شخصى كه در حالت اغماء است نسبت به وقايع اين دنيا

در)مشرف بر مرگ و تصـّرف كـه(طبيعـت، رؤيای صادقه، معالجه يك بيمار با دعا،

مى شامل موارد متعددی از كارهای خارق ).شود العاده
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و افعال خارق و كرامـات اوليـاء العاده كه مهم اين اعمال ترين آنها معجزات انبيـاء

و فلسفه به تفصـيل باشد، از قديم مى و بويژه در عرفان و بررسى بوده االيّام مورد تأّمل

جه. از آنها سخن به ميان آمده است العـاده تحـت عنـوان ان معاصر، اعمـال خارقدر

در علمــى بــه نــام parapsychologic) (phenomena-های فراروانشــناختى پديــده

و بررسى قرار مى (parapsychology)فراروانشناسى به گفته يكـى. گيرد مورد تحقيق

:از محققين

و عرفـ پديده و در تـاريخ اديـان ان، های فراروانشناختى همان است كه در قـديم

و خوارق عادات نام داشته است و كرامات از. معجزه در يك صـد سـال اخيـر بـيش

ای بنـام يـا بـا موضـوع يكصد دانشـگاه در سراسـر جهـان بـويژه در غـرب، رشـته

و دهها محقق برجسته با كاربسـت روشـهای مـتقن علمـى ايـن  فراروانشناسى دارند،

و خدشهكنند تا سرانجام به قانونمند پديدهها را بررسى مى ناپذير آنها دست يهای نهايى

(يابند )10ص: 1379خرمشاهى،.

–پژوهشى، مترّصد يـافتن توجيهـات علمـى–اگرچه بعضى از مؤسسات علمى

مى العاده تجربى، برای اعمال خارق رسـد جسـتجوی يـافتن چنـين هستند اما به نظر

و توجيهاتى برای برخى از اين گونه اعمال، بى و جهدی بـىراهه پاسخها توفيـق رفتن

مى. است و مصدر بسياری از اين اعمال، روح انسان و اعضـاء منشأ و نـه بـدن باشـد

.اصلى آن مانند مغز

و برخي ديگر از علوم تجربي)6  شناخت روح در فيزيولوژي

و عملكردهای تحقيقات علوم تجريى، حقايق جديدی را درباره نحوه عملكرد مغز

و فـرو كـردنفي. آن كشف نموده است زيولوژيستهای مغز با تحريك الكتريكـى مغـز

و رويدادهای خاصى را در انسان برمى . انگيزند الكترودهايى در ميان جمجمه، حاالت
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تحريك قسمتهای مشخصى از مغز باعث بلند كردن دست، به يـاد آوردن موضـوعات

و گريه مى و خنده يا اضطراب (شود فراموش شده، بروز شادی : 1362ربور، ايـان بـا.

 357ص

و آزمايش، اشياء جسمانى همهٴ علوم تجربى از جمله فيزيولوژی، از طريق مشاهده

آندسته از علوم تجربى كـه بـه مطالعـه دربـاره انسـان. دهند را مورد بررسى قرار مى

و لوازمی پردازند، از بين دو جزء تشكيل دهنده مى و بدن، فقط بدن انسان، يعنى روح

آ مىفيزيولژيك و توصـيفى كـه ايـن. دهندن را مورد تحقيق قرار بديهى است، تفسير

و علوم از موضوع مورد تحقيق خـود ارائـه مـى دهنـد، تفسـيری ماديگرايانـه اسـت

و گزارش يافته های علمـى خـود متخصصان اين علوم نيز مادامى كه در مقام توصيف

و طبيعى به بيان اين گزارشها مى در هستند با نگرشى تجربى و با چنين نگرشى پردازند

و اعصاب كـه بسياری از همين متخصصان مغز. مقام اثبات يا انكار روح مجرد نيستند

ـ و اقتضای علوم تجربىدر تحقيقات تجربى خود توصيفى ماديگرايانهـ بنابر رسالت

و عملكرد آن ارائه مى دهند به شدت معتقد به تجرد روح هستند سرجان اكلز،. از مغز

(رنده جايزه نوبل، يكى از اين دانشمندان استب بنابراين) 107ص: الف 1387ايزدی،.

و پديدهـ همان گونه كه تبيينهای علمى های جهان، از طريق توسل به علل تجربيِوقايع

و كالمى اين پديده و طبيعى، جانشين تبيينهای فلسفى ها از طريق علـل مـاوراء مادی

پ و رويدادهای مربوط به انسـان از طريـق تحليـل طبيعى نخواهد شد، تحليل ديده ها

و غدد نيز جانشين تبيينهای روح و اعصاب گـردد بلكـه شناسانه نمـى فرايندهای مغز

و نه در عرض هم . ايندو در طول همند

و در عين حال غـامض همانگونه كه قبًال هم گفتيم، يكى از مهم ترين مسـائل ترين

و تـأثّر متقابـلطهی رابی نحوه فلسفى، مسأله و چگونگى تأثير و بدنو چرايى ی روح

مى. آن دو است كنيم كه روح انسان، هر چند ذاتًا مجـّرد در اينجا به طور اجمال اشاره
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و برای انجـام كارهـای دنيـوی بـه و متّكى به بدن است است اما در مقام فعل، وابسته

به برخى از اعضاء اصلى بـدن، از نياز روح. ابزارهای مادی از جمله بدن نيازمند است

و-بجز ادراك عقلى-ی افعال خود روح در همه. جمله مغز، بسيار شديد است به بدن

و جوارح آن، بويژه مغز، نيازمند است از بنابر موفّـق. اعضاء ترين تحليـل ارائـه شـده

و بدن، اين دو وجود چنان درهـم تنيدهی رابطه نحوه  كـه بـدن از مراتـب انـدی روح

مى نازله (گرددی روح محسوب )105-129صص: همان.

و تربيـت روح خـود، مى تواننـد بـدون فقط نوادری از انسانها هستند كه با تقويت

و اعضاء آن، اعمال خارق ای را انجـام دهنـد؛ از اينـرو ترديـدی العاده بكارگيری بدن

و وقوع تغيير و بدن، بر يكديگر تأثير متقابل دارند از نيست كه روح و تحّول در يكـى

مى آن و اما اين سخن كه علّت تاّمه. نمايد ها ديگری را نيز متأثّر ی اعمال انسـان، مغـز

و واكنشهای پديد آمده در آن مى و مغالطه كنش . ای آشكار اسـت باشد، اّدعايى گزاف

و قوانين تكـوينى جـاری در نظـام همچنان كه ماترياليست ها، كه موجودات جسمانى

و منكر علتهای ماوراءطبيعىی پديده را علّت تاّمهطبيعت  از-های جهان مادی دانسته

مى هستند، مبتال به كوته-جمله خداوند و مغالطه .باشند بينى

و بلكه موجوديّت، منشأ اينگونه مغالطات، سطحى و منحصر دانستن عليّت، نگری

و امور جسمانى است فى، عليّت موجـودات اين در حاليست كه از منظر فلس. در جسم

و زمينه ِاعدادی و عملكردهـای.ی استساز جسمانى، محدود به عليّت بنابراين مغـز

و زمينه آن، علّت موجده اوی اعمال انسان نيستد؛ بلكه فقط علّـت معـّده سـاز اعمـال

و ملكوتىی اعمال انسان، بويژه اعمال خارق علّت موجده. باشد مى العاده، روح مجّرد

و پديـده گونه كه علّت موجـده همان. اوست های عـالم هسـتى، موجـوداتی وقـايع

آن-مجّرد و جسمانى فقـط علّـتمى-ها خداوند ودر رأس و موجودات مادی باشد؛

و نه معطـى وجـود؛ هـرا معّده و به عبارت ديگر موجودات جسمانى معطِى حركتند ند
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مىچند دانشمندان علوم تجربى به همين معطى حركت، فاعل .گويندو علّت

فى معطى  التّحرك الّطبيعى قائل معطى لهى فاعلاال الوجود
)106:ش 1369سبزواري،(

 نتيجه گيري

و لذا انسان شناسى از جهات متعـددی بـر از منظر دينى انسان جايگاه رفيعى دارد

او. يابد معارف ديگر اولويت مى و در نتيجه اهميت شـناخت حقيقتى كه جايگاه انسان

و ارتقاء بخشيده، روح مجرد وی است و روايـات. را برتری از اين رو در قرآن كـريم

و برخى صفات نكات گهرباری دربارهٴ^معصومين حقيقت روح، اهميت شناخت آن

. آن بيان شده است

و روايى مبّرایعالوه بر منبع كه معتبرترين منبع برای شناختـ از خطای وحيانى

و عميقى در تبيينـ روح انسان هستند و فلسفى نيز حاوی نكات دقيق معارف عرفانى

و تنبّهـات.و تحليل روح انسان هستند و عرفانى تأّمالت اگرچه بيشتر مكاتب فلسفى

و اند اما، در اين ميان، يافته معتنابهى در معرفت نفس داشته های مولوی در عالَم عرفان

پى.ز اهميتنددر قلمرو فلسفه بسيار حائ مالصدرای شيرازی بردن به زوايای پيدا برای

آوردهای علـوم ديگـر توان از دستمىـ بويژه نحوه ارتباط آن با بدنـو پنهان روح

و اعصاب نيز مدد جست نظير فراروان و مغز . شناسى، فيزيولوژی

ها يادداشت
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.من عرف نفسه عرف ربّه. ١١

.افضل المعرفة معرفة االنسان نفسه.١٢

.من عرف نفسه تجّرد. ١٣

غ. ١٤ .كّل معرفةاية من عرف نفسه انتهى الى

.نال الفوز االكبر من ظفر بمعرفة النفس. ١٥

و الذی يخرج منه روح العقل، فقال عبدالغفار االسلمى يقول اّهللاٰ عّزوجل. ١٦ : اّن المرء اذا نام، فاّن روح الَحيَوان باقية فى البدن

انّمـا:؟ فقال له ابوالحسن عليـه السـالم.....أ فليس تری األرواح كلها تصير اليه عند منامها» اّهللاٰ يتوفّى االنفس حين موتها«

فاّما ارواح الحياة فانها فى االبدان التخرج اّال بالموت؛ لكنّه اذا قضى علـى نفـس المـوت، قـبض. يصير اليه ارواح العقول

و لو كانت روح الحياة خارجة، لكان بدنًا ملقى اليتحرك كتابـه فـىو لقد ضرب اّهللاٰ لهذا مـثًال فـى. الروح الذی فيه العقل،

و ذات الشمال«: اصحاب الكهف حيث قال أ فال تری ان ارواحهم فيهم بالحركات؟» ...و نقلبهم ذات اليمين

له. ١٧ نعـم،:و تصعد روح المؤمن الى السماء؟ قال: اّن المؤمن إذا نام، خرجت من روحه حركة ممدودة الى السماء فقلت

ال يبقى شىء فى بدنه؟ فقال: قلت فكيـف تخـرج؟: قلـت. لو خرجت كلها حتّى اليبقى منها شىء اذًا لمـات.ال: حتّى

و ضوءه: فقال و شعاعها فى االرض؟ فكذلك الروحأ ما تری الّشمس فى السماء فى موضعها و:ا أصـلها فـى البـدن،

.حركتها ممدودة
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� �مستا�� � شما� يا��هم� !اي  � �ين� سا� ششم  ۱۳۹۳عقل

 كتابنامه

 قرآن كريم

، تهران، نشر فرهنگ اسالميبن، عبدالواحد)1379(اآلمدي،ـ1 و دررالكلّم،  محمد، غررالحكم

و ارشاد، فصوص)1378(ـ ابن عربى محيى الدين،3 .الحكم، شرح حسن زاده آملى، تهران، فرهنگ

. حكمت، تهران، انتشارات داوي عليمرادو تحشيه، ترجمهی نفس، درباره)1366(ارسطو،ـ4

و رهيافت)الف 1387(ايزدی، محسن،-5 و بدن آن، رابطه نفس و نـاموفق در انديشـه(هـا موفـق

)28-دينى

6______________ نو)مقدمه مترجم(، فلسفه ذهن)ب 1387(،_ يد، شيراز، انتشارات،

و دين، ترجمه1362باربور، ايان،-7 بهاءالّدين خّرمشاهى، تهران، مركـز نشـر دانشـگاهى،ی، علم

 تهران، 

ج)1386(زاده آملى، حسن حسن-8 و تنبيهات، ، قم، انتشارات آيت اشراق1، شرح اشارات

، آشنايى مقّدماتى با فلسفه ذهن، جهاد دانشگاهى، تهران، 1381خاتمى، محمود،-9

و جهان، تهران،بنياد حكمت اسالمى صدرا، 1380ای، سيّد محمد، خامنه-10 ، سير حكمت در ايران

و دانش جديـد«ی، مقّدمه1379خرمشاهى، بهاءالدين،-11 و ديگـران، ترجمـه»روح ی، واتسـن

.محمدرضا غفاری، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى

، شرح غررالفرائد، بـه اهتمـام مهـدي محقـق، تهـران، انتشـارات 1369سبزواری، مال هادی،-12

 دانشگاه تهران،

 االربعة، بيروت، دار احياء التّراث العربي،، االسفار1981الشيّرازي، صدرالّدين محمد،-13

بى-14  جامعة المدرسين، تا، الميزان في تفسير القرآن، قم، منشورات الطباطبائى، محمدحسين،

و 1385طهماسبى، محمدرضا،-15 ، رهيافتهای بنيادين در هوش مصنوعى، تهران،نشـريه حكمـت

،6فلسفه دانشگاه عالمه طباطبای، شماره

ج 1368كاپلستون، فريدريك،-16 جـالي، ترجمه1، تاريخ فلسفه الـدين مجتبـوی، تهـران، سـيد

 سروش، 

در1375الكوست، ژان،-17  رضا داوری، تهران، سمت،ی قرن بيستم، ترجمه، فلسفه
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�� �ين� سا� ششم� شما � �مستا� عقل �۱۳۹۳يا��هم� !اي 

ی امير ديوانى،، ترجمه)نگرش های نوين در فلسفه(نفسی، فلسفه1383اليكن، ويليام جى،-18

 تهران، سروش

ی اميـر ديـوانى، تهـران، سـروش،، ترجمه)فلسفه نفس(، كارگردگرايى 1381،________-19

 تهران،

ج، بحار1404مجلسى، محمد باقر،-20 ، بيروت، مؤّسسة الوفاء،58االنوار،

ج، ميزان1362محمدی ری شهری، محمد،-21 ، قم، مكتب االعالم االسالمى،4الحكمة،

بى مولوی، جالل-22 بى الدين،  جا، نشر طلوع، تا، مثنوی معنوی،از چاپ رينولدالين نيكلسون،

.امير ديوانى، تهران، سروشی ترجمهی نفس،، فلسفه1381هارت، ويليام دی،-23


