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 روانشناسی علم النفس

 تعریف نفس فصل اول          

 شخصیت

 مکتب

 عقل

 کندیل دوم          ابوسیف ال اسحاق فص

 فصل سوم        ابونصر محمد ابن فارابی

 فصل چهارم       ابن سینا

 فصل پنجم        ابوحامد غزالی

 فصل ششم      ابن رشد

 حکیم صدرالمتالهین شیرازی   فصل هفتم    

 ه نصیر الدین طوسیخواج    فصل هشتم  

 شیخ شهاب سهروردی     فصل نهم     

 نظریات جدید راجع به رابطه نفس و بدن     فصل دهم   

 چگونگی کسب معرفت در روان شناسی جدید     فصل یازدهم

 

 فصل اول 

اما تاریخ علمی کوتاهی دارد و اینن مسناهله   « گذشته فلسفی دیرین»روان شناسی به عنوان یک علم : مقدمه

دوراننی را  . پاره ای کج فهمیها و اشتباهات شده است که ضمن فراگیر بودن به مساهله ساز نیز هستندسبب 

که روان شناسی بخشی از فلسفه بود و با روش تفکر و اندیشیدن بنه مطالعنه مسنایل منی پرداخنت همنان       

علنوم دیگنر   با پیشرفت علم و گسترش فلسنفه بنه   . گذشته طوالنی و دیرین روان شناسی محسوب می شود

روان شناسی از فلسفه جدا می شود به صورت تخصصی به بررسی رفتار می پردازد، کنه بررسنی روو و روان   

به صورت یک برداشنت کامنل از کتناب علنم     . نیز بخشی از مطالعات جدید در حیطه روان شناسی می باشد
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 روانشناسی علم النفس

می و در پاینان از دیندگاه نظرینه    النفس در ابتدا نفس را از دیدگاه قرآن و بعد از دیندگاه دانشنمندان اسن    

 .پردازان معاصر بررسی می نماییم
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 روانشناسی علم النفس

 نفس از دیدگاه قرآن  نفس نمای کامل 

 معانی نفس   فصل اول

 نفس از دیدگاه دانشمندان اس می    

 نفس از دیدگاه دانشمندان جدید    

 نفس از دیدگاه اهمه اس می    

 تعریف شخصیت شخصیت  

 نیت  شالکه چیست؟    

 خلق و خوی       

 حاجت نیاز       

 مذهب و طریق       

 هیئت و ساخت       

 شکل گیری شالکه یا شخصیت     

 در دوران جنین    

 نطفه       

 علقه       

 مضغه       

  عضام       

 (روو)انشاء       

 کانون فطرت سلیم  قلب  

 کانون فطرت آلودگی    

 گونکانون فطرت عواطف گونا    

 عبرت اندوزی    

 عقل  
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 روانشناسی علم النفس

 علم النفس ←جوامع اس می   ←یشرفت علم در جوامع دیگرپ

 آموزش←فرانسوی 

 .همه زاده اجتماع هستند«  استعداد، عقل، هوش» ←امیل دورکیم ←جامعه شناسی

 مارکسیسم←اقتصاد

 اسپنسر : هند و شبه قاره هند←انگلستان

 طبیعی علوم                              

      سرچشمه گرفته از ریشه وحی و از مبدا فیض الهام گرفتهمعارف اس می                                      

 علوم ماورالطبیعه                             

 چگونگی پیدایش علوم و معارف اس می  ←از عجیب ترین رویدادهای تاریخی عقلی بشر

 در ساختار عقیدتی اس م است←یشینعلت جذب علوم تمدنهای پ

اس م با جذب عناصر فرهنگی بالنده تمدنهای پیشین، مقوالتی چون عقل، دین، حکمت و فلسنفه را بنا هنم    

 .پیوند دارد

نبود رابطه زنده و واقعی بین محتوای بسنیاری از درو  بنا مبننای فرهنن       

 اس می و ملی است

بر روی گنجهایی از اندیشه و معارف خوابیده است، گنجهایی که جهان اس م  تک نگری و یک بعد اندیشی

 غفلت از آنها به هیچ وجه حاکی از عدم وجود آنهانیست

 ((عدم الوجدان الیدل علی عدم الوجود)) 

 قرن هفتم هجری یا سیزدهم «پایان پذیرفتن ارتباط عقلی و معنوی بین غرب و شرق

 .عینی گرا هستند«دانشمندان اس می  

پژوهش و تحقیق در علوم و معارف اس می و جستجو در نظرینات   «میق ترین و پر جذبه ترین پژوهش هاع

 .عرفانی اس م
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 روانشناسی علم النفس

به سبب نبود رابطه زنده واقعی بین محتوای درو  با مبانی فرهنن  اسن می   «تک نگری و یک بعد اندیشی

 .است

 توسط ابن رشد «پایان یافتن علوم اس می : نکته 

در حالیکه در این دوره حینات  ( قرن بیستم. )هستند علوم اس می با ابن رشد پایان یافته استبرخی معتقد 

 .نوینی یافته است

جدایی زیاد از حد علوم مختلف از یکدیگر و نبنود نظنری واحند دربناره      «بزرگترین خطر فعلی تمدنی غربی

 (وایت هد)جهان

سیده است و ف سفه دیگر، هر یک به نوبه خود بر آنکه سیر حکمت اس می در قرن ششم هجری به پایان نر

بویژه آراء روان شناختی آنان در خصوص نفس و قوای آن، از اشتهای گنجینه و دانش های اس می افزودند و 

 .فراوان برخوردار است

از آنجایی که وحدت به کثرت می انجامد و عقل و عاقل و معقول بناز شنناخته منی شنود و از کثنرت      : نکته

 .به کدام        کل شیء هالک اال وجه. ت می زداید و همه چیز به سوی او باز می گرددوحد

 .گرایش به اصل توحید و اشاعه آن است «اصول و پایه های بنیانی اس م

 

 رابطه دینی است مبتنی بر وحی و توجه به عالم اعلی و مبداء متعالی و معنوی عالم 

 موضوع علم النفس

 .ایمان از همان آغاز مورد توجه حکمای اس می قرار گرفته است رابطه بین عقل و 

         هشت قرن بعد از کندی که برای اولین بار این مسنئله مهنم را مطنرو کنرده بنود موضنوع توسنط

 م.صدرالمتالهین به بهترین وجهی با هماهنگی و وفاق کامل حل شده

 عتقاد دیننی بنه هنم منی پیوندنند     نقطه ای است که در آن دو استدالل و ا «گاه عقل و ایمانمیعاد .

 .حکمت و معرفتی است که انسان را به کمال می رساند

  همواره سنت عقلی و عملی فرایند ارزنده است که براسا  گزینش آگاهانه و انتخاب راه بر پایه فهم

 .و استدالل در متون اس می مورد توجه بوده است
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 روانشناسی علم النفس

 عون الحسنه اولئنک هندی هنم ا  و اولئنک هنم      فبشر عباد الذین یستعمون القول فیت «آیه شریفه

 اولوااللباب

آنان که آراء و اقوال گوناگون را مورد نقد و بررسی قرار می دهند خود از هدایت شندگان انند و نینز آننان از     

 .خرد ورزان و خرد پیشگان اند
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 روانشناسی علم النفس

 

 جستن و کنجکاوی دنیای درونی و بیرونی، از کنجکاوی :تفکرات فلسفی 

 به هنگامی که متوجه دنیای برون خود شود، علم زاییدجستن آدمی  

 ...نفس، روو، روان( آدمی)علم مواد جاندار«فیزیک و شیمی:مواد بی جانعلم  تاریخچه علم

 اینکه نفس حادث است یا قدیم اینکه نفس جوهر است یا عرض: برای نفس 

 : نکته

مورد بحث قرار گرفته و کلمه ( مبدا و معاد)شتمفهوم نفس در قرآن از سرشت تا سرنو: نفس از دیدگاه قرآن

 .بار در قرآن آمده است763نفس 

 

 نفس در قرآن کریم

 نفس به معنای جان و حیات حیوانی -1
 برای نفس چیزی نیست مگر آنکه بمیرد به اذن پروردگار «و ما کان لنفس ان تموت اال باذن ا * 

 .و غایت است نفس همردیف جان است که مرگ برایش پایان: نکته

 نفس به معنای روان یا نفس انسانی آمده است -2
 .و پند بده به آن نفس که آنچه کسب کند بدان گرفتار می شود«و ذکر به ان تبسل نفس بما کسب* 

 نفس به معنای شخصیت شکل یافته و متعادل -7
بنه مرتبنه   )، نفس در این مرحله به تکامل رسیده اسنت خدا هرکس را به اندازۀ تواناییش تکلیف می دهد «التکلف نسا اال وسعها* 

 (ای از تکامل

 نفس به معنای وجدان نفسانی یا خودآگاهی -4
چشند و در   هر نفسی در عالم رنج و سنختی منرگ را منی    «عکل نفس ذاهقه الموت و نبلو کم بالشر و الخیر فتنه و الینا ترجعون* 

 .به سوی ما باز می گرددسیر زندگی با خوبی و بدی آزمایش می شود و 
 . هر نفس می داند آنچه را از پیش فرستاده شده است و آنچه را که از پیش خواهد آمد «علمت نفس ما قدمت و اخرت* 

 نفس به معنای اصل ثابت انسانی و خودآگاهی  -5
 .در او بدکاری و پرهیزکاری الهام کرد به نفس و آنکه او را متعادل و متکامل آفریدو «ونفس ما سوها فالهمها فجورها و تقویها* 

  نفس به معنای حیوانی و نفس تعالی نایافته -6
نفس را تبرهه نمی کنم که نفنس امنر بنه بندی اسنت       «ما ابری نفسی ان النفس الماره بالسوء اال ما رحم ربی ان ربی غفوررحیم* 

 .بان استمگر خدا بر من رحمت آورد، براستی که پروردگار من آمرزنده و مهر

 .ادله نفس در قرآن کریم نفس در قرآن به معنای عقوبت است

 «و من یفعل ذلک فلیس من ا  فی شیء ادان تتقوا منهم تقاه و یحذرکم ا  نفسه

هرکسی از کنار دوست برای خود گیرد، پس نیست از خداوند در چیزی مگر آنکه بپرهینزد از آن پرهیزیند ؟ و خداونندا شنما را از     

 سوره آل عمران. دارد و غضب خویش بر حذر می عقوبت

 نفس به معنای در علم، سوره ماهده 

 …آن  نیت قلته قد علمته و تعلم ما فی نفس و ال اعلم مافی نفسک 

 .دانم آنچه را که در نزد تو است دانی آنچه را که در نزد من است ولی نمی دانستی و تو می اگر گفته بودم تو می

 :به معنای عقوبت استنفس در قرآن -3
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هرکس از کننار دوسنت    «و من یفعل ذلک فلین من ا  فی شی اال ان تتقوا منهم تقاه و یغدرکم ا  نفسه*

برای خودگیرد، پس نیست از خداوند در چینزی مگنر آنکنه بپنذیرد از آن پرهیزیندنی و خداونند شنما را از        

 (سوره آل عمران.)عقوبت و غضب خویش بر حذر می دارد

 نفس به معنای در علم سوره ماهده -8

اگر گفته بودن تو می دانستی و تنو منی    «آن نبت قلته قد علمته تعلم ما فی نفس و ال اعلم ما فی نفسک* 

 .دانی آنچه را که در نزد من است ولی نمی دانم آنچه را که در نزد تو است

چرا که صاحب خود را به کارهنای بند   . خوانندنفس انسان را به خاطر غلبه حیوانیت اماره می : نفس اماره-9

 .امر می کند

نفس م متگر و نکوهنده آن نفسی است که انسان را پس از ارتکاب گناه م منت منی کنند،    : نفس لوامه-11

 این نفس همان وجدان اخ قی است

اری از این نفس در قرآن همان نفو  قدسی فرشتگان، اهل عصمت و طهنارت اسنت، عن   : نفس مطمئنه-11

 .معصیت و لذا مطمئن و قوی دل، نفس آسوده و آرام گرفته از ایمان و یقین

رضایت دل به تمامی فرامین الهی، دوست دارد آنچه خدا دوست دارد و دور منی  : نفس راضیه و مرضیه -12

 .شود از آنچه دوست ندارد

 

س هنر کنس خنود را بشناسند، پن     { من عرف نفس فقد عرف ربنه }(ص)پیامبر اکرم

 خدای خود را شناخته است

هر کس که قدر نفس خویش را بشناسند آن را بنا چیزهنای ننابود     »(ع)حضرت علی نفس از دیدگاه اهمه

 «.شونده خوار نمی سازد

 .برای شما بهایی نیست جز بهشت، پس آنها را جز به آن نفروشید( ع)حضرت علی 

 نفس

 :از دیدگاه قران

 جان یا حیات حیوانی 

 سانی روان یا نفس ان 

 شخصیت شکل یافته و متعادل 

 وجدان نفسانی یا خودآگاهی 

  اصل ثابت انسانی و خودآگاهی 

 نفس حیوانی و نفس تعالی یافته 

 :ازدیدگاه دانشمندان اس می

 نفس جوهری بسیط، الهی و روحانی است: کندی 

 اف ک نیز دارای نفس هستند، نفس فلکی: فارابی 

 دا و حرکتنفس به معنای وسیع مب: ابن سینا 

 تمایز بین نفس نباتی، حیوانی، انسانی: امام محمد غزالی 

 :از دیدگاه نظریه های جدید
 نظریه دوگانگی نفس و بدن 

 توازین تن و روان 
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 نموزاید 

 روش سلوک و رفتار 

  نظریه حیاتی 

  نظریه اجتماعی 

 

 

 تاریخچه تقسیم بندی علوم

 یا رشد و تولید مثل تغذیه نمو: قوای نباتی، مانند: علم زیست شناسی

 گفتگو از ماهیت جان و شناخت آغاز و انجام آن: فلسفه

 برای نمودهای رفتاری و پدیده های روانی:روان شناسی

 وجود نفس را به عنوان جوهری مستقل از بدن: فیلسوف

 کیفیات نفسانی: روانشانسی جدید

ی شند و بنه تندریج بنه امنور      روش کار او از امور محسو  و مشهود آغاز من : ابن سینا

 «مشاهده و تجربه»نامشهود و معقول می رسید

 

 

 

 

 4فصل  

 نظریات جدید راجع به رابطه نفس و بدن

 دوگانگی نفس و بدن

از زمان قدیم نفس و بدن را دو جوهر متمایز از یکدیگر دانسته اند که یکنی مجنرد و   

 .معنوی است و دیگری مادی است

نفس و بدن بر این باورند کنه ترکینب اینن دو جرینان وجنود و      معتقدان به دوگانگی 

 .هویت انسانی را می سازد و بر هم تاثیر متقابل دارند

آن است که چگونه دو گوهر یا دو پدیده غیر متجانس می : اشکال عمده بر این نظریه

 .تواند در یکدیگر موثر واقع شود
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 توازی تن و روان

جریانی مستقل و جداگانه هستند و در یکدیگر تاثیر ندارنند و در   بدنیات و نفسانیات هر کدام

 .موازات هم هستند

میان آنها تقابل و تقارن وجود دارد به طوری که در برابنر هنر کیفینت نفسنانی، ینک      

 . کیفیت بدنی و بالعکس قابل پیش بینی است

ود نشنان  نفس و بدن حقیقت واحدی است که دو منظر مختلف از خن : فخنر می گوید

می دهد چون کره ای مجوف که از خارج سطح محدب آن و از داخل سطح مقعنر آن  

 .به نظر می آید

 :ایرادات نظریه تن و روان

 .از چند مورد محدود توازی و تقارن، حکم به یک قانون کلی دارد -1

 .در حد فرضیه قابل کاربرد است -2

 :زمانی قابل کاربرد است که

 ه روانشناسی و زیست شناسیبهره گیری از دو رشت -

 .در نظر گرفتن نفس و بدن به صورت مجموعه کلی نه مجزا از هم -

 نظریه نمو زاید

 از طرف دانشمندانی چون هگسلی، لودانتک، مودسلی مطرو شده است

حاالت نفسانی را پرتویی از کیفیات بدنی پنداشته، آن را به سایه ای تشبیه کرده اند کنه  

رک می رود بی آنکه در آن تاثیر داشته باشد مانند روشنایی آتش خانه دنبال شخص متح

 لوکوموتیو، صدای شکسته شدن شاخه درخت

به موجب این نظریه تنها کنش واقعی عبارت اسنت از همنان فعالینت بندنی تغیینرات و      

 .کنش های مغز و اعصاب صورت

 .ید استفعالیت نفسانی جنبه ی فرعی و عرضی غیر الزم است و نموزا

 .بیشتر از تشبیهات و استعارات استفاده شده تا دالیل منطقی قوی ←

این نظریه همان نظریه توازی و تقارن است با این تفاوت که نظریه توازی گر چنه حناالت نفسنانی را در     ←

الت کیفیات بدنی موثر نمی داند ولی منکر تاثیر نفسانیات مختلف بر یکدیگر هم نیست و از طرفی برای حنا 

ولی نظریه نم زاید این خاصیت را هم از حاالت نفسانی سلب می . نفسانی علت جسمی نیز در نظر می گیرد

 .کند
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 :طریقه سلوک و رفتار

روش سلوک و رفتار یا روش رفتار گرایی توسط هگسنلی، پناولف و واتسنون    

 .مطرو شد

می کنند و  هر گونه فرض درباره حاالت درونی حیوان یا انسان را خود داری

اهرات بدنی العه می کنند آنگاه از آثار یا تظمنحصراً پاسخ های رفتاری را مط

 .ارگاتبزم به حاالت نفسانی او پی می برد

و مشاهده خارجی و تجربه مورد قویا . از مشاهده درونی جدا احتراز می کنند

 تاکید قرار می گیرد

شود با نظریه نموزایند فرقنی نداشنته و دچنار     ( ان نفسانیوجد)روش مزبور چنانچه اعتقاد به نفی هوشیاری 

 .همان اشکاالت خواهد شد

 

 نظریه حیاتی

گروهی نفس را آلت و وسیله ای می دانند که موجود زنده برای انطباق با مقتضیات 

 .محیط و مخصوصاً برای رفع نیازهای ضروری زندگی خود به کار می برد

ترین غرض زندگی نفسانی عبارت است از صنیانت  برای هر فرد، نخستین و اساسی 

 .و حمایت ذات خویش

زندگی و حیات عبارت است از سازگاری و تعادل که به طور مستمر میان موجود 

 .زنده و محیط او برقرار می شود

ما فکر خود را به کار نمی اندازیم مگر وقتی که مشنکلی  : به گفته ی هانری دوالکر

 .پیش آید

احتیاج است که ذهن را به فعالیت وا می دارد تا دوباره حالنت  : پارت می گویدک  

 .سازگاری با محیط برقرار شود

نظریه حیاتی یکی از بهترین وجوه حل مشکل رابطه ی نفس و بدن محسوب منی  

 شود

 .نظریه حیاتی مورد تاهید ک پارت، پیاژه، پولهان، هانری و الون و برگسن است

 :د بر نظریه حیاتیایرادات وار

 .عامل اجتماعی را که در فعالیت ذهن موثر است مورد غفلت قرار داده -1

یعنی فعالیت ذهن به منظور درک حقایق قطع نظر از . جایی برای اندیشه بی غرضانه باقی نگذاشته است -2

 .فایده عملی آنها به جای باقی نمی گذارد
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 نظریه اجتماعی

معتقدات دینی و آداب و رسوم را محیط اجتماعی، بنی   طرز فکر و اصول اخ قی و

 .آنکه افراد خود متوجه آن باشند، به آنان تحمیل می کند

جامعه فقط مجموعه ساده و بی رنگی از افراد نیست بلکنه ترکیبنی اسنت اصنیل و     

 .واقعی، مستقل و ممتاز، دارای روو مخصوص، که با روو افراد تفاوت تام دارد

عی یا روو گروهی با خصوصیات  و ویژگی هنای خنود از پنیش، قبنل از     روو اجتما

 .افراد موجود بوده و بعد از آنها نیز باقی می ماند و برآنها تحمیل خواهد شد

حکیم و جامعه شنا  فرانسوی معتقند  : مدافع بزرگ نظریه اجتماعی امیل دورکیم

ا مانند هوش، عقل و اراده ی استعدادهای نفس انسان، حتی عالیترین آنه است همه

 .زاده و پرورش یافته ی جامعه است

دانشمندی همانند تارد جامعه شناسی را ضمیمه و دنباله ی روان شناسی محسوب 

 می داند

روان شناسی جدید هم عامل حیاتی و هم عامل اجتمناعی و بندنی را در چگنونگی    

 .کیفیات نفسانی موثر و دخیل می داند

خیر و شر و زشت و زیبا و معتقدات دینی و اخ قی و اصول عقلنی و  :روو اجتماعی

 .منطقی برخاسته از روو اجتماعی است

 

 :آراء جدید در مورد عقل و مبادی آن

 معتقدان به رابطه متقابل

حکما و دانشمندان جدید تفکیک حس و عقل را جایز ندانسته و حصول علم را 

آلتی را ماند ( نفس ناطقه)دند نفس و عقلگروه اول معتق. نتیجه هر دومی دانند

 . که کارش سازگار کردن انسان با مقتضیات زندگی است

زندگی ما را وادار می کند در موارد مختلف کردار واحد داشنته باشنیم و در منا    

 .ایجاد عادت می کند

هانری برگسن به احتیاجات فنی و صننعتی بشنر اهمینت داده و آن را مبنادی     

 .می داند و می گوید فکر منطقی و معقول زاده صنعت است عقلی

 .ترین کمال مطلوب برای قوه ی فهم ما صنعت است عالی

فکر و عقل را تابع قرار دادنند و  ( پراگماتیسم)ویلیام جیمز و پیروان اصالت عمل

 غرض ابتدایی و اصلی از زندگی عقلی صیانت فرد و دفاع از اوست: می گوید

هر چه نافع است حقیقت است ولی به شرط آنکه موضوع مورد توجه  باید گفت

 .از تمام جهات نافع باشد

پندارنند و   گروهی معلومات اولیه و مبادی عقلیه را ناشی از هیئت اجتماعی منی 

 .عوامل اجتماعی را در درجه اول قرار می دهند
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 معانی و اصطالحات آن

 .عانی درک کردن و فهمیدن آگاهانه استعقل در لغت به م -1 معانی عقل

: قرآن درباره کسانی که در مسیر انحطاط و کفر قرار گرفته و بر تعصب و جمود مستقر شده اند می گوید

مثل آنان که . ومثل الذین کفر و کمثل الذی ینعق بما ال سمع اال دعاء و نداء صم بکم عمی فهم الیعقلون

ن  زند بر حیوانی که نمی شنود جز خواندن و بان  زدن را، کرانند کفر ورزیدند مثل آن کس است که با

 . و گنگانند و کورانند که تعلق نمی کنند

امنام صنادق   . با مردم با کننه عقنل خنود صنحبت ننمنود     ( ص)هیچ گاه پیامبر: می فرماید( ع)امام صادق

انندازه عقلشنان بنا آنهنا سنخن       ما جمعیت انبیاء ماموریم که با منردم بنه  : فرمود فرماید رسول ا  می می

 .بگوییم که ظاهراً عقل به معنی درک و فهم است

 .عقل در عرف به معنای نیروی تشخیص دهنده سود و زیان و خوب و بد به کار می رود -2

بنه  : پیش بیا، پیش آمند، فرمنودبرگرد، برگشنت، فرمنود    : خداوند عقل را آفرید، فرمود: فرمود( ع)امام باقر

 .لم مخلوقی بهتر از تو نیافریدمعزت و ج 

 .قوه ای که به وسیله آن انسان به حقایق اشیاء آگاهی می یابد: عقل نظری -7

 .کثرت فراگیری و عقلذ و تحقیق در علوم عقل را گشاید: کثره النطر فی العلم یفتح العقل( ع)امام صادق

 نظری و عملی به معنای نیرویی که مطلق حقایق را درک می کند اعم از  -4

خداوند انبیاء را فرستاد تنا گنجهنای پنهنانی عقلهنا را آشنکار      : ویثیروالهم دفاهن العقول(: ع)امیرالمومنین

 .سازند

 .عقل یک نیروی فطری است که با علم و تجربه افزایش می یابد: العقل عزیزه تزید بالعلم و تجارب

امیرالمنونین منی   . ه وسنیله آن رهبنری منی شنود    عقل قوه ای است که تدبیر بدن و کماالت انسان ب -5

: مرمه لمعاش او خطوه فی معاد اولذه فی غینر محنرم  : ولیس العاقل ان یکون شاخصا اال فی ث ث: فرماید

برای اص و امور زنندگی، در  : برای شخص عاقل درست نیست که حرکتش جز در یکی از سه جهت باشد

 .راه آخرت یا مدام

به معنای نیرویی که انسان را به کارهای خوب وادار می کند و در مقابنل نفنس و   : قعقل در علم اخ  -6

 .هوی به کار می رود

 .چه عقلها که اسیرند و هوی و هوسها امیر و سلطان: و کم من عقل اسیر تحت هوی امیر(: ع)امیرالمونین

 .کسی که مالک شهوت خود نباشد مالک عقلش نیست: می فرماید( ع)علی

ل به معنای نیروی که مفاهیم تصویری کلی را درک منی کنند در مقابنل احسنا  تخینل وهنم و       عق -3

 .آن را عقل می نامند. خ صه آن مرتبه از نفس انسانی که مدرک مفاهیم کلی است

 .به عنوان عقول طولی یا عقول عرضی: عقل به معنای مجرد تام -8

 .د و او اولین مخلوق است از روحانیونخداوند عقل را خلق نمو: می فرماید(ع)امام صادق

 .م هکه، عقل محض است و شهوت در آن نیست

 

 عوامل موثر در هوش

 محیط

 سن

 نژاد

 جنس
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 آزمون های روانی ابزازهایی هستند که مثل هر ابزار دیگنری، کارآمندی آنهنا تنابع     : تستهای هوشی

 .میزان معلومات، مهارت و صداقت استفاده از آنهاست

 

 نه و تست هوشیب

آزمون هایی برای اندازه گیری حافظه بهتر : آلفرد بینه روان شنا  فرانسوی

 .کرده است

هنای   از سنوال زینرا  . تست بینه و نظایر آن تست موزاهیک نامیده منی شنوند  

گوناگون مربوط به جنبه های مختلف فعالیت روانی، استعداد ک می، عددی، 

 .تشکیل شده است... لتداعی معانی حافظه استدال

بینه و همکارش سیمون برای پی بردن به درجه برتری باکتری هنوش، سنن   

 .را از سن هوش کم می کردند( یا تقویمی)طبیعی

اشترن برای تعیین نمره هوشی سن هوش را بر سن تقویمی بخش کرد و آن 

 .نامید( ضریب هوشی یا هوش بهره) I.Qرا به صورت مختصر

 

 گیلفورد

 .ک الگوی مکعب شکل را مطرو کرد که الگوی ساختار هوش نامیده شدهی

 عملیات:*صفات هوشی بر مبنای سه بعد

 فرآورده*                                          

 محتوا*                                          

 (شناخت، حافظه، تولید واگرا، همگرا، ارزیابی)عملیات

 واحدها، طبقه ها، رابطه ها، نظام ها، تلویحات: )رآوردهف

 شکلی، نمادی، معنایی، رفتاری: محتوا

 چندین راه حل برای حل یک مسئله ←واگرا

 .بهترین راه حل را برای حل مسئله در آزمونهای هوش بیشتر همگرا مورد استفاده است ←همگرا
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 طبقه بندی افراد از نظر هوشی

به کسانی گفته می شود که استعداد ذهنی برای سازگاری مثبنت  ناتوان ذهنی 

با محیط را ندارند نمی توانند یادبگیرند و نمنی تواننند از عهنده امنور زنندگی      

 .برآیند

 .قدرت سازگاری آموخته آنها بیشتر است: گروه اول با هوش و زرن 

 .متوسط که حد وسط است: گروه دوم

انده ها که قدرت سازگاری مثبت کمتر و نناچیز  کم هوش و عقب م: گروه سوم

 است

 سازش را به منزله ی تعادل بین درون سازی و برون سازی یعنی تعادل بنین  : ماهیت سازشی هوش

 .مبادالت آزمودنی و اشیاء دانست

       رشد فعالیت از ادراک و عادت تا عملیات عالی استدالل و فکر صنوری تنابع همنین مبنادالت یعننی

 .ورن سازی و برون سازی یا تطبیق عمل بر واقعیت استتبادل بین د

 نظریه های عاملی هوش

معروفترین روان شنا  که به مطالعه و سنجش هوش پرداخته اند اسنپیرمن و  

 .ترستون است

از نظر اسپیرمن هوش یک استعداد عمنومی اسنت کنه اثنرش در جنبنه هنای       

 مختلف ظاهر می شود

است که در تمام  Gیکی عامل مشترک  :عامل موثرند در هر فعالیت ذهنی دو 

های ذهنی تأثیر دارد و دیگری عامل نوعی یا اختصاصی اسنت کنه    انواع فعالیت

 .فقط در یک فعالیت ذهنی موثراست

به نظر اسپیرمن موفقیت در تستهایی که اعمال عالی ذهننی ماننند اسنتعداد و    

 .یا عمومی نیاز دارد(G)به عاملبه میزان زیادی . خ قیت را اندازه می گیرند

. هفت استعداد یا عامل ذهنی را نام برد. نظریه چند عاملی است: نظریه ترستون

استعداد ک می، درک مفناهیم، عنددی، درک روابنط فضنایی، سنرعت ادراک،      

 استعداد حفظ کردن، قدرت استقراء

 عاملی هوش را مطرو کرده است 121گیلفورد نظریه 

 د های ذهنی یکی از مهم ترین مساهل روان شناسی است که تحت عننوان هنوش ینا    مبحث استعدا

 .رفتار هوشی از آن بحث می شود
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 تعریف هوش

هوش برخ ف تصور عامه یک جوهر یا ملکه نیسنت بلکنه متضنمن اعمنال و کنشنهای      

 .ذهنی پیچیده ای است که در رفتار ظاهر می شوند

تهای فرد توجه داریم که نسبت به فعالیتهای دیگنر  در بحث هوش به آن دسته از فعالی

 وی در سطح عالی قرار داشته یا با جریانهای عالی ذهنی بستگی دارد

میان جنبه های مختلف هوش می توان به نیروی دقت، حفظ کردن، تخیل، استدالل و 

 .سایر شکل های فعالیت ذهنی اشاره کرد

برخنی  . تحصیل علم و کسنب داننش منی داننند    عده ای هوش را استعداد پیشرفت در 

 .هوش را عبارت از استعداد حل مساهل می دانند

که . اصط و هوش آنگونه که ما از آن استفاده می کنیم به معنی رفتار آگاهانه فرد است

حداقل هنگامی که او سعی در توفیق یافتن در عملی را تحت شرایطی نسنبتاً مطلنوب   

 .دارد، ظهور می کند

تنرمن هنوش را   ( آلفرد بینه)وش عبارت است از آنچه که یک آزمون هوش می سنجده

دی از سنازنده تعندا  * وکسنلر . تجزیه و تحلیل عوامی می داندتوانایی ادراک و تفهیم و 

تستهای هوشی آن را ظرفیت ذهنی جهت درک مساهل زندگی، تندبیر، و ابتکنار بنرای    

 .حل مشک ت زندگی می داند

 

لر هوش را توانایی و استعداد با هدف و باطنی زیستن، تفکر عاق نه و منطقنی داشنتن و   وکس هوشی

 . نیز توانایی سازگاری و ایجاد توازن با محیط تعریف می کند

تعاریف هوش عبارت است از استعداد ذهنی و توانایی یک فرد برای سازگاری الزم و کافی ینا  

 ی محیط خود  ه ها و اوضاع تازهآموخته ها و اوضاع قبلی و مخصوصا یافت

 :سازگاری به دو گونه است
 با گرمسیری و سردسیر سازگاری طبیعی مثل سازگاری

فنرد منی   . سازگاری آموخته شده، مخنتص انسنان  اسنت   

 .ندد چگونه با مشک ت خود کنار بیاید و آن را حل کآموز

 .هوش را پیشرفته ترین نوع سازش ذهنی می داند: ژان پیاژه

 .هوش یک توانش واحد و تک بعدی نبوده بلکه ترکیبی از چندین کنش مختلف است
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 چگونگی کسب معرفت در روانشناسی جدید

 روش مشاهده و تجربه را اسنا  کنار خنود قنرار داده     : روان شناسی به مفهوم علمی و امروزی خود

 .است

 هن می دانندشناخت، داوری، ارزشیابی و استدالل را از فرایندهای عالی ذ. 

نکاتی راجع به 

 شعور و دقت

نخست اینکه معلومات ذهن، اعن از کلی و جزهنی، محسنو  و معقنول همیشنه در     

 .یعنی در زمان حاضر همه را به روشنی ادراک نمی کند. قسمت روشن ذهن نیست

مجموعه نفسانیات بیشماری که ذخیره ی ذهن را تشکیل می دهد بنه لفنظ شنعور    

عدودی که در هر زمان در قسمت روشن روان جای می گینرد بنه لفنظ    باطن و آن م

 .شعور ظاهر تعبیر می شود

پایه شخصیت هر فرد، بر روی شعور باطن او گذاشته می شود آنچه از پندار و گفتنار  

 .و رفتار در مواقع مختلف از فرد ظهور و بروز می کند پرتویی از شعور باطن است

 ا دقت می نامنداستعداد نفس را انتباء ی 

الگویی راجع به تطبیق 

 عقول چهارگانه

قوای مدرکه همان است که در روان شناسی جدید بنه اسنتعدادها نسنبت     اوالً

 .می دهیم

. دی اسنت حله یا مرتبه ای از نفس کودک مبتثانیاً عقل هیوالیی کما بیش مر

الت درک مقدمات یا معقوالت اولیه و آماده شدن ذهنن بنرای دریافنت معقنو    

ثانویه به احکام عقلی و استدالل منطقی، نفس را به مرتبه ی عقل بالملکه می 

 .رساند

قمست تاریک )این پدیده در روان شناسی جدید شعور باطن خوانده شده است

 (ذهن

هر گاه انور دقت بنه مناسنبتی از قبینل احتیناج و مصنلحت و طبنق قنوانین        

ن است که سابق بر این استعداد وشرایط خاص این مناسبت و این شرایط هما

و قابلیت نفس برای پذیرفتن افاضات عقل تعبیر شده است که به آنهنا دراینن   

 .هنگام عنوان وجدانیات صریحه یا شعور ظاهر دیده می شود

 .را عقل مستفاد می خواند( وجدانیات صریحه)ابن سینا شعور ظاهره* 

 :هوش و عقل

 های فردی در آنها  ی مستقیم تفاوت ذهنی هستند که مشاهده های های فردی، قدرت از جمله ویژگی

 .بسیار دشوار و گاهی غیرممکن است
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توضیح درباره 

مراتب چهارگانه 

 نفس ناطقه

جنس این عقل به زعم ابن سینا از نوع عقل بالکلمنه و مراتنب   : عقل قدسی-1

ت منی دهند،   این مرتبه البته بیشتر انبیاء را دس. باالتر از آن دانسته شده است

چه میان افراد بشر بزرگترین سهم را از این قوه که ابن سینا قوه قدسیه یا عقل 

 .قدسی خوانده است، آن بزرگواران برده اند

از ( 75سنوره ننور آینه    ...)با اسنتفاده از آینه شنریفه ا  نورالسنموات و االرض     

تکمینل  قوتهای نفس انسانی، آنهایی باشند که نفس به حسنب نیازمنندی بنه    

 گوهر خویش به آنها را دارایو تا بتوانند خود را به پایه عقل بالفعل برساند

نخستین آن قوتها، قوتی باشد که نفس را برای دریافتن معقنوالت آمناده   ( الف

 ←گروهی این قوه را عقل هیوالنی می نامند و او به منزله مشنکوه باشند  . کند

 چراغدان

ن را دریافته و برا اندوختن معقوالت ثانوینه  قوت دیگر که دانشهای نخستی( ب

 زجاجه←آماده می باشد عقل بالملکه می باشد

روغن ... )اما نفس بزرگواری که دارای قوت قدسیه شود یکاد زینتها یعنی و ( ج

 بالفعل . درباره وی راست آید( او تقریباً برافروخته و روشن است

 «مصباو»

امند آنکه نفنس را در  می ن لوت را عقل بالفعال را عقل مستفاد و این قآن کم

دهد واز عقل بالملکه به عقل بالفعل و از عقل هیوالنی به عقل  این مراتب گذر

بالملکه می رساند عقل فعال است که در مثل ماننند ننار بنود کنه همنه از وی      

 روشنی گیرند

 مثل نسبت چراغدان به نور استمراد از چراغدان عقل هیوالیی است که نسبتش به عقل مستفاد و : نکته

 .مراد از چراغ، عقل مستفاد است زیرا نور برای جسم شفاف کمال است و آن را از قوه به فعل می رساند: نکته

 .عقل مستفاد با عقل هیوالیی همان نسبت را دارد که چراغ با جای چراغ دارد: نکته

 

 : عقل

 ←یاری اوقات مبنای قضاوت در انسان قنرار منی گینرد   که معموالً منشا انسانی دارند، بس ←اصول اعتباری

 احکام قضایی در دادگاه

واحد حقیقی اساساً مصداق حسی نداشته و تنها . برای مثال جمع دو واحد دو می شود ←اصول طبعی عقل

 .مدرک عقل است
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ناخودآگاه همگانی 

و مفاهیم کهن 

 «یونگ»الگوها

اری کنه آدمنی از نکاینات دور دسنت و     ناخودآگاه جمعی گنجه ای است از خاطره آث

 حتی غیر انسانی خود به ارث برده است

 .یون  شباهتی هم به مثل اف طونی دارد« کهن الگوها»مفاهیم 

یون  معتقد است که مبنای درک عالم به وجهی معین هستند از یک سنوی و عنالم   

اینندو عامنل بنا هنم      .واقعی از سوی دیگر تواماً جهان بینی کودک را میسر می سازد

مطابقت دارند، زیرا مفاهیم کهن خود محصنول تجنارب ننوع انسنان از عنالم واقعنی       

 .هستند

این معنا از عقل در . معنای اخیر عقل دو نظریه یون  همان معنای اخ قی عقل است

یعنی یکی از معانی قلب در . نیز آورده شده است« قلب» بعضی آیات قرآن با اصط و

 .اخ قی استقرآن عقل 

افلم یسیروفی االرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسعون بها فانهنا ال تعمنی االبصنار و لکنن تعمنی      

 .القلوب التی فی الصدور

آیا سیر نمی کنند در زمین تا اینکه باشد برای آنان قلبهای که با آنها تعقل کنند و یا گوشهای که به وسیله 

 .هاست کور است ه ها کور نیست، بلکه قلبهای که در سینهآنها بشنوند زیرا که دید

این آیه شریفه به روشنی تعقل را نسبت به قلب می دهد ع وه بر این اشاره به شنیدن و دیدنی می کند که 

این خودآگاهی ناشی از حضور قلب یعنی تعقل قلبی . ما از آن تحت عنوان خودآگاهی سخن به میان آوردیم

 .است

 1نکته 

ان اگر بتواند دامنه خودآگاهی خویش را گسترش بخشد واعمال خویش را مورد ارزینابی و قضناوت قنرار    انس

 .دهد، میتواند سازمانی معقول در مورد شخصیت خویش دسترسی پیدا کند

عاقل کسی است که هنر چینزی را در جنای    : قیل له صف لنا العاقل، قال هو الذی یصغ الشیء مواضعه: نکته

 «حضرت علی»در سازمان دهی معقول . خود قرار دهد

مهمترین عامل در بازدارندگی فرد از رسیدن به مراحل عالی تعقل، وجود محنیط هنای نامناسنب منی     : نکته

 .باشد
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 حد نهایی عقل
 .سالگی به پختگی می رسد 41از لحاظ ظهور و پختگی، معموال در حدود  -1

 افتاده حد و انتهایی نداردکمال عق نی انسان که در مسیر تکامل عقلی  -2

این حدیث بیانگر این مطلب است که رشد شخصیت آدمی وابسته به عقنل اوسنت تکامنل شخصنیت بندون      

 .تکامل عقل معنایی ندارد
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 عقل

علم ک م علمی است که درباره عقاید اس می، یعنی آنچه که از نظنر  . معنای ک می عقل

کدام عبارت است از حیث عقلی . شت بحث می کنداس م باید بدان معتقد بود و ایمان دا

 .و استداللی پیرامون مباحث دینی و استنتاج آنها توسط عقل

( ع)امنام صنادق  «»حجه ا  علی العباد اللنی و الحجته فیما بین العباد و بین ا  العقنل »

 اینن . پیغمبر حجت فدا بر بندگانش بوده و عقل حجت بنین بینندگان و خندا منی باشند     

حدیث شریف حکایت حجت خدا بر بندگانش بوده و عقل حجت بین بندگان و خندا منی   

 باشد

هر آنچه را که عقل بدان حکم کند شرع نیز مصادیق : کل ما حکم به العقل حکم به الشرع

 آن حکم می کند

عقل ستون و پشتوانه انسان است و عقل منشا زیرکی و فهنم و  : می فرماید( ع)امام صادق

 .علم است حفظ و

 خودآگاهی و قضاوت ←ویژگی های مهم عقل

اساسناً رشند شخصنیت محصنول رشند      . حیات موجود زنده اساساً مبتنی بنر علنم اسنت    ←خودآگاهی  -1

 خودآگاهی است

اعتباری ( حسی خارجی ب(اصول قضاوت به سه اصول است الف. حکم راندن بین دو یا چند چیز: قضاوت -2

 طبعی حقیقی عقل ( ج

انسان در زندگی خود ناگزیر از قضاوت بنین پدینده هنای محسوسنی اسنت کنه اورا         ←حسی خارجی( الف

 .احاطه می کند مثل انتخاب بین دو شیء گرم و تعیین شیء گرم تر

 

 خودآگاهی

بنابراین بایند توجنه داشنت کنه زنندگی      . حیات موجود زنده اساساً مبتنی بر علم است

 .تموجودات زنده بر دانش استوار اس

 .وی نسبت به دانش خویش است« آگاهی»خصوصیت بسیار مهم انسان یعنی

انسان نه تنها دانشهای را از محیط کسب کرده و براسا  آن واکنش نشنان منی دهند    

 (یعنی می داند که می داند)بلکه به این دانش خودآگاهی نیز دارد

شخصنیت در انسنان   اساسناً رشند   . خودآگاهی یک از ویژگی های مهم شخصیت اسنت 

از این رو شنناخت شخصنیت بندون شنناخت     . بدون رشد خودآگاهی امکان پذیر نیست

 .خودآگاهی امکان پذیر نیست

فرایندهای حیاتی انسان که شامل جذب، هضم و انطباق می باشد، براسا  ویژگی های 

 .خاص خود در جریان است

خانه ای تشبیه کرد که در جریانی به این ترتیب می توان جریان حیات انسان را به رود

مستمر است در درون این رودخانه دستگاه حسا  قرار گرفته که منی توانند برخنی از    

را می ... ویژگی های آب را مانند دما، غلظت مواد، میزان آبی که از آن عبور می کند و 
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 .سنجد

 .دانسان باید جهان درون خود را به کمک عقل کشف کرده و به آن آگاهی یاب

 «من عرف نفسه فقد انتهی الی غایه کل علم و معرفه»

خودآگاهی عبارت است از بازکردن دریچۀ دانش به درون خود گسترش آن عبارت است 

 از مورد توجه و دقت قرار دادن فرایندهای درونی 

 عقل

 عقل

ه از در لغت به معنای تعقل و تدبیر و فهم اشیاء است و در اصط و معنای بسنیاری دارد کن  

در این اصط و عاقل به کسی . جمله علم به مصالح و مفاسد و درک حسن و قبح افعال است

 .گویند که زشت و زیبا و مصالح و مفاسد را درک کند

در فلسفه عقل را مدرک کلی می دانند در زمینه حصول  ←معنای علم النفس فلسفی عقل

لدین طوسی چنین می فرماید صورتی ادراکات مختلف از جمله ادراکات عقلی خواجه نصیر ا

که از خارج به ذهن آید اگر تنها از ماده خارجیه مجدد گردیند درک حسنی اسنت و اگنر از     

ماده و بعضی صفات آن همچون وضع و مکان به کنارش درک خیالی است و در صورتی کنه  

مرحلنه   از ماده و تمام صفات غیر از اضافه به ماده، تجرد حاصل کرد درک وهمی است و در

 .نهایی اگر ازماده و همه مضافات آن آراسته گردید، عقل خواهد بود

 پیشرفته شدن ادراکات حسی از تمامی تعلقات ←خواجه طوسی ←عقل

. میزان عقل نیز به میزان بندگی خدا و شوق به آخرت بسنتگی دارد  ←معنای اخ قی عقل

 .قل شمرده شده استدر این معنا، عبادت خدا و نیزاکتساب بهشت منوط به ع

عقنل آن چینزی اسنت کنه     ( ع)امام صنادق  « العقل ماعبد به الرحمن و اکبست به الخبان»

 .توسط آن خداوند عبادت شده و بهشت کسب می شود

 

 عقل از دیدگاه قرآن

عقنل  )اسنتدالل منطقنی   : قرآن برای ای غ پیامش از دو زبان کمک می گینرد 

 (دل)احسا   -2(است

 آیه قرآن درباره حجیت عقل سخن گفته است 31 تا 61حدود 

. ها کسانی هستند که کر و گن  هسنتند و تعقنل نمنی کننند     بدترین جنبنده

بلکه آن دسته از مردم کنه حقیقنت را نمنی    . منظور از کر و الل عضوی نیست

 .شنوند و نمی خواهند بشنوند و با زبان اعتراف نمی کنند

 

 .ل دیگر اصالت عقل نزد قرآن، مبارزه ی قرآن با مزاحمتهای عقل استدلی مبارزه با لغزشهای عقل

 صورت* ماده:* هر استدالل از دو قسمت تشکیل شده است
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 منشا خطا از نظر قرآن

بکارگیری گمان به جای یقین بزرگترین لغزش فکری بشنر پینروی از   

 .گمان است

 دومین منشا خطا در ماده استدالل، تقلید است

عنی چیزی را کنه در اجتمناع منورد قبنول قنرار گرفتنه اسنت و ینا         ی

 .های گذشته پذیرفته اند می پذیریم نسل

 پیروی از هوای نفس و تمای ت نفسانی و داشتن غرض و مرض است

 

 «غریزه و فطرت»

 غریزه و دیدگاه ها

وجنود دارد و آن سنه   واتسون بنبانگذار مکتب رفتارگرایی معتقد بنود بنه آنهنا سنه غرینزه       غریزه

 ...عبارتند از تر ، خشم و محبت و

در تاریخ تفکر غرب اولین بار ف سفه مکتب رواقی مفهوم غریزه را مطرو ساختند از دیدگاه  

مفید یا سودمند بودن  -2استق ل از تجربه  -1. رواقیون غریزه دارای ویژگی های زیر است

 یکنواختی -7برای سازگاری 

انند فروید و واتسون بر وجود غراهز به عنوان تمای تی غایت دار هدف جنو و  هم: مک دوگال 

ری دانست فطیا  یمی توان غریزه را یک تمایل فیزیکی روانی موروث. مادرزادی تاکید داشت

 که تحت تاثیر آن، موجود طبقه معینی از اشیاء را ادراک میکند یا مورد توجه قرار می دهد

 ندگیغریزه مرگ و ز: فروید 

غریزه گرایش فطری است به عمل کنردن بنه نحنوی معنین کنه معمنواًل براثنر محرکهنای          

زع بنرای بقنا   تننا  معدودی از موجود زننده سنر میزنند و ارزش زیسنتی ینا ابقناهی در کننار       

 (1928تروالند )دارد
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غریزه از دیدگاه 

 اسالم

 در قرآن کریم هیچگونه ترکیبی از غریزه به کار نرفته است

استعمال اصط و غریزه در کلمات منوالی متقینان بنه کمنک سنایر احادینث       

ترکیباتی مختلف از ریشه فعل غرز را که به ( ع)علی. اس می انجام گرفته است

معنای داخل کردن سوزن و یا امثال آن به داخل بدن و نیز داخل کردن نی در 

 .زمین و معانی دیگری که مشابه این تعاریف می باشد

: العقل غرینزه گزیند بنالعلم و التجنارب    : در تعریف عقل فرموده اند(ع)ام علیام

 عقل به غریزه ایی است که با علم و تجربه افزایش پیدا می کند 

در جایی دیگر انسانیت انسان را تنهنا بنه عقنل او دانسنته و منی      ( ع)امام علی

 انسانیت انسان به عقل اوست« انسان بعقله»فرماید

یکی از عوامل افتراق بین -2غیر اکتسابی بودن-1غرایز عبارتند از ویژگی های 

 موجودات مختلف تفاوتی است که آنها در غراهر دارند

 .غراهز تحت تاثیر عوامل محیطی و اکتسابی قابل تغییرو دگرگونی دارند -7

 .تمامی موجودات اعم از انسان و حیوان داری غریزه هستند-4

توجه به ظرفیتهنای ینادگیری موجنودات مختلنف      میزان دگرگونی غرایز با-5

 .متفاوت است

 فطرت چیست؟

 فطرت چیست

فطرت از ریشه فطر به معنای شکافتن و شکاف و اختراع و انشاء کردن است خلقت اولینه  

هر موجود، طبیعت سالم هر چیز که هننوز آلنوده نشنده اسنت و گناهی نینز گفتنه منی         

 خیص و تمیز بین حق و باطل استو مراد استعداد تش«الفطه السلیمه»شود

 است« غوره و قارچ»که به معنای «فطر»از کلمات هم ریشه با این لغت

از جمع بندی آیات که فعل فطر به معنای خلق استفاده کرده است، چنین بر می اید کنه  

آسنمانها و  -1خداوند متعادل فطر را تنها در مورد خلقت اشیاهی خاص به کار بنرده اسنت  

 «فطرالنا »انسان -2«طرالسموات و االرضف»زمین 

باید گفت که خداوند متعال خلقت انسان را به شکل خاصنی قنرار    این ظرافتبا توجه به 

داده و این خصوصیات را تنها برای انسان از یک سو و برای آسمان و زمین از سوهی دیگر 

منحصنر بنه انسنان     با توجه به این نکته باید دقت داشت که فطنرت را . میان داشته است

 نماهیم و از به کاربردن آن برای سایر حیوانات امتناع کنیم

کلمه فطره بر وزن فعله بیان کننده نوع و هیات است فطرت به هیئتنی از مخلنوق گفتنه    

به عبارت دیگر فطرت هیئتنی  . می وشد که وجود آن به شکل خاص شکفته و انشاء شود

ا شنونده بنوده و در هنر مرحلنه ای صنفت و      موجودی است به خلقت آن به شکل شنکوف 

 .رسد ویژگی خاصی از آن به ظهور می
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 «از سوره دوم 71آیه »:مفهوم فطرت در آیات قرآنی فطرت چیست

فاخم و جهک للذین خیفاً فطره ا  التی فطر النا  علیها ال تبدیل لخلق ا  ذلک 

 الدین القیم و لکن اکثر النا  الیعلمون

معتدل آور، فطرتی که خداوند انسانها را بدان فطرت آفرید برای آفرینش رو به دین 

 خدا تبدیلی نیست این است دین باقی خداوند و لکن اکثر مردم نمی دانند

 .انسان ساخت خلقی و خلقی خاص دارد که این ساخت تبدیل پذیر نیست

منطبق  دین که دستورالعمل چگونه زیستن است به گونه ای ساخته شده است که

 .با ساخت حیات و روان انسان می باشد

نظریه پردازان در مورد ویژگی های انسان دو دسته نظریه کنه عنده ای معتقند بنه     

 عوامل ارزشی و عده ای دیگر اعتقاد به وامل محیطی دارند

استاد مطهری ویژگی های فطری انسان ها را به دو دسته کلی تقسیم کنرده اسنت   

 ویژگی های عاطفی -2ویژگی های شناختی -1

استاد مطهری در زمینه ویژگی شناختی با مقایسه دیدگاه اف طون دیدگاه کانت و بنا فطرینات جنان الک و    

 .هیوم به بحث پیرامون وجود یا عدم شناخت های غیراکتسابی می پردازد

 فطرت چیست

استاد مطهری از دیدگاه شناختی فطری در نهایت از دیندگاه اسن می اینن چننین     

بیان می کند که نوزاد انسان هیچ نمی داند، حتی این را هم نمی دانند کنه کنل از    

جزء بزرگتر است، زیرا تصوری از کل و جزء ندارد،ولی همین قدر که تصور از کل و 

جزء پیدا کرد و این دو تا را برابر همدیگر گذاشت دیگر بدون نیاز به معلم و تجربه 

 .ستحکم می کند که کل از جز بزرگتر ا

دوشیء متساوی با شیء سوم یا یکدیگر مساویند و یا کل از جنزء خنودش بزرگتنر    

نامیده و آن را وسنیله و ابنزار   « عقل»است ویژگی های شناختی خاص انسان را در

 .بسیاری از تشخیصهای انسانی می دانیم

ویژگی های عاطفی خاص انسان، از دیدگاه اسنتاد مطهنری بنر دو عنصنر مهنم در      

و دارا بنودن ویژگنی   « خودمحنوری »می نماید و آنها را با دارا نبودن ویژگنی  تفاوت

 قداست از ویژگی های حیوانی جدا می سازد

مقولنه غینر    -2حقیقت جنوهی  -1فطرت عبارتند از(مقدسات)مهمترین مقوله های 

 مقوله عشق و پرستش  -5مقوله خ قیت و ابداع  -4مقوله زیبایی  -7اخ قی 

 .ین گرایش فطری انسان را همان مقوله عشق و پرستش می نامندمهمتر: نکته

شکل گیری 
لجننن )جماءمنسننون}منشننا پینندایش انسننان در قننرآن بننا تعننابیر همچننون  -1

ذکنر  ( گل خشنک )و صلصال کافخار( پاره گل یا گل خالص)س له طین(گیرنده

 .شده است
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شخصیت در 

 دوران جنینی

برخی موارد نطفه به معنای زیگرت  در. در لغت به معنای آب اندک ←نطفه -2

 .نیز به کار رفته است

از این ماده همچننین  . از ماده علق به معنای چسبیدن به چیزی است: علقه -7

علنق  . علق نیز به معنای زالو اسنت . علقه است به معنای تمسک به چیزی است

وجود به معنای خون بسته نیز آمده است و علقه چیزی است که فرزند از آن به 

 .می آید

 میلی متر می باشد7/1طرآن در حدود ه قجنینی ک

 به معنای تکه گوشت نپخته ای است به اندازه آنچه یک دفعه می جوند: مضعه

 استخوان←عظام

از همنین  .نش و النشاه به معنای احداث یک چینز و پنرورش آن اسنت   »←انشا

ن شندن آن آمنده   لغت نشا الحساب به معنی پیدایش ابنر در آسنمان و دگرگنو   

 .در معنای انشاء بلکند کردن و برآوردن نیز گفته اند« است

 

شکل گیری در 

 انسان

عبارت است از سازمان پوینای درون فنرد کنه اینن سنازمان      : تعریف شخصیت

تنی کنه رفتارهنا و افکنار وینژه     -مشتمل است بر آن دسته از سیستمهای روان

 (آلپورت)انسان را معین می سازد

کم سازگاری هر فرد ( اعم از افکار و هیجانات)الگوهای مشخص رفتار: تشخصی

 (والترمیشل)را در مقابل محیط زندگی مشخص می سازد

  چیست؟« هلشاک»←تعریف قرآنی از شخصیت

 . قل کل یعمل علی شاکله فربکم اعلم بمن هو اهدی سبی 

راهش از  کند و خدای شما به کسی که بگو هرکسی بر شاکله خویش عمل می

 .هدایت بیشتری برخوردار است دانا تر است 

می نامد بنه عبنارت دیگنر    « لهکشا»قرآن کریم در این آیه عمل انسان را مبتنی بر چیزی می داند که آن را 

 منشاء اعمال آدمی شالکه اوست

 .له از نظر لغوی از ماده متشکل به معنای بستن پای چارپا، بیان شده استکشا -

 .نای همان بند و طناب است که حیوان را با آن می بندندو شکال به مع -
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معانی مختلف 

 شالکه

در لغت به معنای قصد و عزم قلنب آمنده اسنت و در اصنط و بنه تصنمیم        ←نیت -1

نیت امنری اسنت دروننی و عمنل ثمنره و      . آگاهانه برای انجام یک عمل اط ق می شود

 حاصل نیت است

نینت زیربننای عمنل اسنت و     . و االعمال ثمار النیات النیه اسا  العمل( ع)حضرت علی 

 .اعمال ثمره نیات هستند

مجموعه صفات روانی انسان که معموالً در ارتباطنات او بنا اشنیاء و     ←و خوی قخل -2

منزاج و  (النف . خلق و خوی محصول دو عامل است. اشخاص، بروز و ظهور پیدا می کنند

 اوضاع و احوال محیطی(ب.ترکیب بدنی که خود محصول وراثت است

نیازها یکی دیگر از زیربناهای : حاجت و نیاز -7

که خود به دو دسته تقسیم .رفتاری انسان هستند

 می شوند

 فیزیولوژیک(الف

 روانی(ب

به معنای راه و محل رفتن و در اصط و به آهین و دینن آدمنی نینز    : مذهب و طریق -4

 ایدهولوژی(جهان بینی ب(مذهب دو بعد دارد الف. گفته می شود

 . هیئت و ساخت روانی است)اصل ترین معنای شالکه : هیات و ساخت

 

مقایسه نفوس 

ثالثه با سطح 

شخصیت از 

 دیدگاه فروید

که تابع اصل لذت است که نیتی است کام ً درونی و طبیعت لنذت او جنسنی   : نهاد -1

 اسداست نهاد به جز اصل هیچ اصل و قاعده ای را نمیشن

من برآورنده کام نهاد است با این تفاوت کنه اصنل   . که تابع اصل واقعیت است: خود -2

 .واقعیت و محدودیتهای عالم خارج را نیز در نظر میگیرد

که تابع اصل وجدان است کنودک در مراحنل بعند اصنول و قنواع      (: من برتر)فراخود -7

آنها را درون سازی می کند از اینن   اجتماعی را بطور عمده از پدر و مادر اخذ می کند و

 .آید طریق چیزی که اصط حاً واجدان اخ ق گفته می شود در درون فرد بوجود می

 .از دیدگاه فروید من و فرامن محصول نهاد و لیبدو هستند فرامن چهره جامعه پسند نهاد است: نکته

 آزاد دوستی ( و مادر جپدر ( خودشیفتگی ب(منابع پیدایش من برتر عبارتند از الف: نکته

 .بدین ترتیب م حظه می شود تمامی سطوو شخصیت از دیدگاه فروید دراصل لذت جویی مشترکند: نکته

در دیدگاه اس می وجود عقل غریزی اساسی ترین عنصر در پیدایش نفس لوامه یعنی دومین مرحله از : نکته

 .رشد شخصیت است
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شخصیتی فروید ندارد و تمامی آنچه که او در  نظامم به جاهی در مراحل رشد شخصیت از دیدگاه اس : نکته

سطوو سه گانه طرو می کند در تحلیل دقیق تنهنا در سنطح نفنس امناره جنای منی گینرد روان شناسنی         

 .ک سیک اساساً روان شناسی نفس اماره است

 

 نفس اماره  -1

 

 نفس لوامه -2

 

 نفس مطمئنه  -7

 

 

تجلی شیطانی، تجلی ملکوتی، و تجلنی فرمانندهی و تصنمیم    : ها عبارتند از این تجلی : تجلی نفس در قرآن

 گیری

 اگر از هوی و هو  پیروی شود دیگر از بهشت خبری نیست و برعکس: تجلی شیطانی -1

خداوند هنگام خلقت انسان ها از نفس ها گنواهی خواسنت کنه آینا منن پروردگنار شنما        : تجلی ملکوتی -2

پس نفس بدون هیچگونه تعلیمی فطرت خداپرستی دارد، این نشان دهنده ( 132 اعراف،)نیستم؟ گفتند آری

 خودآگاهی نفس است

به عنوان مثال آیه دوم سوره قیامه هم به تجلی ملکوتی نفس و هم بنه  : تجلی فرماندهی و تصمیم گیری -7

 .حاالت فرماندهی اراده و مشیت اشاره دارد

نسان را پس از ارتکاب گناهی م مت و سرزنش می کنند کنه اینن    نفس م متگر و نکوهنده که ا: نفس لوامه

 نفس همان وجدان اخ قی است 

 ی توازن رسیده انددر این مرحله عقل و نفس به نوع

 عقل

 عقل

 عقل

 نفس

 نفس

 نفس
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و در یا  و غمگینی در حالنت حنزن قنرار    « لذت آنی»انسان دراین مرحله از لحاظ عاطفی در میان دو حد 

در محله نفس لوامه عقل و نفس به نوعی تنوازن  . نامید« حزن»مرحله  از این رو این مرحله را می توان. دارد

 .می رسند

 .نامید« یا »و « حزن»مرحله نفس اماره را می توان مرحله 

 مراحل رشد شخصیت

 .عقل و نفس دو محرک اصلی و اساسی افعال انسان به شمار می آیند: نکته

وشنایند و دافعنه هنای او نسنبت بنه محرکهنای       به مجموعه گرایش های انسان نسبت به محرکهای خ: نکته

 .ناخوشایند که ماهیتاً ناخودآگاه متکی است به نفس گفته می شود

 عبارت است از توانایی انسان بر تشخیص و استدالل  ←عقل : نکته

مراحل رشد 

 شخصیت

له و شخیصتی است که در آن هوای نفنس حناکم   کدارای شا: نفس اماره -1

و رفتارفرد در این مرحله محرکهای نفسنانی بنه شنمار    بوده و محرک اعمال 

به خاطر غلبه حیوانیت اماره می خوانند چرا که صاحب خنود را بنه   . می آید

کارهای بد امر می کند پیروی ازاینن نفنس انسنان را بنه هنوی و هوسنهای       

حیوانی چون، بخل، حسد، حرص، خشم و کلیه صفات ناشاسیت اخ ق منی  

 .رساند

هر چند به محرک بسیاری از رفتارهای او نفس اسنت، لکنن   : هنفس لوام -2

عقل در اینجا نقش خاصی یافته و با آگاهی و اسنتدالل و قضناوت برخنی از    

اعمال این نوع شخصیت را به زیر سوال می برد و او را منورد سنرزنش قنرار    

 .میدهد

مسنیر   2تحت سیطره کامل عقل درآمده از عقل است که : نفس مطمئنه -7

 .عمال رفتار انسان را تعیین می کند ا

 در قرآن« قلب»معنای 

 قلب

در قالبهای مختلف در قرآن کنریم بنه کنار رفتنه اسنت ولنی ننه بنه آن انندازه کنه           « قلب»واژه 

 .با ساختمان های مختلفش در قرآن دیده می شود« نفس»کلمه

 قلب به مفهوم کانون فطرت سلیم

 بقلب سلیمیون الینفع مال اال من اتی ا  »

 انی پاکیزه آمدودان سودی نمی رساند مگر آنکه خدای را با دلی سالم و رروزی که مال و فرزن

 قلب به معنی کانون عبرت اندوزی و مرکز تفکر و استدالل و ایمان 
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کند این است که قلب به مفهنوم کنانون عبنرت انندوزی و      می نظرزیر جلب نکته ای که در آیات 

 .هم و هدایت ایمان به کار رفته استاستدالل و مرکز ف

 «و من یومن با  یهد قلبه»

 .و آنکه به خدا ایمان دارد دلش را رهبری می کند

ولی نباید قلب آدمی را صرفاً جایگاه ایمنان و عواطنف   . کانونی که دچار آلودگی می گردد ←قلب

 به گناه سوق می دهد عالی دانست بلکه آگاهی این قلب گرفتار آلودگی می گردد و انسان را

 کذلک نسلکه فی قلوب المجرمین

 .ان آن را در دلهای گنهکاران می رانیمبدینس

 :قلب یا کانون عواطف گوناگون

 وجعلنا فی قلوب الدین اتبعوه رافه و رحمه

 .در قلوب کسانی که او را پیروی می کردند بهره و رحمت را فراهم آوردیم
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 ن آراء حکمای پیشین درباره نفس کندیبیا ابو یوسف اسحاق ابن کندی 

 .است(( نفس نخستین استکمال جسم طبیعی بالقوه دارای حیات)) 

 .این تعریف اساساًً از ارسطو و حکمای پیرو کتب اوست 

نفس جوهری بسیط الهی و روحانی اسنت، ننه طنول دارد و ننه     :)) یکند 

 ((عرض و نه عمق، نوری است از انوار باری تعالی

ما در این جهان همانند کناروانی هسنتیم کنه از پنل ینا معبنری       : کندی 

 .گذریم در اینجا درنگی نخواهیم داشت می

مقام و قرارگاه اصلی ما عالمی است اعلنی و شنریف کنه ارواو منا     : کندی 

 ((تاکید به بقای نفس))شوند  پس از مرگ بدان عالم منتقل می

با جسم اسنت و   نفس متحد. اما ع قه نفس به جسم ع قه عارضی است  

دهد هنر چنند کنه جندا از جسنم و       له آن انجام میکارهای خود را بوسی

 .ماند نفس بعد از فنای جسم باقی می. ین با آن است مبا

 تعریف نفس  کندی

رونند چنون   قمر بعضی از نفو  به فلک . وده است نفس که از جسم خارج شده هنوز آل: کندی معتقد است

وند و همچنان طی مدارج کنند تا به فلک اعلی رسند و در ش ک کوکبی و باالتر فراخوانده میفلپاک شوند به 

 .شوند پاکیزهآن جابه نهایت 

در مقام و قرار گاه اصلی : گوید او می. نفس است  خ صکند و معتقد به  کندی صریحاًً به بقای نفس اقرار می

 .شوند بدان عالم منتقل می ما عالمی است اعلی و شریف که ارواو ما پس از مرگ

 در علوم روان شناختی جدید عبارت است از مشاهده و تجربه  تحقیقروش : نکته 

ها و آثار خود که مربوط به نفس وبدن و متقابل آنها در یکدیگر به مشاهده و تجربه  ابن سینا در نوشته: نکته

 .تاکید دارد

 .رسید غاز شد و تدریج به امور نا مشهود و معقول میروش کار ابن سینا از امور محسو  و مشهود آ: نکته



 

 

32  

 

 روانشناسی علم النفس

 .فارابی ن به پیروی از حدیث متن عرف نفسُ فقد عرف اَبُّهُ بحث های فراوانی داشتند. ابن سینا . کندی : نکته

 

 

 

 

 
 

 کندی

 قوه حافظه گانه 5حوا  :قوای حاسه

 

 

 

 قوای متوسطه

 وه مصورهق

 قوه غضبیه

 یهقوه شهو

 قوه غاذیه 

 قوه منمیه

 عقل بالفعل

 عقل بالقوه

 آید عقلی که از قوه به فعل در می :قوه عاقله

بریم و مورد استفاده  عقل ظاهر زمانی که عقل را به کار می

 دهیم  قرار می

 

 کندی

 ابزار این قوه اعضای حوا  پنجگانه است قوای حاسه

حسوسات را که در طیننت آنهنا، یعننی در مناده آنهنا قنرار دارد در       قوه حاسه صورت م

 .یابد می

 .یابد با هم ترکیب کند این قوه قدرت آن را نیست تا صوری را که در می

ی حیوانات مشترک اسنت، جنز صنور جزینی اشنیا را در درک       قوه حاسه که میان همه

مقصود از صور جزیی به صورتی است که دارای رن  ، شکل ، طعم و آواز و بو . کند نمی

 .بوده است و یا به طور کلی هر صورتی که دارای ماده باشد

قوه حاسه چیزی جز نفس نیست و نسبت آن به نفس چون نسبت عضو به جسم نیست 

 .حا  و محسو  در نفس یک چیزند. بلکه او خود ذاتاًً نفس است 
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 :قوای متوسطه

 .کند ای که صور جزهیات را بدون حضور ماده درک می قوه: قوه مصوره

     فرق میان حس و قوه مصوره این است که حس صنور محسوسنات را در حنالی

 .کند که در ماده است و حضور دارند به ما القاء می

 خصوصیات این قوه آن است که قدرت ترکیب دارد. 

  کند این قوه قدرت ترکیب  خواب و هم در بیداری عمل میاین قوه هم در حال

 .دارد

 .کند دارد، می پذیرد و حفظ می صوری را که قوه مصوره به او ارزانی می: قوای حافظه

 نامد کندی دو قوه غضبیه و شهویه را غلبیه می

 از دیدگاه کندی خواب و رویا

 فی ماهیه النوم و الرویا کتاب و رساله

 رک استعمال تمامی خوا  به وسیله نفست خواب

ینا قنوه   « قنوه مصنوره  »به وسیله نفس و قطع کاربرد از خوا  کندی رویا را به عمل  ردر کاربرد فک رویا

 .گرداند تخیل باز می

 . شوند دسته تقسیم می 4رویا از دیدگاه کندی به 

 .دشوند که بر اشیای دیگر داللت دارن اشیایی دیده می: رمزیرویای  -1

 .شود امور پیش از وقوع آنها دیده می: خبر دهنده -2

 .رویایی که در آن به اموری بر ضد خود داللت دارند  -7

 .شود راست نیست رویایی که آنچه در آن دیده می -4



 

 

34  

 

 روانشناسی علم النفس

 

 .انگیزد ای است که در برخی از اوقات آدمی را بر می قوه: غلبیه«قوای متوسطه

 دارد خواهد باز می ارتکاب آنچه می نفس قوه غضبیه را از: قوه غضبیه. 

 ای از اوقات انسان را به برخی از شنهوات   ای است که درپاره آن قوه: قوه شهویه

 .دهد سوق می

 کند ای است که در مورد غذا و تغذیه بحث می آن قوه: قوه غاذیه. 

 نماید ای است که رشد و تعالی نفس را بررسی می آن قوه: قوه نامیه. 

ای اسنت کنه صنور اشنیا را مجنرد از هیئنت آنهنا درک         قوه  قوه عاقله

 کند و نه اشخاص به عبارت دیگر درک انواع و اجنا  می. کند می

به نظر کندی عقل واحد است که در نفس ب قوه وجود دارد و آنگاه از   کندی

 .آید قوه به فعل در می

 به فعلیت درآمدن نفنس، خنود تحنت تناثیر معقنوالتی اسنت کنه آن       

 .معقوالت همواره موجودیتی بالفعل دارند

کندی معتقد است که نفس، خود تحت تاثیر معقوالتی اسنت کنه آن    :قوه عاقله

 .معقوالت همواره موجدیتی بالفعل دارند

کندی معتقد است که نفس عاقل بالقوه است و تحت تناثیر عقنل اول   

د نفنس و  گراید و چون صنورت عقلینه بنا آن متحند شن      به فعلیت می

شوند یعنتی نفنس عنم عاقنل اسنت و هنم       صورت عقلیه یک چیز می

 .معقول پس عقل و معقول از جهت نفس ، شی واحد است

کندی معتقد است قوای نفس عبارتند از حس و عقل کنه مینان آنهنا    

 .باشد قوای متوسط می

 

 نظریه کندی: نکات کلیدی 

 معتقد است « نفس و بدن به نظریه تطهیر کندی به تبعیت از اف طون در نوع رابطه میان. 

  فلک کوکبی و نهایتاًً بنه فلنک    قمربر اسا  نظریه تطهیر نفس پس از خارج شدن از جسم به فلک

 .رسد اعلی می

 ف سفه اس می در خلود و بقا نفس تحت تاثیر اف طون و پیروان او هستند. 

 طور نفس و بقاء نفس است  کندی جزوه گروهی از دانشکندان اس می هست که قایل به. 
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   کندی از جمله دانشمندان اس می است که به روحانیت نفس اعتقاد دارد به اعتقاد کندی نفس ننه

 .جسم است و نه عرض برای جسم

 کند کندی در موضوع رابطه نفس و بدن بیشتر تبعیت می. 

 ور محبنوب و از دسنت   نفسانی است که در اثر فقدان ام رنجی»کند  کندی اندوه را چنین تعریف می

 .«گردد دادن رفتن چیز های مطلوب عارض می

 تر از اص و جسم است زیرا هویت ما در گرو نفس ماست پس اص و نفس و درمان آن بسیار واجب . 

 شناختی نوین در  -توان گفت روش درمان کندی، مشابه روش روان درمانی رفتاری به طور کلی می

 .ارتباط با اندوه است
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 محمد ابن فارابی ابو نصر

نخسنتین اسنتکمال جسنم    : تعریف نفس 

 طبیعی آلی بالقوه ذی حیات است

  

 غاذیه  نفس نباتی 

 منمیه  

 مولده  

   قوای نفس

 گانه 5حوا   نفس حیوانی 

 باطنی   فارابی

 متخلیه 

 واهمه 

 حافظه 

 متفکره 

 شهویه  

 غضبیه  

 قوه عملی نفس ناطقه 

 ظریقوه ن  

بننا آنکننه قننوای نفننس   : وحنندت نفننس  

 ای واحد است متحددند ولی نفس پدیده

  

 

 اری خدمتگز قوه: قوای نفس نباتی: تهنک

 محرک اعضا هستند: نفس حیوانی قوای
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جسم از نظر فارابی بیش از هر چیز شبیه به شهری است که در هنر بخنش آن حکمراننی فرمنان منی رانند       

 .ام در شهر جسم از آن قلب استباالترین درجۀ حکمرانی و مق

مهمترین خواص نوع حیوان از جمله انسان وجود نفس است که به وسیلۀ اعضاء اعمنال خنود را   : قوای نفس

 .انجام می دهد ولی انسان دارای قوه عقل نیز هست که درانجام اعمال خود به اعضاء جسمانی نیاز دارد

نفس از دیدگاه 

 فارابی

 .مال جسم طبیعی بالقوه ذی حیات استنخستین استک: تعریف نفس

 نفس صورت جسم است: ارسطو

فارابی در تعریف نفس گرایش به ارسطو دارد اما تا پایان با او همراه نیسنت،  

چون از یکسو نفس را صورت جسم می خواند و از سوی دیگر می گوید نفس 

 جوهری است بسیط و روحانی و مباین با جسم

 :ا ارسطوتفاوت دیدگاه فارابی ب

نفس درک معقوالت می کند و معقوالت معانی مجردند چون سنفیدی و   -1

 (نفس جوهری است بسیط و روحانی و مباین با جسم)سیاهی

نفس به خود شعور دارد اگر نفس موجنودی درالتنی بنود نمنی توانسنت       -2

پس میان نفس و آلت آن، آلتی دیگنر  .بدون درک آن آلت خود را درک کند

 .امر موجب تسلسل می شوداست و این 

نفس اضداد را با هم درک می کند در صورتی که در مناده جمنع اضنداد     -7

 .ممتنع می باشد

شود در  دلیل اقناعی است که به موجب آن عقل بعد ازپیروی نیرومند می -4

این صورت نفس با تباه شدن ماده که موجب حدوث، تکثر و تعیین نفس بود 

 .نفس بعد از فنای بدن باید که باقی باشد. ن تباه نشودو تعلق آن به این بد

 

فارابی نفوس را از حیث بقاء و فنایشان 

 به سه دسته تقسیم بندی می کند

دسته ای که سعادت را شناخته و برای رسیدن به آن کوشیده 

 .اند اینان مخلد در سعادتند

 دسعادت را شناخته از آن اعراض کرده اند مخلد در شقاوتن

سعادت را نشناخته و به درجنه عقنل مسنتفاد نرسنیده انند و      

 .نیازمند به ماده اند
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قوای نفس از دیدگاه 

 فارابی

هندف  . ابن قوه بین نبات و حیوان و انسان مشترک اسنت : قوه منمیه

 آن نمو دادن موجود زنده، حفظ، بقاء، و نوع و تامین اوست

 برای بقاء فرد: قوه غاذیه. 

 برای تربیت و کمال فرد :قوه مربیه 

 برای بقاء و نوع: قوه مولده 

 شامل دو قوه شهویه و غضبیه( نزوعیه و شوقیه: )قوای محرکه

  قوای نزوعیه آن دسته از قوایی است که موجب انگیزش انسان به طلب شیء یا گریز از آن می شوند

 .وداشتیاق یا کراهت، نزدیکی یا دوری از چیزها را در انسان سبب می ش

  اراده نیز از اینن قنوا سرچشنمه منی     . از این قوا منشای می گیرند...حب و بغض، دوستی و دشمنی

 .گیرد

 قوه ای است که به کمک آن جلب چیزهای نیک و سودمند کنند: قوه شهوانی. 

 محتوایی که به یاری آن دفع مضرات و خسارات کنند: قوه غضبیه. 

 قوای مدرکه

جمله این قوا حس باطنه یا قوه باطنه است کنه بنه    از: حوا  پنجگانه:قوای حاسه

 .وسیله آن چیزهایی درک می شود که حوا  خارجی قادر به درک آنها نباشد

قوه .)صورت محسوسات را بعد از غیبت آن صور از دامنه حس نگه دارد: قوه متخیله

 (متفکره

ه حس در نمنی  قوه ای است که از محسوسات آنچه را که ب: قوه واهمه:قوای مدرکه

 .کند آید ادراک می کند، گوسفند از دیدن گرگ کینه توزی را درک می

ذاکره، این قوه آنچه را قوه واهمه به او می سپارد همچنین بایگنانی در  : قوه حافظه

 .کند خود حفظ و نگه داری می

به وسیله این قوه ادراک معقوالت میسر شده مینان زیبنا و زشنت فنرق     : قوه ناطقه

 .گیرد نیز به یاری آن آدمی صناعات و علوم را فرامی. رده می شودگذا

 

فارابی قوه 

 ناطقه

 عقل بالقوه«عقل هیوالنی عقل نظری

 عقل بالفعل

 عقل مستفاد
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 عقل عملی

 رای فارابی درباره وحدت نفس 

 با آنکه قوای نفس متعددند ولی نفس پدیده ای واحد است -

 اند که هر قوه برای مادون خود صورت است و برای مافوق خود مادهقوای نفس طوری ترتیب یافته  -

 . با آنکه قوای نفس متعدند ولی نفس پدیده ای واحد است -

مث ً قنوه  : به زعم فارابی، قوای نفس به نحوی ترتیب یافته که هر یک از آنها برای طبقه  مافوق خود ماده -

 قوه متخیله صورت آن استی حساسه برای قوه متخیله به مثابه ماده است 

فارابی معتقد است که اگر قلب نبود، تغذیه حصول نمی یافت و میل و اشتیاق به چیزی وجود نداشت و نینز  

 .اگر حوا  نبودند احساسات هم نبود

 فارابی قوه ناطقه
 به وسیله آن حاهز معرفت می شود: عقل نظری

 .شودبه وسیله آن حاهز صناعات و حرفه ها می : عقل عملی

اولین کسی که درباره عقل اظهار نظر کرده است ارسطو است، فنارابی نظرینه ای روشنن و دسنتگاهی     : نکته

 .صحیح و منسجم بنا نهاده است که بر فلسفه غرب و اس م تاثیری فراوان بر جای گذاشته است
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 عقل از دیدگاه فارابی

 عقل از دیدگاه فارابی

ت از نفس یا جزهی از نفس یا قوه عقل هیوالنی عبارت اس: هیوالنی -1

ای از قوای نفس یا چیزی که ذات آن مستعد این است که ماهینات و  

 صور همه موجودات را از مواد آنها انتزاع کند 

عقل که در مراحل نخست به طور طبیعی در انسنان پیندا منی شنود،     

 هیئتی است در ماده ای که برای قبول تصاویر معقوالت آماده است

زمانی که معقوالت در عقل فعلیت یافتنند او را ملکنه   : ل بالفعلعق -2

می شوند و عقل نسبت به آن معقوالت عقنل بالفعنل منی شنود ولنی      

نسبت به معقوالتی که هنوز مورتعقل قرار نگرفته اند، عقنل همچننان   

 . بالقوه بر جای می ماند

کرده، عقل بالفعلی است که معقوالت مجرده را تعقل : عقل مستفاد -7

فرق بین معقوالت مجرده و . به درک صورتهای مفارقه توانا شده است

صور مفارقه این است که نخستین ذاتاً در ماده وجنود داشنته و از آن   

انتزاع شده است ولنی دومنی همنواره مفنارق از مناده بنوده و ماهیتنًا        

 مانند عقل سماوی.هیچگاه در ماده حضور نداشته است

فروترین آن عقل مادی یا : ه فارابی سه درجه داردعقل انسان از دیدگا

این برای عقنل بالفعنل بنه منزلنه     . عقل هیوالیی و یا عقل بالقوه است

ماده است در مرتبه دوم عقل بالفعنل قنرار دارد کنه نسنبت بنه عقنل       

هیوالنی در حکم صورت و نسبت به عقل مستفاد در حکم ماده است و 

دارد و نسبت بنه عقنل فعنال در     در باالترین درجه عقل مستفاد جای

 .حکم ماده است

 

عقل از دیدگاه 

 فارابی

در عقل نخستین، معنی عقل هیوالنی و عقل بالفعل، معقوالت مجرد از ماده 

کنند و در هر حال محتاج به ماده هستند چون ماده فانی شند،   را درک نمی

 .شوند ها نیز با فنای ماده فانی می آن

ای  نامند، بنه مرتبنه    ارابی آن را عقل مکتسنب نینز منی   اما عقل مستفاد که ف

تواند به طور مستقیم معقوالت را از عقل فعنال بگینرد و    رسیده است که می

 .ازماده بی نیاز باشد و به فنای آن فانی نشود

عقل فعال را به روو االمین یا روو القد  تعبینه منی کنند و آن را آخنرین     

د عقل فعال نه در ماده بوده است و نه در مرتبه عقول مفارقه سماوی می دان

 .ماده خواهد بود این عقل همیشه بالفعل است

که به معقوالت بالفعنل  ) -در نظر ارسطو نسبت عقل فعال به معقوالت بالقوه
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مبدل می شوند و عقل بالقوه که به عقل بالفعل تبندیل منی شنود، هماننند     

له نور خورشید به مهرثبات نسبت خورشید است به مرهیات بالقوه که به وسی

 .بالفعل تبدیل می شوند

 

معرفت حسی از 

 دیدگاه فارابی

 .فارابی اشیای را که علم به آنها حاصل می شود به دو نوع تقسیم کرده است

 با فکر و رویت و استنباط دانسته شوند ←تصدیق-1

 به طریق حد  مستقیم←تصور -2

 .از شخص موثق و یا از چند شخص بشنویمچیزهایی است که چون : مقبوالت( الف

آراهی است که در نزد همه مردم و یا نزد بیشترشان مشنهودر اسنت   : مشهورات( ب

 نیکی به پدر و مادر

این : چیزهایی است که با عکس از حوا  پنجگانه ادراک شود مانند: محسوسات( ج

 .که نشسته است، حسن است

 

یی است که گویی از آغاز می دانسنته اینم و فطرتناً بنه آنهنا      عبارت از چیزها «فارابی»معقوالت اولی

تعیین داریم و معتقدیم که جز آنها نخواهد بود، بندون آنکنه بندانیم کنه در     

ابتدای امر چگونه این علم برای ما حاصل شده است مانند عدد سه فرد است 

 .و جزء کوچکتر از کل است

استعداد دارد و از دیگر سنو   از یکسو می بینیم که نفس برای قبول معقوالت

نفس فطرتاً از بعضی معقوالت و مبادی اولی که به او امکان معرفت می دهند 

 .آگاه است

در ذات معقوالت چنان کفایتی نیست که از جانب خود به معقوالت ←فارابی

بالفعل نشوند و نیز در طبیعت عقل چنین چینزی نیسنت بلکنه بنرای آنکنه      

شوند، نیازمند چیز دیگری هستند که آنها را از قنوه  معقول معقوالت بالفعل 
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و آن چیزی که چنین کاری را انجام می دهد، ذاتی اسنت  ... به فعل در آورد

کنه نسنبت بنه آن عقنل     ...که جوهر آن عقلی است بالفعل و مفنارق از مناده  

و عمل این عقل فعنال در عقنل   ...هیوالنی، مثل نسبت آفتاب است به بینایی

 .به عقل آفتاب در بینایی است هیوالنی شبیه

پس معرفت فیضی است از عقل فعال که بخشنده معرفت و صور است چنین  

 (باالترین نوع معرفت)معرفت اشراقی است

 نظریه خارجنکات کلیدی

 فارابی در بیان چگونگی نفساهیات هر چند گرایش به آراء ارسطو دارد ولی تا پایان با او هماهن  نیست. 

 داند تعریف نفس در جایی همانند ارسطو به آن را صورت جسم می فارابی در. 

  و روحانی و مباین با جسم بسیطفارابی معتقد است نفس جوهری است. 

 فارابی به عکس اف طون معتقد نبود که نفس قبل از بدن موجود بوده است. 

 ای که فارابی در خصوص آن به بحث پرداخته است به عقل است مهمترین مساله. 

 است ارسطو نخستین فیلسوفی است که درباره عقل به بحث پرداخته. 

   از نظر فارابی نفس جاویدان نیست مگر وقتی که به مرتبه عقل مستفاد بر سد و از ماده بی نیاز شنود و

 .باشد قدرت اتصال به عقل فعال را داشته

  وه به فعل را توجیه کندکرده است تا انتقال از ق اقتبا فارابی اساساًً عقل فعال را از ارسطو. 

 فارابی معتقد به وجود نفس قبل از جسم بود. 

    فارابی درباره وجدت نفس پیرو ارسطو است ، یعنی اینکه تجزیه و ترکیب به خود نفس ارتبناطی نندارد

 .گردد بلکه تجزیه و ترکیب به تعدد و تنوع قوای نفس مربوط می

  نامند   فارابی عقل فعال را روو القند  هنم منی   . استعقل مستناد از نظر فارابی همان در عقل مکتسب

 (.روو االمین)
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 ابن سینا 

 «شیخ الرهیس حسین بن عبداله بن سینا»

نفس از دیدگاه 

 ابن سینا

نفس را به معنی وسیع مبدا و حرکت در نظر گرفته است و همنه کاهننات را واجند    

 .این موهبت می داند

انی و در درجه آخر به نفنس انسنانی قاهنل    او به نفس فلکی، نفس نباتی، نفس حیو

 .است

ابن سینا معتقد است که نفس جوهری است واحد که دارای قوای مختلنف بنوده و   

 .افعال مختلف دارد

ما اجسنامی را منی بیننیم کنه کنار آنهنا       »حکیم برای اثبات نفس چنین می گوید

ر آنهاسنت کنه   پس ع وه بر جسمیت، چیز دیگنری د . همواره به یک طریق نیست

صورت نوعی آن چیزها می باشد به گونه ای که افعال مذکور از این صنورت ننوعی   

 .پدید می آیند، این صورت نوعی نفس نامیده می شود

حکیم عقل را در برابر نفس حیوانی قرار می دهد و بنرای آن خصایصنی ذکنر منی     

دریافت معقنوالت  اهم این ویژگی های این است که می تواند آماده و مستعد . کند

باشد و علوم را درک کند در حالی که نفس حیوانی از این خاصیت محروم اسنت و  

دیگر اینکه، عقل پس از تبناهی و منرگ بندن، از    . فقط قادر به درک جزهیات است

 .میان نمی رود بلکه زنده و جاویدان می ماند

دی و معنوی، بدنی و ابن سینا نیز به جنبه های دوگانگی وجود انسان یعنی ابعاد ما

تغییراتی که در هر ینک از اینن دو قسنمت ینا در جنبنه      . نفسانی نیز اعتقاد داشت

گذارد بلکه در آن شندیداً   وجود روی می دهد، قسمت یا جنبه دیگر را بی خبر می

 .اثر خواهد داشت و ایجاد انعکا  خواهد کرد

 

رابطه نفس و 

بدن از دیدگاه 

 ابن سینا

فلسفه مادی گرایی و اصالت روو می باشند فلسنفه اصنالت روو بنرای      ترین نظریه قدیمی

داند و فلسفه مادی گنرا اصنالت را    نفس اصالت و تقدم قاهل است و بدن را امری فرعی می

 .دهد به بدن و ماده اختصاص می

نفس و بدن را دو ماهینت متمنایز غینر متجنانس     ...( اف طون، دکارت و )گروهی از حکما

با این توضیح که نفس در تعارض با تن می کوشند از  . دن را زندان دانسته اندپنداشته و ب

 زندان تن بگریزد

او نفنس را  . ابن سینا مساله را به این طریق حل کرد که بین نفس و بدن اتحاد قاهل شند 

صورت نوع بدن می داند و می گوید سر و کار ما در اینجا با دو ماهیت متمایز نیست، بلکه 

قعی نفس است که بدن را حقیقت می بخشد و به حرکت در می آورد نفس جوهر جوهر وا

الزم نمی آمد که . زیرا اگر نفس عرض بود هنگامی که از بدن جدا می شد. است نه عرض
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شخص صورت نوعی خود را از دست بدهد و حال آنکه خ ف این دیده می شود و حیوان 

 .راً به صورت الشه در می آیدیا انسان که از این نعمت محروم شده است فو

ابن سینا در اراهه این نظر یعنی اعتقاد به اتحاد بین نفس و بدن از اینن جهنت کنه نفنس     

صورت بدن است تابع ارسطو است با این اخنت ف کنه ارسنطو اینن اتحناد را کامنل منی        

اند او معتقد بود که همان گونه که نقش از موم جدانشدنی است نفس نیز نمی تو. پنداشت

 .زمانی از بدن جدا شود و زمای دیگر به آن رجوع ودر آن حلول کند

او اتحاد نفس و بدن را به این اعتبار که نفس صورت بدن و کمال آن است و به : ابن سینا

مسلم می داند ولی بنه اینن   . وسیله آن کارهایی را که از جنبه مادی دارند، انجام می دهد

ند بدون یاری بدن نیز مصدر کارهایی شود و پنس از منرگ   اعتبار که در عین حال می توا

 .تن همچنان زنده و باقی بماند، آن را از بدن متمایز و مجزا می شمارد

 ابن سینا بدن را علت نفس می داند

ابن سینا هنگام بحث از قوای باطن، تاکید می کند که آنها نیز به آدات جسمانی احتیاج دارند و جای هر یک 

کم شباهتهایی از لحاظ ساخت با موضوع توپوگرافی به مفهوم  که دستت را در مغز معین می کند از آن ادا

 .امروزین آن دارد

ابن رشد نیز مانند ابن سینا نفس را چنین تعریف کرده است نفس کمال جسم آلنی اسنت البتنه کمنال اول     

 .استکمال به کار سپرده است طبیعی آلی ابن رشد به جای کمال برای جسم

رابطه نفس و 

 بدن ابن سینا

. ابن سینا در بیان حد نفس آن را هم قوه، هم صورت و هم کمال خوانده اسنت  -1

لیکن به دالیلی ترجیح می دهد که بگوید نفس کمال جسم آلی است تا بگوید قوه 

 .است یا صورت جسم است

 .کمال از دیدگاه ابن سینا، اصلی و عارضی یا کمال اول و کمال دوم -2

آن است که برای کار خود به غیر از خویش نیازمند دیگری نباشد و : کمال اول -7

 (کمال اصلی)بتوان کماالت دیگر را به آن منسوب کرد 

کمال دوم آن است که تابع و عارض کمال اول باشد، مانند برندگی شمشیر که  -4

بندن هسنتند    تابه خود شمشیر است و افعال حیاتی که پیرو و تابع وجود جنان در 

 (کمال عارضی)

 .با توجه به تعریف دو نوع کمال نفس کمال اول است -5

پس نفس هم جوهر است و هم کمال بدن است ولی کمال بودن آن ننه از اینن    -6

جهت که جوهر است، بلکه به این اعتبار که مبدا حرکت است و بنر بندن حکومنت    

 .می کند

. ینا این است که نفس واحد است نه کثیرصفت دیگر نفس از نظر حکیم ابن س -3
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ابن سینا نفس را جوهری یگانه می پندارد که توسط قوای خود به اعمنال مختلنف   

 .مبادرت می کند نفوسی که مقامشان پایینتر است به نفو  عالیتر بستگی دارد

در هر جسم مرکب ع وه بر حداقلی از نبود تضاد اجزاء وجود تناسنب و تعنادل    -8

وقتی این تناسنب و همناهنگی بنه درجنۀ معیننی رسنید،       . آنها ضروری استمیان 

. نیروی حیات بخشی که عبارت از نفس نباتی است در جسنم بنه وجنود منی آیند     

هنگامی که تناسب و تعادل به درجه کاملتری رسید، نفس حیوانی ظهور می کنند  

 در درجه کاملتر نفس انسانی پدیدار می شود

فس انسانی پدیدار می شود آنچنانکه یاد شد، نفنس جنوهری   در درجه کاملتر ن -9

مجرد و مفارق است و باقی و پایدار ماند و سرانجام به عقل فعال و زندگی در عنالم  

نتنایج جملنه   )نفس با حدوث بدن مقارن و همزمان است. معقوالت پدیدار می شود

 (باال

وید پس از تبناهی تنن،   ابن سینا بدن را علت نفس می داند، او می گ -1نکته  -11 

. نفس پایدار خواهد ماند و تعلق نفس به بدن و تعلق معلول به علنت ذاتنی نیسنت   

 .مزاج و بدن عارضاً علت نفس هستند

با خرابی تن، همۀ قوای حیوانی اعم از ظاهره و باطنه، که بین انسنان   -2نکته -11 

 .و حیوان مشترک اند فانی می شوند

ن بار تذکر می دهد که به اینکه نفنس حینوانی در تمنام    حکیم چندی: 7نکته  -12 

 .اعمال خود محتاج بدن است

ابن سینا علت ترتیب ادراکها و احساسات را در مغز به سبب مشنیت و  : 4نکته -17 

 .حکمت الهی دانسته است نفس با حدوث بدن مقارن و همزمان است

. رضاً علنت نفنس هسنتند   بدن را علت نفس می داند مزاج و بدن عا «ابن سینا-14 

 .یعنی عقولی که خارج و ورای ماده اند. علت ذاتی نفس عقول مفارق اند

زیرا این اعمال توسط قوای ظاهره و . نفس حیوانی در تمام اعمال محتاج بدن است

 .باطنه صورت می گیرد

قوای باطنه نیز به آالت جسمانی نیاز دارد و جای هر ینک از اینن آالت را در    -15 

 . کند ز تعیین میمغ

 .داند ابن سینا علت ترتیب ادراکات و احساسها را در مغز حکمت و مشیت الهی می

ارسطو به اتحاد کامل نفس و بدن معتقد بود و می گفت مانند نقشی که از بدن جدا نمنی شنود، نفنس نینز     

 .نمی تواند زمانی از بدن جدا شود و دوباره به آن رجوع کند

دهند، از طرفی نفنس   بدن و کمال آن است و از این طریق کارهای مادی را انجام می نفس صورت :ابن سینا

 .بدون یاری بدن نیز می تواند مصدر کارهایی نظیر درک معقوالت باشد و پس از مرگ نیز زنده بماند
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تننناثیر متقابنننل 

 نفس و بدن

نفس، مبدا حرکت و کمال جسم آلی است و در کشورش کنه هماننا نناقص اسنت،     

 رما و فرمانرواستحکمف

هر حرکتی از بدن سر زند، ناچار مصدر آن نفس خواهد بود، ولنو آنکنه آن حرکنت    

 .انعکا  یا غریزی باشد

ابن سینا از اهمیت بدن و تاثیر آن بر نفس، غافل نیست و معتقد است همان گوننه   

که نفس به شوق طبیعی و سرشار متوجه بدن است و بنه تمهیند آن منی پنردازد،     

یز پر از مهر نفس است ونسبت به آن خدماتی انجام منی دهند و در وضنع و    بدن ن

 .حال آن تاثیر کلی دارد

 مهمترین خدمت بدن به نفس این است که موجب هستی او شده است 

 بدن علت عرضی نفس است و به آن تعین و تشخیص می دهد 

 .بدن علت فاعلی نفس نیست بلکه علت قابلی آن است

 .ضی که نفس را عارض می گردد، بدون مشارکت بدن رخ نمی دهداحوال و اعرا 

نفس تا زمانی که دست آندرکار احسنا  و ادراک حسنی و درک معنانی جزهنی و      

حفظ و ذکر است و کار خود را توسط قوایی کنه مشنارکت مینان حینوان و انسنان      

الت هستند و در بدن آلت وجایگاه دارند، انجام می دهند امنا در زمنان درک معقنو    

 .بدن مزاحم است

حکیم احوالی را که برای نفس با مشارکت بدن حاصل می شود به چند نوع تقسیم  

پاره ای از حاالت را ذاتاً از آن بدن می دارد مانند خواب و بیداری و  -1کرده است 

و پاره ای دیگر چون تخیل و شهوت و غضب و غم خزن ونظایر  -2صحبت و مرض

 .فس می داندآنها را ذاتاً از آن ن

حکیم در کتاب معالجات، قسمت معالجات امراض سر، در صحبت بیماری که در افعال حسی و ادراکی ظاهر 

 .می شود تحت عنوان آفات ذهنی انواع امراض خیالی و وهمی را شرو می دهد
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نفس از ديدگاه ابن 

 سينا

   غازيه -1 نفس نباتي

   ناميه -2 

   مولده -3 

 

 نفس حيواني

 

  باعثه -1 محركه -1

  فاعله -2 

 (حاسه)ادراك ظاهر  -1 مدركه -2

 «حواس ظاهر»

 بينايي

 شنوايي  

 بويايي  

 چشايي  

 بساوايي  

 ادارك باطن -2 

 «حواس باطنه»

 مصوره: خيال

 متصرفه: متخيله   

 مفكره   

 واهمه: اهميه   

 حافظ   

عقل : عامله س ناطقهنف

 عملي

  

  هيوالني عقل نظري:عالمه 

  بلملكه  

  بالفعل  

  مستفاد  

 «حوا  ظاهری»

حواس 

 ظاهری

در همه جای پوسنت، خاصنه در ننوک انگشنتان قنرار دارنند واسنطه        : گیرنده میسنر

 .احسا  تما  هستند

 احسا  فشار را ادراک می کنند←گیرنده های پاسینی

 احسا  حرارت←روفینی گیرنده

 احسا  برودت←گیرنده های کراو 
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 «قوای نفسانی از دیدگاه ابن سینا»

 مدرکه
 حوا  ظاهره

 حوا  باطنه

 

حواس ظاهره از : مدرکه

 دیدگاه ابن سینا

حوا  ظاهره به نظر ظاهری پنج است و در حقیقت : حکیم می گوید

که چهار قوه است که از پنج افزون زیرا قوه لمس یک قوه نمی باشد، بل

هر یک از آنها را مورد حکم و ادراکی است غینر از منوردی کنه بنرای     

 .دیگری می باشد

حرارت و برودت، رطوبت و یبوست : اموریکه لمس می شوند عبارتند از

اما سنختی و سسنتی، چسنبندگی و    . خشونت وم یمت، ثقل و خفت

 .نرمی و جز آن به تبع آن محسوسات حس می شوند

درد و راحتی از درد، نیز از محسوسنات لمسنی   : کیم اضافه می کندح

 .هستند از این جهت المسه با سایر حوا  فرق پیدا می کند

نزدیکتر به یقین آن است که قنوای لمنس، قنوای متعنددی     : ابن سینا

هستند که هر یک از آنها یک تضاد را درک منی کنند کنه در نتیجنه     

کرده غیر از قوه ای باشد که تضناد   تضادی که بین سرد و گرم ادراک

 .میان سنگین و سبک را مدرک است
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 حس مشترک

در تجوینف اول مغنز جنا داشنته و ذاتناً همنه       . ارداک حسنی : نخستین قوه از قنوای باطننه  

 .صورتهایی را که در حوا  پنجگانه نقش می بندند به آن می رسند، پذیرا می شوند

. حس مشترک، صور گوناگونی را که توسط حواص ظاهره از محسوسات به ذهن منی رسنند  

پنس بنه   . می پذیرد و آنها را ادارک می کند واحیاناً از حسی به حس دیگر، متنقل می کند

 «پدیده فانی»یاری این قوه است که ما از بوی چیزی متوجه طعم آن می شویم

ام ادراک حسی برسد، دخالت و یاری حافظنه، همنراه بنا    بدیهی است برای اینکه ذهن به مق

 .تداعی معانی، ضروری خواهد بود

اعم از )تعریف و مفاهیم تداعی معانی به شرو زیر است، هر گاه در کیفیت یا حالت نفسانی -

میان آنهنا طبنق   . را عارض شوند(ذهن)با هم یا در پی هم، نفس ( محسو  و غیر محسو 

رقرار می شود، به وجهی که بعدها حضور یکی از آنها در نفس باعث شرایط معین، پیوندی ب

 .حضور دیگری می شود

تجسم اشباو کاذبه و احسا  آوازهای غیر موجود نظایر آن را نیز به حس مشنترک نسنبت   

داده اند، این پدیده، از وجود مختلف قوه متخیله است، زیرا موصوع خارجی این گونه ادراک، 

 .ت که بتوان بصورت حاصله در ذهن را عمل حسن مشترک پنداشتظاهر و حاضر نیس

 

قوه ی خیال یا 

 قوه مصوره

قوه ای اسنت کنه در آخنر تجوینف     . دومین قوه از قوای باطنه را خیال یا مصوره خوانده اند

مقدم اول دماغ قرار گرفته و صورتهایی را که حس مشترک از حوا  پنجگانه قبنول کنرده   

از پنهان شدن محسوسات، باز آن صور در این قوه محفوظ می مانند و  حفظ می کند و بعد 

 .باید دانست که قبول اثر با قوه ای که اثر را حفظ می کند، متفاوت است

خیال گاهی ع وه به آنچه مستقیماً از حس ظاهره ماخوذ است، اشیاء دیگنری را کنه از راه   

 .اهداری می کندترکیب و تحلیل نیروی مفکره به دست آمده نیز نگ

در روانشناسی جدید خیال و متخیله را زیر عنوان کلی تخیلی قرار می دهند و تخینل را دو  

تا حدودی زیاد به خیال یا : تخیل حضوری -تخیلی حضوری و تخیل اختراعی. نوع می دانند

قوه مصوره پیشینیان شباهت دارد بدین معننا کنه مشناهدات حسنی را در غیناب موضنوع       

صورتهای ذهننی، تصنرفاتی   : تخیل اختراعی –. نها، بدون تصرف به ذهن می آوردخارجی آ

 .پدید آورده، به ترکیب یا تجزیه، افزایش یا حذف آن، مبادرت می کند
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-متخیله)قوه متصوره

 (متفکره

کار این قوه این است که صورتهایی که از حس گرفته و مغیرهایی که به وهم دریافتنه شنده   

 یخته و پراکنده می سازد به همدیگر آم

این قوه را اگر عقل به کار برد، قوه مفکره و اگر وهم استعمال کند، قوه متخیله نامینده منی   

 .شود

 .گویا این قوت، قوتی باشد خدمتگزار وهم و به میانجیگری او فرمانبرداری عقل بود

 .روانشناسی جدید داردقوه متخیله با این تعریف شباهت فراوانی به تخیل اختراعی در 

 (19قرن )تخیل اختراعی را ریبو، روانشناسی فرانسوی بر دو نوع دانسته است: نکته

 .همان است که واهمه به کار می بندد: تخیل اختراعی انفعالی-1

ترکیبات بدیع خود را بنه راهنمنایی عقنل صنورت منی بخشند و       : تخیل اختراعی ادراکی-2

: ضامین بکرادبی و آثار تازه صننعتی از آن نتیجنه منی شنود    اختراعات و اکتشافات علمی و م

 قوه مفکره

 .قوه متخیله شبیه تخیل اختراعی است

 .تخیل اختراعی همه کیفیات نفسانی اعم از صور و معانی جزهیه و کلیه و معقوالت را به کار می برد

 .اردتخیل اختراعی یا به عبارتی قوه متخیله بر قوه های ذاکره و مصوره توجه د

 قوه وهم

 .قوه وهم که آن را متوهمه و قوه واهمه و قوه وهمیه نیز خوانده اند

 .وسط دماغ قرار دارد( حفره)قوه ای است که درانتهای تجویف

وظیفه این قوه آن است که معانی غیر محسوسه را که در محسوسات جزهینه موجنود   

 .است، درک می کند

 

 قوه و فعل

 .ستعدادی که در شیئی برای پذیرش صورتهای گوناگونی وجود داردقوه عبارت است از ا

 .فعل داللت بر قبول و پذیرفتن صورت یا تبلور و تجسم آن قوه

 :قوه در سیر خود به سوی فعل از سه مرتبه یا مرحله عبورمی کند که عبارتند از

 قوه مطلقه یا هیوالنی-1

 قوه ممکنه -2

 قوه کامله یا ملکه-7

 

سیر به  قوه در

 سوی فعل

قوه و استعداد موجود در کودک برای آنکه روزی او به نویسننده ای مبندل   : عقل هیوالنی

استعداد نویسندگی در کودک، پدینده ای مطلنق   . شود از نوع قوه مطلقه یا هیوالنی است

این استعداد تدریجاً و به مینانجی  . است و هیچ بخش از آن به مرحلۀ فعلیت نرسیده است
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 صورت می پذیردتربیت 

 

 

عقننل نظننری از 

 دیدگاه ابن سینا

هنگامی پدید می آید که همه آالت و وسایلی که برای انتقال به فعل ضروری : قوه ممکنه

 .است برای او حاصل شده باشد، مانند کودکی که قلم و مرکب و حروف الفبا را می شناسد

در این هنر به کمال رسیده است  کودک برای انتقال به فعلیت هیچ کم ندارد و: قوه کامله

 .این مرحله را کمال قوه نیز نام داده اند

عقل هنوز هیچ نقشی نپذیرفته اسنت ولنی اسنتعداد قبنول هنر نفنش       : عقل هیوالنی -1

از اینن جهنت آن را هینوالنی منی گوینند کنه بنه هینوالی         . معنوی یا هر معقولی را دارد

صور، مصور نیست و برای هر نوع شنکل پنذیری    نخستین که در ذرات خود به هیچیک از

 .استعداد و قابلیت دارد، تشبیه شده است

آن زمانی پدید می آیند کنه نفنس ناطقنه از مرحلنه عقنل       : عقل ممکن: عقل بالملکه -2

هیوالنی گام فراتر نهاده از قابلیت و استعداد محض خارج شده است و بنه درک معقنوالت   

 .اولیه نایل شده است

چون قوه هیوالنی نمی توانست بالفعل چیزی را تعقل کنند، از اینن رو، اینن    =بالملکه عقل

مرتبه نفس ناطقه را عقل بالملکه گویند زیرا که معقوالت اولیه و استعداد و انتقال آنها به 

منراد از  . موازات دیگر در نفس رسوخ یافته و آن را بنه اصنط و قندما ملکنه شنده اسنت      

عقوالت اولی مقدماتی است که به یاری آنها تصدیق واقع منی شنود و   معقوالت اولیه، یا م

مثل اینکه معتقدیم که کنل  . انسان بدون نیاز به اکتسابی فکر و یادگیری آنها را باور دارد

 بزرگتر از جز است یا دو چیز مساوی با یک چیز نه خود با هم متساوی اند

عقل به یاری معقوالت اولیه و بدیهی خود  این قوه زمانی پدید می آید که: عقل بالفعل -7

اینن معلومنات در نفنس انسنان     .را به درک معقوالت ثانوی که اکتسابی هستند می رساند

اینن عقنل هنر گناه     . ذخیره یم شوند و خود فرد نیز به این آگاهیها و تنوانش وقنوف دارد  

 .بخواهد، می تواند بدون تکلف و اکتساب و یادگیری تعقل کند

آن وقتی است که نفس واقعاً و فع ً به مشناهده معقنوالت منی پنردازد،     : مستفادعقل  -4

عقل نظری در این مرتبه عقل مطلنق  . نفس می داند که بالفعل به تعقل آنها اشتغال دارد

می شود، یعی مطلقی است که فعلیت یافته، چنانچه در مرتبه نخستین قوه مطلق یا قنوه  

ن مرتبه از نفس ناطقه داده شده است که معقوالت آن که از این جهت به ای. هیوالنی بود

از عقل دیگری که داهمه بالفعل است مستفاد هستند، پس هر گناه صنورتهای معقنول در    

عقل حاصل شوند و عقل آنها را تعقل کند و بداند که بالفعل آنها را تعقل می کند چننین  

 .نیرویی عقل مستفاد نامیده می شود

قل را حاصل فعالیت ذهن می داند که در بنیادهای زیستی و مرحله ارگانیسم و عمل و روان شناسی جدید ع

 .اثر متقابل آنها ریشه دارد
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عقل از نظر 

 ابن سینا

حکما از دیر زمان به این نکته توجه داشته اند که اعمال ذهن تابع یک رشته اصول 

 .ادی می شودو مبادی است که ذهن را به حقایق و واقعیات اشیا رهنمون و ه

وجود این سازوکارها، برای عمل ذهن، همان انندازه الزم هسنتند   : به گفته الیبنیتز

 که وجود عض ت برای حرکت بدن و راه رفتن ضرورت دارند

 اصحاب اصالت عقل نظریه پردازان عقل

 اصحاب اصالت تجربه

ی اولینه ینا   به وجود جوهری مستقل معتقد هستند، که مبناد : اصحاب اصالت عقل

عقلیه از آن ناشی می شوند این مبادی اولیه شکل دهنده رفتنار انسنانی و تعینین    

 .کننده نقشها و افعال آدمی اند

کمابیش مخالف داشته و مبادی اولیه شناخت و فرایندهای عالی : تجربه مذهباین-

 .ذهنی را ناشی از حس و تجربه می دانند

و مبادی اولیه شنناخت و فراینندهای عنالی     کمابیش مخالف داشته: تجربه مذهبان

 .ذهنی را ناشی از حس و تجربه می دانند

 -2عقل نظری یا قوه عالمنه و  -1:ابن سینا عقل را بر دو گونه کلی تقسیم می کند

 عقل عملی یا قوه عامله

قوه ای است که درک معقوالت کند، یعنی نیرویی : عقل ع مه: عقل نظری -

ی باشد، پس صور کلیه مجرده از ماده در آن منطبع که قادر به ادراک عقل

عقل نظری، بالقوه به آن است که به جانب علنوی و من  اعلنی و بنه     . شود

 .سوی باال اوج گیرد تا از آن سو از مبادی نظری و مجرد مستفیض شود

آن است که اخ ق از آن آید و استنباط صناعات کار او باشد و : عقل عملی -

غضب و دیگر قوه های بدنی چیره شود، از وی اخن ق   هر گاه بر شهوت و

  .نیکو برآید

بنیادهنای  دانند کنه در     روانشناسی جدید عقل را حاصل فعالیت ذهن می -

 .زیستی و محیطی ارگانیسم و عمل و اثر متقابل آن ریشه دارد

 سقراط، اف طون، ارسطو: حکمای قدیم

 .، ابن سینا، سنت توما  اگونیا سنت اگوستن، کندی ، فارابی : حکمای قرون وسطی

 دکارت، اسپینوزا، کانت، الیبنیتز: حکمای معاصر

 عقل نظری
 عقل هیوالنی 

 عقل بالملکه
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 عقل بالفعل

 عقل مستفاد

 

 وهم و نفس

نیروی وهم را بر همه قوای دماغ مستولی می داند، بدین سان را و وهمه : ابن سینا

جوینف اوسنط را مکنان وینژه آن رد دمناغ منی       مغز را آالت یان قوت می دانند و ت 

 .پندارند

کبری چیدنها و نتیجه گیری ها، -چنین استدالل ها و به اصط و منطقیون، صغری

ما را به این واقعیت رهنمون می سازد که وهم به معنی اعم خویش در واقع همنان  

ود که وهم از این رو هر جا که لفظ نفس را به کار بریم، مجاز خواهیم ب. نفس است

 .را مترادف با آن به کار گیریم

هر جا که لفظ نفس را به کا بریم، مجاز خواهیم بود که وهم را مترادف با آن به کار 

مشروط به آن که مراد ما نفس حیوانی باشد، زیرا چنانکه می داننیم نفنس   . گیریم

قنرار منی   انسانی نیروی عقل را هم اضافه دارد و از این رو درست در مقابنل وهنم   

 .گیرد

 

 قوه محرکه

 :این قوه خود بر دو قسم است -الف

 انگیزه: به نحوی که باعث حرکت می شود: محرکه است -1

 .به قسمی که فاعل حرکت می شود: با محرک است-2

 .قوه محرکه آنجا که منشا حرکت می شود، قوه نزوعیه یا شوقیه نیز خوانده می شود

مجرد انبعاث و تحرینک،   قوه شهوانی، به قوه محرکه 

 .به سوی امر لذیذ می گراید

نیروینی اسنت کنه بنه غلبنه      : قوه غضبی

کند،  مشتاق است و امری را که خیال می

منافی با منافع خویش است، از خود دفع 

 .و دور می کند

قوه ای است که در اعصناب و عضن ت برانگیختنه منی     : قوه محرکه فاعل حرکت -ب

 .شود

 اشارات «مهم ابن سیناآخرین کتاب 

 نفس حیوانی قوه وهم
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 قوه وهم و متحرکه

 وهم و غریزه

 وهم و عقل

 وهم و نفس

 

 

 

 قوه وهم و قوه متحرکه

 تمای ت:باعثه و نزوعیه: شوقیه قوه محرکه

تصننمیم، قصنند اسننت و  :فاعلننه

اعصننناب و عضننن ت را آمننناده  

 .حرکت می کند

ف از شنوقیه و تمنای ت ریشنه منی     ابن سینا معتقد است که عواط

ابن سینا قوه فاعله را تابع قوه شوقیه می شنمارد و سنرانجام   . گیرد

همه این قوه را فرمانبرداران قوه وهم می داند و می گوید هنم اینن   

 .قوا، تابع قوه وهم هستند

 

 وهم و غریزه

ت حقیقت امر این است که دایره شمول و دامنه حکمروایی این قوه تا آنجاس

به عبارت . که حرکات غریزی را هم در بر می گیرد و به زیر فرمان می کشد

 .دیگر، حرکات غریزی خدمتگزار قوه وهم هستند

ابن سینا در جواب این سوال که چگونه وهم بنی دخالنت و یناری عقنل بنه      

دریافت معانی صنور محسوسنه ناینل منی شنود در صنورتی کنه آن معنانی         

می دهد که وهم این کار را از راههایی انجام  نامحسو  هستند، چنین پاسخ

 .می دهد که یکی از این راهها استفاده وهم از غریزه است
 

این تحقیقات معلوم داشت که وهم بر همه قوای نفس حیوانی اعم از مدرکه  وهم و عقل
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ابنن سنینا آن را بنر    . و محرکه اشراف و برتری دارد وهم آن را خدمتگزارنند 

 .ان حاکم می داندتمامی رفتار حیو

به زعم حکیم، این قوه در حیوان، به مثابه عقل است در آدمینان و حتنی در   

مردم بدوی با کسانی که قوه عقلیه خود را در استداللها و قضاوتی خنود بنه   

 .احکام صادر از نوع وهمی است نه از نوع عقلی-کار نمی گیرند

 

 قوه حافظه

 .امیده می شوددیگر قوه حافظه است که ذاکره نیز ن

و آن قننوه ای اسننت کننه آنچننه را قننوه وهمیننه از معننانی غیننر محسوسننه در 

 .محسوسات جزیی درکرد در این قوه حافظه می نماید

این قوه متذکره گفته می شنود و از جهنت تواننایی آن بنر حفنظ مندرکات       

خویش حافظه نامیده می شود و از لحاظ اینکه استعدادی اسنت کنه سنریعاً    

 .ل شده را بر می گرداند متذکره خوانده می شودصور زای

روان شناسی جدید، روان را برای حفظ و ذکنر همنه صنور و معنانی، اعنم از      

محسو  و غیر محسو ، جزهی یا کلی، مستعد می داند، عیننی آن را قنادر   

 .به حفظ و ذکر معقوالت نیز می پندارد

 .ل می داندابن سینا جایگاه ادراک معقوالت را مرتبه عقل فعا

نفس می تواند افاضات عقل فعال را بپذیرد ولی این افاضات نمی تواند در نفس باقی بماند و حفظ شود بلکه 

 .هر دفعه باید در نتیجه اتصال نفس یا عقل فعال از نو به آن اضافه شود

قوه وهم و 

 نفس حیوانی

تنفر : کند مانندیکی از قوای باطنه نفس، قوه وهم است که معانی جزهیه را درک می 

 گوسفند از گرگ و تمایل بره به میش

گاهی از وهم به معنی و مفهوم تصور و خیال و زمنانی بنه معننی عقینده و رای غینر      

مسلم و احیاناً عجیب و نادرست و گاهی به تعبیر ترسی که ناشی از گمنان ناصنحیح   

 .باشد، مراد شده است

موضوع می افزاید، این است وهنم گناهی   در نظریه حکیم، چیزی که بیشتر بر اشکال 

معنای عریزه و حتی زمانی معنای نفس را که جامع همه قوای مدرکه ومحرکه است، 

 .افاره می کند

در زبان فارسی گاهی لفظ گمان به معنی وهم استعمال شده ولی روشن است که این 
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منی   کلمه جزء کوچکی از معنی وهم را، که وسنعت عجینب آن بیننان خواهند شند،     

 .رساند

دیگه قوه وهمینه اسنت و آن قنوه ای اسنت کنه در نهاینت       : حکیم در شفا می گوید

تجویف اوسط دماغ می باشد و معنانی غینر محسوسنه را کنه در محسوسنات جزهینه       

موجود است، درک می کند و نزدیکتر به یقین آن است که این قوه هم می توانند در  

 .صور متخیله ترکیب و تفصیل کند

وهم را در ردیف سایر قوای مدرکه حیوانی آورده است، ولی در عین حال منی   حکیم

دانسته که بر همه آنها تسلط دارد و قوای دیگنر، در واقنع خندمتگزاران آن هسنتند،     

 حکیم برای وهم در حیوان، همان مقام را قاهل می شود که برای عقل درانسان

اسا  مشاهبت و تضاد یا مجاورت و به نظر ابن سینا ادراک حسی و تداعی معانی بر 

با استفاده از تخیل و حافظه همه باید در کار باشند تا قوه وهم عمنل خنود را انجنام    

دهد، یعنی درک معنی کند، پس وهم بر همه این قنوا سنلطنت دارد و همنه تنابع او     

 .هستند

 ابن سینا←نکات کلیدی 

 شود خوانده می« کات حسیادرا»معادل همان استعدادی است که امروزه ←حس مشترک. 

 خوانده شده است« شعورباطن»عقل بالفعل در واقع همن است که در روان شناسی جدید. 

 حاالت و کیفیات منتسب به شوقیه تحت عنوان کلی و عام انفعاالت امروز از مباحث 

 مقوالتی از قبیل انگیزش، هیجان، ساهق و نیاز می باشد. 

 با نفو  انسانی همانند رابطه نور و آفتار است با نیروی بینایینسبت و رابه عقل فعال : ابن سینا. 

 نسبت عقل فعال به عقل بالقوه چون نسبت خورشید است به چشم. 

     قبول واحد بودن نفس از طرف ابن سینا و فطریه تدرج، او را به این نتیجه می رساند کنه نفنس بنا

 .حدوث بدن مقارن و همزمان است

 ل از نوع عقل بالملکه و مراتب باالتر از آن است و تنها افرادی بنه اینن   عقل قدسی به جنسی این عق

 . درجه از عقل دست می یابند که قوه حد  در آنان قوی باشند

 داند ابن سینا بدن را علت نفس می . 
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 کند که آنها نیز به آالت جسمانی احتیاج دارند و جای  ابن سینا هنگام بحث از قوای باطن تاکید می

هایی از لحناظ سناخت بنا موضنوع      کند که دست کم شباهت آن آالت را در مغز معین می هر یک از

 .توپوگرافی به مفهوم امروزین آن دارد
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ابوحامد محمد بن غزالی محروف به حجه االس م وزین الدین است در اواسط قنرن   نفس از دیدگاه غزالی

 ا آمدپنجم هجری پس از گذشت ربع قرن از وفات ابن سینا به دنی

کتاب معارج القد  فی مندارج معرفنه    -تحت تاثیر نظریه ارسطو و اف طون بود-1

 النفس

 ...کیمیای سعادت و -احیاء علوم الدین -ازدیگر کتب غزالی

کمال اول برای جسم طبیعی آلنی اسنت از آن جهنت کنه تغذینه،      : نفس نباتی(الف

 .نمود تولید مثل می کند

ست برای جسم طبیعی آلی از جهت انجام افعالی که از کمال اول ا: نفس انسانی( ب

 .روی اختیار عقلی و استنباط بالرای و ادراک کلی صورت می گیرد

غزالی عقیده ارسطو، که ضمن آن نفس را صورت جسم می داند، مردود می شمارد 

چون نفس ناطقه جنوهری  . زیرا به زعم او، صورت بعد از فنای ماده پایدار نمی ماند

 .انی و ذاتاً مغایر با بدن است، نمی تواند صورت جسمانی داشته باشدروح

وقتی می گویم نفس، مقصود ما آن قوه که طالب غذاسنت، ینا آن   : غزالی می گوید

قوه ای که محرک شهرت و غضب است، یا آن قوه ایکه در قلب ساکن بوده و مولند  

از تظاهرات روو حیوانی زیرا این امور . حیات و رساننده حس و حرکت است، نیست

بلکه مقصود ما از نفس، جوهر کاملی است که کاری جز تذکر و حفظ و تمیز . است

 .رویت ندارد

نفس جزهیات را از طریق حوا  پنجگانه درک می کند و کلیات را به واسطه مشاعر 

 .عقلی، انسان در حوا  با حیوان شریک است

 .سرت و درد و جدایی و خواریح: نفس را عذابی است که مخصوص خودش است

 .نفس جوهری است قاهم به ذات خود «غزالی

رابطه نفس با 

 «غزالی»بدن

غزالی برای اثبات وجود نفس مشهورترین دالیل ابن سینا را اقتبا  کرده و نیز بنه  

 .ذکر یک دلیل شرعی پرداخته است

ا و عقبی وعده و عقیند  با این بیان که شرع، نفو  را مورد خطاب قرار داده و از دنی

مجموعه خطاب های شرع به نفس انسانی، داللت بر این دارد که نفنس  . داده است

 .جوهر است

از اینن گذشنته،   . به عنوان مثال، الم اگر چه بر بدن وارد شود، به خاطر نفس اسنت 

 نفس را عذابی دیگر است ویژه خود او، چون خواری، مسرت، درد و جدایی

 .ر اثبات نفس از ابن سینا گرفته برهان استمرار استاما آنچه که د
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 طبیعت نفس

از براهینی که غزالی آورده است، چنین معلوم می شود که نفس جوهری است قاهم 

 .به ذات خود

غزالی می گوید، خدای تعالی انسان را از دو چیز مختلف آفریده است یکنی جسنم   

ست مولف است خاکی است و نیازمند که دستخوش کون وفساد است یعنی مرکب ا

 دیگری

دیگر نفس که جوهری است بسیط و نورانی، مدرک است و فاعنل محنرک اسنت و    

 .متمم آالت و اجسام

 

حدوث نفس و 

عالقه آن به 

 بدن

نفس قبل از جسم، در جسم موجود نیست، هنگنامی کنه جسنم    = حدوث نفس -1

لم امر قوه ای در جسم ایجاد می برای قبول نفس ص حیت یافت، خدای تعالی از عا

 کند

 قل الروو من امر ربی و روحامن امرنا و فاذا سویته و نفخت فیه من روحی

بدن علت فاعلی نفنس نیسنت   : این همان قول ابن سینا است که می گوید -

 .بلکه علت قابلی آن است

 :حدوث نفس

لکی اسنت  حدوث آن به واسطه نفس ف. نفس را خدا به طور مستقیم نیافریده است

پس پروردگار به واسطه عقول و نفو  و حرکات سماری به هر ماده ای استعدادی 

جهت قبول صورت خاص خود، عنایت می کند نفسش به وسنیله اسنتعداد خناص    

 .بلکه هنگام استعداد خاص حادث می شوند

ع قه نفس به بدن؛ در بدن غریب است، زیرا بدن از عنالم فنانی ملنک اسنت و      -2

نفس انسانی در . الم سرمدی ملکوت، نفس مدیر بدن است بدن آلت نفسنفس از ع

 .بدن به مثابه وجود حاکمی است که در شهر و در مملکت خویش فرمان می راند

 این جسم نسبت به نفس، چون جامه است نسبت به تن : غزالی

تن است که جامه را به واسطه اعضای آن حرکت می دهد، نفنس هنم، بندن را بنه     

 .قوای مخفی و مناسب به حرکت در می آوردواسطۀ 

 :طبیعت نفس

دلیل بر این امر، علم اوست به امنور عقلنی و عیننی    « نفس بسیط است نه مرکب»

چون نبوت بنابراین جسم کثیف است و از این جهت به خندمت و حرکنات و امنور    

جسمانی متوجه گردیده است و از آنجا که نفس لطیف است برای اداره و قندرت و  

 لوم آماده شده استع

 :خلود نفس
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غزالی به دالیل ابن سینا در مورد خلود نفس چند دلیل شرعی می افزایند، دالینل   

براهین عقلی غزالی جملگی ماخوذ از ابنن  . شرعی را غزالی از قرآن استناد می کند

دستخوش انح ل نمی شود فانی نمی گردد . روو ناطق فساد نمی پذیرد. سیناست

روو ناطق نه جسم است نه عرض، بلکه جنوهری ثابنت داهنم و فسناد     . و نمی میرد

 .ناپذیر است

 :خلود نفس -7

 نفس پذیرای عدم نیست( الف

 نفس از نظر          به بدن متعلق است و نه مرتبط: نفس وابسته به بدن نیست( ب

 .نفس بسیط است(ج

 سرنوشت نفس(د

 قوای نفس از دیدگاه غزالی

 قوای نفس

 نزوعیه باعث حرکت: باعثه قوای محرکه

 اراده

 شوقیه

  مباشر حرکت: مباشره

  خوا  پنجگانه -ظاهره قوای مدرکه

 خیال باطنه

 تفکر 

 حفظ 

 تذکر 

 وهم 

 

وه قوای باطنه را مرکب از سه قوه دانسته است، در این کتناب قن  : امام محمد غزالی در کتاب معراج المسالین

وظیفه قوه . وظیفه قبول و وظیفه حفظ. خیال حس مشترک نامیده شده است که خود دارای دو وظیفه است

گوسفند دشمنی گنرگ را بنه صنورت مجنرد     = وهمیه حفظ معانی است بدون صورتها و مواد آن مانند اینکه
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ی افزاید، کنار قنوه مفکنره    غزالی به این دو قوه، قوه سومی به نام مفکره م. ادراک می کند و از آن می گریزد

 .این است که برخی صور را با برخی صور دیگر ترکیب کند و ظاهراً معانی بدیعی از اجتماعی آنها پدید آورد

 

 قوای مدرکه

در آن صورت چیزهایی که حواص ظاهره بدان می فرستند ترسیم می شنود،  : حس مشترک

فقط دارای قوه قبول است نه  حس مشترک. آنچنانکه صورت شیئی در آینه ترسیم می شود

 .قدرت حفظ در حالی که خیال دارای قوه حفظ است نه نیروی قبول

به منزله خزانه حس مشترک است بدین معنا که آنچه در حس مشنترک نقنش منی    : خیال

 . بندد برای آنکه در وقت حاجت از آن استفاده شود، در خیال ذخیره می شود

این معنا از صور ذخیره و خزینه شنده در خینال جندا    . یه استکار این قوه معانی جزه: وهم

 .شده و در مرتبه بعدی قرار می گیرد

این قوه اشرف بر همه قواست، بدان سبب که گاه صنورتهای خنود را از خینال منی     : متفرقه

 .گیرد و به او باز می دهد چه در خواب و چه در بیداری

 .کند هنگام فراموشی از حافظه باز می ستاندآنگاه این صورتها را در حافظه ذخیره می 

 عقل از دیدگاه غزالی 

 

 

 

 

عقل از 

 دیدگاه غزالی

 .ط ق می شوداا و مشترک به چهار معنعقل اسمی است که به نح

صفتی که انسان از دیگر حیوانات به واسطه آن ممیز می شود و موجنب منی شنود تنا     : اول

 .مال فکری، آمادگی و استعداد داشته باشدآدمی بر قبول علوم نظری و تدبیر اع

عقل عبارت است از معلوماتی که در ذات طفل تمیز دهنده به وجود می آیند تا آنچنه  : دوم

 .که روا و جایز است، رواشمارد و آنچه را که محال است غیر ممکن بداند

 .عقل عبارت است از علومی که از تجربه امور حاصل شود: سوم

عقل عبارت است از قوه ای است که به واسطۀ آن عواقب کارها را بشناسد و شهواتی : چهارم

 .را که موجب لذات زودگذر است، سرکوب کنند
 

 

 

 

 

 

 معانی عقل ارابیف شباهت= 

فارابی و ابن 

 سینا 

 مراتب عقل
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 مراتب عقل

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

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

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

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

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

محیط خارج و عمل عقل هیوالنی مرحله و مرتبه ای که نفس کودک مبتدی است و در نتیجه تما  داهم با 

 .حس و تجربه و درک محسوسات ومعانی جزهی آماده انجام اعمال عالیه ذهن می گردد

عقل بالملکه درک مقدمات و معلومات اولیه و آماده شدن ذهن برای دریافنت معقنوالت بنا احکنام عقلنی و      

 .استدالل منطقی همان مرحله عقل بالملکه می باشد

 .ظری و درک معقوالت، عقل بالفعل همان شعور باطن استعقل بالفعل مرحله تحصیل علوم ن

هر گاه انوار دقت به مناسبتی نظیر مصلحت و طبنق قنوانین و   ( وجدانیات جریمه/ شعور ظاهره)عقل مستفاد

بتابد و آنرا روشن و بالفعل را معلوم کند به آن عقنل مسنتفاد   ( عقل بالفعل)شرایط خاص به بخشی از ذخایر

 گویند

 نظریه معرفت

 به اف طون: در نظریه معرفت

می گوید روو صورت بدن است، پیشتر از بندن موجنود نبنوده و    : ارسطو -

 .هر چه در این جهان است، زاده تجربه است. معرفتی نیندوخته است

شود که از معارف عالم  باور دارد که روو زمانی داخل جسد می: اف طون -

 .نده باشدمثل که پیشتر وجود داشته است، سرشار و آک

جنبه ای کنه بنه سنوی من  اعلنی      : داند غزالی نفس را دارای دو جنبه می

 .گرایش داد رو جنبه ای که به طرفت عالم دانی و سفلی متمایل است
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برهان های غزالی برای 

 خلود نفس

شیء تاپذیرای عدم نباشند،  : گوید غزالی می: نفس پذیرای عدم نیست( الف

نفس پنذیرای عندم باشند از دو حنال خنارج       موصوف به عدم نشود، چون

شود، نیز زمانی معدوم  یا این امر در طبیعت اوست یعنی معدوم می. نیست

بننابراین  . شود چون اراده باری تعالی بر معدم شدنش تعلق گرفته است می

شود کنه در دو زمنان    نشاید که عدم از صفات ذاتی نفس باشد، موجب می

 .باقی نماند در این محال است

نفس از نظر بقا و فنا به دینن  : غزالی می گوید: نفس وابسته به بدن نیست

 متعلق است و نه مرتبط 

کنند کنه    غزالی دراقامه این دلیل از ابن سینا پیروی می: نفس بسیط است

فنا عبارت است از انح ل ترکیب و حال آنکه نفنس  »به موجب رای حکیم

پنذیرد   شود و آنچه انح ل نمی یبسیط است نه مرکب پس نفس منحل نم

 .باقی است پس نفس باقی است

شود ولی  بر معرفت تمام می تغزالی معتقد است که سعاد: سرنوشت نفس

یابد، عقوبت نیز جاویندان نخواهند    فقط بعد از متحرک است که کمال می

شود  شود تا آنکه نفس تزکیه می و مییابد و مح ماند واندک اندک زوال می

 .خاص خود می رسد تعادو به س

 غزالی ←نکات کلیدی 

 غزالی برای وجود نفس و تفاوت میان نفس و جسم به عقاید ابن سینا گرایش داشته است. 

 حسرت و درد و جدایی و خواری: نفس را عزابی است که مخصوص فورش است. 

 م به ذات خودزالی معتقد است نفس جوهری است قاهغ. 

 قوه ای است که به جلب موافق ننافع ، چنون شنهوت بنر منی      : ی گویدغزالی در تعریف قوه باعثه م

 انگیزد و از سوی مخالف دفع مضرت می کند، چون غضب

 غزالی قوه باعثه را به اراده نیز تعبیه می کند. 

 غزالی آراء خود را در مورد مراتب عقل از فارابی و ابن سینا اخذ و اقتبا  کرده است. 

 که فارابی در رساله العقل خود آورده است به کار می برد غزالی عقل جا به همان معانی. 

 در نظریه معرفت، رای غزالی به اف طون بیشتر شباهت دارد تا ارسطو 

     نظریه چگونگی کسب معرفت از دیدگاه غزالی شباهت زیادی به نظریه چگنونگی کسنب معرفنت از

 .دیدگاه ابن سینا دارد



 

 

64  

 

 روانشناسی علم النفس

 پایان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


