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  چکیده

تربیتي است. هدف از انجام  ـشناسی یکي از مهمترین مباحث در مکاتب فلسفي  انسان

جسم و روح و نفس از دیدگاه غزالي و  همانندیشناسایي وجوه تفاوت و پژوهش این 

اي بوده است.  کتابخانه مروري و ـنظري  تجزیه و تحلیلپژوهش،  آکویناس است. روش

که  نفسندجسم و روح و  ی در زمینه همانندیداراي وجوه تفاوت و  اندیشوراین دو 

مادي  وجود انسان صرفاً ،دو از نظر هر بیش از وجوه تفاوت بوده است.همانندی وجوه 

 دانه،جسم و روح الزم و ملزوم یکدیگرند. روح جاو نبوده و ترکیبي از جسم و روح است.

گردد. جسم مادي  وح در روز رستاخیز به بدن باز ميسرانجام ر .ملکوتي و عقالني است

 مهمترین نیروهایغضب و شهوت  مادي است. نفس اصالت دارد. عقل،و روح غیر

خالف مستقیم وجود دارد. اما غزالي بر ی باطني نفس هستند. بین نفس و بدن رابطه

 اندیشور،این دو  نگرگاهبندي نفس از  ارد. تقسیمد باور اي به آفرینش مرحله ،توماس

ملکوتي و حیواني است. غزالي  ،متفاوت است. روح از نظر غزالي برخالف توماس

تواند  وجوه اشتراك ميرو،  ازینداند.  تعالي مي ی خالف توماس شناخت نفس را الزمهبر

  ت قرار گیرد.تربیتي اسالم و مسیحی ی اي براي طراحي یک مدل مشترك فلسفه مقدمه
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  مقدمه

اندیشـه  کنون یکي از محور هاي اصـلي   از دوران باستان تا روح و نفس ،جسم ی همسئل

 . فالسفه، متکلمین و عرفا، هر یک از زاویه ای خاص به آن پرداخته اند.بوده استبشری 

 روح و نفـس  ،جسـم ، معلوم می شود  که هر یـک از  باب این در آنهاسخنان دقت در با 

به طور بسیار عمیق و پیچیده اي با یکدیگر خاص خود را دارد؛ هرچند آنها ویژگي هاي 

افکـار و   ، امـا  از زمان دکارت آغـاز مـي شـود    این امردر ارتباطند. هرچند تقریر جدید 

 ،پـاره اي از فیلسـوفان  در آراء مـی تـوان    رابـاب  ایـن  در اندیشـمندان جدیـد   نظریات 

در  دیدگاه غزالي و آکویناسمتکلمین و عرفای پیشین یافت. این مقاله در صدد بررسی 

  این موضوع است.
 

 طرح مسأله

ابن سینا  ۀعقل و نفس در فلسف«نامه کارشناسي ارشد با عنوان  در پایان) 1382( خدری

سینا و توماس آکویناس دو حکیم و  ابوعلیه گیرد ک چنین نتیجه مي» و توماس آکویناس

دمی و تبیین حقیقت نفس آ در پی ،فیلسوف مشائی هستند که با پیروی ازمبانی ارسطو

تعریف نفس در نظر توماس همـان تعریـف ارسـطو     .آمدندجوهر ممتاز آن یعنی عقل بر

در نظر  جسم اما کمال ،بالقوه است وطبیعی ، کمال جسم است اما برای ابن سینا نفس

نفس موجودی است وراء جسم و جسمانی و قائم  .ابن سینا اعم از صورت ارسطوئی است

. ابن سینا بـرای  رد و قاهر بر بدن است و مجرد استبه ذات که تعلق تدبیری به بدن دا

نان سابقه از او نه در یو پیشکه  دهد به دست میپنج برهان بر وجود نفس  اثبات نفس

نفس جوهری مستقل پذیرد.  نمی. اکویناس تعریف ابن سینا را ماسال جهانداشت نه در 

بدن تمـام  اما نفس بدون  ـ. تا اینجا مثل ابن سینا است  استبه خود ایستاده و متقرر و 

شود  نام انسان میه یعنی همراه با بدن موجود کاملی ب ـکند   فعالیت خود را حاصل نمی

، رضـوي  .کند یمطرح دلیل بر جوهریت نفس . او دو گیرد اینجا از ابن سینا فاصله می ـ

 از امیـد  ماهیـت  تطبیقـي  بررسـي « عنـوان  با کارشناسی ارشد ی نامه پایان در) 1384(

 فضـائل  بـر  مسـیحیت  و اسـالم  اخالقي متون در که گوید می »غزالي و آکویناس دیدگاه

 آمده دست به نتایج ید:گومي او. است شده تأکید عشق یا محبت امید، ایمان، نظیر الهي

هماننـدیهای   .دارندهمانندیهای بسیاری  غرب فیلسوفان و مسلمان فیلسوفان دیدگاه از

اي بـا   ) در مقالـه 2008علـوي (  .دارد وجود آکویناس و غزالي نظرات نقطهمیان  زیادي

 در بـا گیرد که  چنین نتیجه مي» تطبیقي نقطه نظرات غزالي و آگوستین«عنوان بررسي 
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 مسـیحیت  ی نماینـده  عنوان به آگوستین و اسالمی  نماینده عنوان به غزالي گرفتن نظر

 و اسـالم  ی فلسـفه  نزدیکي به اياندازه تا تواندميهمانندیهای  این که کرد ادعا توان مي

 و اسـالم  ی فلسـفه  از مشـترک  مـدل  یـک  انتظـار  مـا سـان،   بدین. کند کمک مسیحیت

از نظـر   .گیرد قرار دنیا سراسر سوفانفیل ی استفاده مورد تواند مي که داریم را مسیحیت

نفـس   ماندگاریبر اصل وجود خداوند، اصل ارتباط نفس با مُِثل و اصل  ، افزونافالطون

از مرگ وجود دارد. میان ساختار جامعه و وجود نفسانی فرد هماهنگی برقرار است.  پس

فرد نیز شامل  قوای نفسانی .شود نه که جامعه به سه طبقه تقسیم میهمانگو نمونه،برای 

گـروه  تـرین دسـتور اسـت (    مهم آموزش و پرورش .سه قوه شهویه، غضبیه و عاقله است

در نفـس انسـانی    آموزش و پرورشباید برای تحقق امر  پایه،بر این  .)219 ،نویسندگان

شود و به پرورش  میآغاز از جسم  پرورش ،). از نظر ارسطو480ن، وتحقیق شود (کاپلست

حیات یا نفس (نفس نباتی، نفس  ی می انجامد. بر حسب سه مرحله عقل یا نفس ناطقه

ه و بـه غریـز   ،روحـی پـرورش  ش از یجسمانی پـ  پرورشحیوانی و نفس انسانی) باید به 

باید جسم را برای نفس و جزء اخس  ،با وجود این. حساسیت بیش از عقل توجه داشت

شـرف آن را بـرای نفـس    نفس یعنی شهوات را برای جزء اشرف آن یعنی اراده و جـزء ا 

دانش  ی ). آگوستین معتقد است که سرچشمه322 ،گروه نویسندگانناطقه تربیت کرد (

خداوند روح آدمـی را بـه    ،از نظر او .در نهاد آدمی است ،و معرفت و درک تمام حقیقت

 ی همـه تواند با این نـور الهـی    ساخته است. انسان میروشن حقایق  و نیرویدانش نور 

شامل توجـه   ،از نظر آگوستین آموزش و پرورش). 179 ،همانشاهده کند (حقیقت را م

آموزش  ،به درون و پاالیش نفس و روح تعلیم است که تعلیم تحت تأثیر عامل اول است

قـایق  پیراستن نفس از گناهان و رذایـل و کسـب آمـادگی الزم بـرای درک ح     و پرورش

ا لـزوم توجـه بـه حـواس را در     های تربیتی خـود بارهـ   درونی است. کمینوس در نوشته

). معرفت باید از حواس آغـاز شـود، چـه    191 ،همانکند (گوشزد می آموزش و پرورش

 ،همـان عقل واجد چیزی نیست که آن را نخسـت از حـواس اخـذ نکـرده باشـد (      ی قوه

اشراف است و عبارت است از عقـل   ی تربیت مخصوص طبقه ،). از نظر جان الک1957

جسـمی، ذهنـی،    ی از نظر الک جنبـه  بدین سان آموزش و پرورش. سالم در بدن سالم

که باید در کـار   بر آنست). ژان ژاک روسو 199 ،عقلی و تجربی دارد (گروه نویسندگان

، همـان ، طبیعت کودک، یعنی مراحـل رشـد جسـمانی و روانـی او را شـناخت (     پرورش

عبـارت اسـت از    بدن سالم صورت می گیرد. و در پرورش درستاز نظر اسپنسر  .)211
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). تعلیم و تربیـت  229 ،همانعلوم تجربی (ی  پایهسازگار کردن انسان با محیط خود بر 

از نظر امیل دورکیم برانگیختن حاالت جسمی، عقلی و ذهنی کـودک بـرای حضـور در    

ژان پیاژه باید به ویژگی های روانـی کـودک در هـر     ر). از نظ224 ،هماناجتماع است (

الیتهای شخصی کودک، اعم از بیرونی و درونی و رابطه متقابل فرد یا مرحله از رشد و فع

ابعادش از جمله ذهن و  ی ). از نظر دیوئی انسان با همه236 ،همانمحیط توجه داشت (

او نفـس  معرفت صبغه مادی دارد و به جوانب روحی و معنوی او توجه کافی نشده است 

نفس چیزی ساخته و پرداخته و ثابت  که بر آنستداند و  را جوهری مجرد و مستقل می

). از 245 ،همـان افعال اختیاری ما دگرگون مـی شـود (   ی نیست بلکه پیوسته به وسیله

انسان از جنس حیوان است که با فصل نطق و تعقـل از دیگـر حیوانـات     ،دیدگاه فارابی

. از )20یابد و منشأ تعقل و خوراک آگاهی وی نیز تجـرد روح اسـت (فـارابی،     امتیاز می

عقـول  ـ 2وجود مبدأ و ذات الیزال الهی ـ 1نظر فارابی هستی دارای شش مرتبه است: 

چهـارم   ی ماده کـه انسـان در مرتبـه   ـ 6صورت ـ 5نفس و روح انسان ـ 4عقل فعال ـ 3

ضمن اینکه انسان را مرکب از جسم و جان، بدن دوم . معلم )21 همو،هستی قرار دارد (

دهـد و تمـایالت روحـی و ترقـی آن را      وی مـی » روح مجرد«ه، اصالت را به و روح دانست

باتی و حیـوانی  سازی بدن و قوای ن بدون اینکه ارزش مقدماتی و آمادهداند ارزشمند می

(گـروه  او به بعد اخالقـی و اجتمـاعی تعلـیم و تربیـت توجـه دارد      ، انسان را کم شمارد

 ی قای آن پس از مرگ، رابطـه ). ابو علی سینا به تجرد و اصالت روح، ب265، نویسندگان

م قدس، سلسله مراتـب هسـتی و   متقابل جسم و جان، دریافت فیض از عقل فعال و عال

به خودشناسی و آگاهی بر  سینا ابن .)274 ،همانبندی قوای انسان معتقد است ( تقسیم

). ابن مسکویه به اثبات تجرد نفس، به بیان 280 ،همانحاالت و قوای نفس تأکید دارد (

تعقـل و طبیعـت یکسـان     ی پایـه ای نفس (شهوت و غضب و عقل) و کمال انسان بـر  قو

). از نظر خواجه نصیرالدین طوسی سخن انسـانی جـوهری   285 ،هماندارد ( باورآدمی 

است، اصالت دارد، جوهر دارد، جسمانی نیست، محسوس نیست، بسیط است. او به بقای 

به سه نفس نباتی، حیوانی و  ،داند میگ معتقد است و بدن را آلت نفس نفس پس از مر

شـهویه،   ی کارهای ارادی انسان از سه قوه ی و اعتقاد دارد که همهاانسانی معتقد است. 

انسان مرکب  ،). از نظر ابن خلدون311ـ310 ،همانگیرد ( غضبیه و عاقله سرچشمه می

و اعضـای  حقیقت انسانیت به روح و جان است و بدن  .از جسم و روح، جان و بدن است

آن در خدمت روح هستند و آثار نفس در بدن ظاهر می شود. روح و نفس انسان مجـرد  
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  .)322 ،هماناست (

  :از عبارتند پژوهشپایه، پرسشهای  این بر

  چیست؟ انسان نفس و روح جسم، خصوص در غزالي دیدگاهـ 1

  چیست؟ انسان نفس و روح جسم، خصوص در آکویناس دیدگاهـ 2

 و روح جسم، خصوص در آکویناس توماس و غزالي محمد امامی همانند وجوهـ 3

  چیست؟ انسان نفس

 نفس و روح جسم، خصوص در آکویناس توماس و غزالي محمد امام تفاوت وجوهـ 4

  چیست؟ انسان

  

  از دیدگاه غزاليویژگیهاي انسان 

م . انسان مرکب از جس)37، جواهرالقرآن انسان داراي جسم و روح و نفس است (غزالي،

 معراج، همو( هستي است ی . انسان عصاره)1/15 ،کیمیاي سعادت ،هموو جان است (

  ) . 67، المساکین

خاطر وجود ه انسان موجودي مرکب و اشرف کائنات است و خداوند هستي را ب پس

انسان بوده است وگرنه  آفرینشدر راستاي آفریده است و آفرینش دیگر موجودات انسان 

خاص متمایز  روح انسان بخاطر داشتن ویژگیهائي بود. و عبث ميهستي بیهوده آفرینش 

  .از سایر موجودات است

  

  از دیدگاه غزالي روح ویژگیهاي

 جوهر نه و است جسم نه است عرض نه است، قائم خود ذات به که است این روح ذات

 نه شود، منفصل نه و بدن به متصل نه و کند حلول جهت و امکان نه و است متحیز

. ذات روح )178ـ177، الطالبین ةروض ،همو( آن از خارج نه و است عالم و بدن داخل

انسان است که قائم به خود است، عرض نیست، جسم نیست، در مکان و جهت حلول 

کند، نه متصل به بدن و عالم است و نه منفصل از آن، نه داخل در بدن و عالم است  نمی

زیرا عرض قائم ، روح عرض نیست). 486، تکیمیاي سعاد، هموو مبدأ فعل آدمی است (

جسمي نیست که در جسم دیگر حلول  روح .دیگري است نیست و تابعبه ذات خود 

کند مانند حلول کردن آب در ظرف و عرضي نیست که در قلب یا دماغ حلول کند 

، هموبلکه روح جوهري است الیتجزا ( ،مانند حلول کردن سیاهي در سیاه و علم در عالم
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  .)174 ،الطالبین ةضرو

غرض او  .پردازد تشریح این ویژگیها ميبراي شناسائي روح به  حامدابوسان  بدین

اثبات وجود روح از طریق منفي  بهاو  اثبات ویژگیهاي منحصر به فرد روح است.

، کند که عرض بودن، جسم بودن، مکانیت، اتصال به بدن اثبات ميبا مثال پردازد و  مي

جزء ویژگیهاي روح نیست و  ...وبودن جدا ، بدناز بیرون ، ون بدن، درانفصال از بدن

از نظر او مکان و جهت براي روح بدین قرار،  .گوید که روح قائم است ازین رهگذر می

. پس روح از نظر او متحرك است ،از آن برونجسم است و هم  درونمعنا ندارد و هم 

ویژگیهاي منفي براي راه از ح نظیر رو شناسائي ویژگیهاي بي حقق معتقد است کهم

غزالی عنایتی ویژه به  .شود تر مي شده و درك صفات روح آسانخواننده در ذهن تداعي 

 پیوندد. پرورش روح دارد چه، روح مرکز وجود انسان است و آدمی را به خداوند می

روح ناطق : کند ي دیگر روح را چنین بازگو ميغزالي براي درك بهتر موضوع چند ویژگ

امیرا، دائم و فسادناپذیر، ما از تکرار ه جسم است و نه عرض بلکه جوهري است ثابت و نن

به رویت ایمان کار نیاید و ما به عیان و ه هان بنیازیم که در طریقت ما بر آن دالیل بي

رباني  ،نسان مقوله اي است ثابت و نامیرا. رو ح ا)9، ةاللدنی لةرساال، همومتکي هستیم (

 .)75ـ74، معراج المساکین، هموو یکتائي نوع انسان انجامید (بزرگی  که وجودش به

بلکه  میرد، گردد و نمي شود و فاني نمي نمي فروپاشیدستخوش  ،پذیرد روح فساد نمي

، چنانکه در شرع آمده ست تا روز قیامت به بدن باز گرددمنتظر ا ،چون از بدن جدا شد

 ،ةلدنیال ةرسالال، همو( ثابت شده استالیل است و  در علوم حکمي یا براهین قاطع و د

ها و دالیل محکم براي بقاي روح وجود  . همچنین خواب)172ـ171،الطالبین ةروض، 9

   .)126 ،معارج القدس، همودارد (

، مدعي است که پردازد ینکه به ابعاد روح از چند جهت ميحامد ضمن اابو ،بنابر این

تکرار این صفات نیست و صرف وجود ایمان کافي  فراوان براي دلیلهاینیازي به آوردن 

گردد و شرع و علوم  وده و در روز جزا به بدن خود بازمياست که روح جاودانه و ماندگار ب

نیز با این نظر  بدین پایه، محقق، اند أله را اثبات کردهحکمي و دالیل محکم این مس

 رو ازیناعتقاد راسخ دارد و حامد موافق است چرا که انسان مومن حتما به وجود روح ابو

بزرگ براي اینکه روح اندیشور این  .آور باشد براي خواننده مالل شایدتکرار این صفات 

روح انسان با ذات اقدس  ی ، در مقام مقایسها کامال به مخاطب خویش بشناساندانسان ر

 فرینشآله تاکید کرده است که أولیت انسان در زمین پرداخته و بر این مسؤالهي و مس

 .ه استانسان کامال هدفمند و با برنامه صورت گرفت
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 .فریدگان ممتاز و متمایز کرده استاي است که انسان را از دیگر آ گونهه روح انسان ب

. به )1/13، احیاء العلوم، همو( هاست آفریدهبه اعتبار این روح است که انسان اشرف 

. به )17، میزان العمل، هموست (خداوند بر روي زمین ا ی انسان خلیفه ،اعتبار روح

شد و به دانش و زیبائي آراسته ک ست که انسان بار امانت به دوش مياعتبار روح ا

روح همام حقیقت جاوداني است که بسته به عالم ). 21، معارج القدس، هموشود ( مي

رف اي است که پروردگار از باب تش ود از خداوند دارد و تنها آفریدهغیب است و بود و نم

انسانیت انسان به تن او . )67 ،معراج المساکین، همورا به خود نسبت داده است ( او

کیمیاي  ،همواز تن چه کاري ساخته است ( اگر نفس پیوند از تن بگسلد ،نیست

  .)26ـ1/25 ،سعادت

این جهان به لحاظ  آفرینشمحقق با این نظرابو حامد موافق است که سان،  بدین

جسم او به  خاطر داشتن روح اوست وگرنهه و ارزش انسان بوجود روح انسان است 

، ن خود بر روي زمین قرار داده استاگر خداوند انسان را جانشی .تنهائي فاقد ارزش است

ي اوست که امانتدار الهي شده است. خداوند روح آدمي را از به دلیل داشتن روح ملکوت

  به دلیل لطافت و پاکي آن است.  داند و اگر روح آدمي متعلق به خداوند است خود مي

رود: یکي جسم لطیف بخاري که از حرارت قلب حاصل  کار ميه روح به دو معني ب

همان است که خداي درك که یکي از معاني قلب است و اي عالم و م شود و دوم لطیفه مي

این ) اراده کرده است 65 ،اسري( »امر ربي من قل الروح یسئلونک عن الروح«متعال در آیه 

 ،همو(ناتواند از درك حقیقت آن  بیشتر عقلها و فهمهاروح امري است عجیب و رباني که 

، ةلدنیال ةرسالال، هموگیرد ( نسان لطیف است مورد خطاب قرار ميروح ا). 3/3، احیاء العلوم

که ماهیت و » نفخت فیه من روحی«کند  ای روحانی یاد می لطیفهغزالي از روح به عنوان  .)9

و حقیقت و انسانیت آدمی بدوست. روح بهره عالم » قل الروح من امر ربی«ربانی دارد  چیستی

  ). 374 و عارف و ادراک وجود آدمی است (ابراهیمی دینانی،

توان چنین استنباط کرد که روح انسان پاك و  از این گفتار غزالي ميسان،  بدین

است که جنس و  گذاشته شدهآراسته است که از طرف خداوند در وجود انسان به ودیعه 

پس شود.  مي خوانده »انسان«وجود روح است که  ی واسطهه . آدم بآبشخوري الهي دارد

 اي روحاني دارد که درك آن براي همگان ساده نیست.  روح جنبه

، از روش مقایسه هم استفاده شناسدغزالي براي اینکه خواننده بهتر بتواند روح را ب

، است (غزاليفرشتگان روح از جنس  .ا فرشتگان پرداخته استایسه روح بکرده و به مق

روح از جنس گوهر فرشتگان است که از معدن خود یعنی  .)174 ،الطالبین ةروض
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). روح که 486، کیمیاي سعادت، هموحضرت الوهیت آمده و بدانجا باز خواهد گشت (

روح انسان از شود.  تگان است و به او وحی و الهام میاصل آدمی است از جنس فرش

گوهر فرشتگان است و اندر این عالم غریب آمده است و معدن وی عالم فرشتگان خواهد 

اصل آدمي است و انسان در اصل خود فرشته روح  ).437، کیمیاي سعادت، هموبود (

  .)3/80، احیاء العلوم ،هموگوهر است (

مالئکه است روح ملکوتي از این عالم نیست بلکه از عالم علویست و از جواهر 

ای است  داند که مقوله را فضیلت آدمی می غزالی این روح ).378(ابراهیمی دینانی، 

ای  یی نوع انسان انجامیده و به گونهو یکتا بزرگیثابت، نامیرا و ربانی که وجودش به 

  ).192رفیعي، ت (بنیادین انسان را از دیگر آفریدگان ممتاز و متمایز کرده اس

توان چنین استنباط کرد که جنس روح با فرشتگان  لي مياین مقایسه غزا از

به سوي جایگاه واقعي خود باز خواهد گشت و  سرانجامدارد و  همانندیهای بسیاری

 .آفریدگار خویش بازگرددطور اراده کرده است که روح انسان به سوي  خداوند این

 .نمود مي یهودهبخاطر وجود روح است وگرنه آفرینش انسان کاري ه انسانیت انسان ب

شود و   فرشتگان مقرب خداوند وحي و الهام ميکه به روح همانند  گوید میغزالي 

است که پیامبراني را در این دنیا مبعوث نماید و به  خواسته کردهاگر خداوند  رو، ازین

هي ان این وحي روح مقدس پیامبران ال، میزبته مقرب خویش وحي نمایدفرش راهآنان از 

، عالم مادي جایگاه  حقیقي روح نیست و روح در این سان نه جسم آنان بدین، بوده است

  .تر است یب بوده و با عالم فرشتگان مانوسعالم غر

همانندی پنجم براي تشریح ویژگیهاي روح به بررسي ی  سدهنامدار اندیشور این 

  .داخته و به اصالت روح تاکید داردهستي پرآفریدگار انسان با 

، الطالبین ةروض، قالب پسر آدم تابع اوست (غزالي سر آدم است وروح اصل پدر 

قل  یسئلونک عن الروح « :روح جزئي از جمله قدرت الهیه و آن از عالم امر است .)174

) از جمله ). روح (ملکوتي6، کیمیاي سعادت، يغزال؛ 65 ،(اسري »من امر ربيالروح 

خاطر این ه ب .)432، اتیب فارسيمک، هموآمده است ( همانکارهای الهیست و از آن 

، هموها و اعمال به خداوند شبیه است ( است که انسان از لحاظ وجودی نگرشروح 

  ).429، کیمیاي سعادت

روح بعد از آفرینش جسم به امر خداوند متعال بوجود آمده است تا جسم را همراهي 

ذیرش روح را رفیت پپس جسم صرفا ابزاري براي روح است و جسم هنگامي که ظ کند،

 ی خداوند همانطور که صراحتا در آیات کریمه .شود پیدا کرد، روح در آن دمیده مي
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 .ان دمیده استـاز روح خویش در جسم انس ،خویش بارها این مطلب را اشاره کرده است

و به هیچ وجه جنبه مادي داشته الهي  ی توان نتیجه گرفت که روح انسان صبغهپس مي

 ،بنابراین. را به صورت مثال تفهیم کرده است و غزالي این مطلبست م نیپس قدی، ندارد

او  ،به وحدت و کثرت نفس اعتقاد دارد ،حدوث نفس است ی غزالی از مدافعان آموزه

معتقد است روح حامد ابو نفس را حادث دانسته و به وحدت و کثرت نفس معتقد است.

. آفرینش روح مستقیم نیست و ددان پذیرش را داشته و روح را حادث مي انسان ظرفیت

حرکات سماوي که به ذهن از قبیل عقل و نفوس فلکي و  رهگذر میانجیهاییخداوند از 

م او نیست ـکند جسلذا هنگامي که انسان فکر مي .گنجد روح را آفریده است انسان نمي

 عهده دارد، پسکه این وظیفه را در قالب جسم بر کند بلکه روح اوستکه استدالل مي

ولي الزم است که عقل او بر  گي الزم را دارد. اندیشد و براي دریافت علوم آمادهمينفس 

و علم انسان به ذات و خود ایستا و واحد است  مدیر بدن است و قائم ،حسش غالب باشد

براي رسیدن به عالم اعلي  .ی روحاني دارد . نفس جنبهبه خاطر وجود روح اوست

یدن به عالم سفلي نیازمند جسم است، پس باید ترکیبي از نیازمند علم است و براي رس

   علم و عمل داشته باشد.

  

  از دیدگاه غزالي جسم و روح و نفس و تفاوت وجوه تشابهرابطه و 

نفس  .یوسته به بدن است نه گسسته از آننه پ ،نه بیرون از آن نفس نه درون بدن است،

بدن است و نه پس نفس نه پیوسته به  .اتصال و انفصال در آن راه ندارد جسم نیست و

یکي آنکه نفس اگر جسم باشد از دو . )120، المضمون الصغیر ،گسسته از تن (غزالي

. اگر خارج از بدن باشد چگونه حال در بدن است و یا خارج از آن بیرون نیست، یا حالّ

لک و در مدر آن تاثیر کند و قوام بدن چگونه بدان باشد و چگونه در معارف عقیله 

و خداي متعال را نشناسد و مسافر سفر عرفان عقل شود و ادراکات ملکوت تصرف کند 

در تمام بدن  : یا حالّبدن باشد از دو صورت بیرون نیست در معقوالت کند و اگر حالّ

باشد باید که چون در تمام بدن  ، اگر حالّبدن هاي در بعضي از قسمت است یا حالّ

صان یابد و در نور دیده شود و از عضوي به عضو دیگر منتقل جانبي از آن بریده شود نق

فشرده شود یا چون اعضاء امتداد یافت، ممتد شود یا چون اعضاء الغر شدند، در هم 

 شد،ي درست و فطرتي مستقیم و پاك از شوائب خیال بای گردد و هر کس را که غریزه

ن یا ایدن حلول کرده باشد، از ب . اگر نفس در قسمتياینها محال است ی بداند که همه

در این صورت باید که نفس منقسم شود تا به کوچکترین  .بالفعل منقسم است یا بالعرض
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چگونه ممکن است نفسي که محل  .محال بودن این فرض نیز بدیهي است جزیئ برسد.

نیان پروردگار جهای دیدار  آماده، و از اوستانسان بر دیگر حیوانات  معارف است و شرف

ردد یا الغر شود اگر جسم نمو کند، یا ناقص گسان،  بدین .داشته باشد تیت، چنین حاالاس

 ). 23 ،معارج القدس، همونفس تابع آن نیست ( ،یا اضمحالل یابد

کند که نفس  پنجم چنین استنباط ميی  ی سده اندیشور بلندآوازهاین بر این پایه، 

آورد تا  الل و آوردن مثال ميدجسم نیست و براي اثبات ادعاي خویش رو به است

محقق نیز با نظر غزالي کامال موافق  .تقاعد کند که جسم غیر از نفس استخواننده را م

. نفس اگرچه با هم هستند ولي اعمال و ویژگیهاي متفاوتي دارندروح و است. جسم و 

ئي ، توانارا دارد رسد، توانائي شناخت حضرت حقاین نفس انسان است که به ملکوت مي

ی  استدالل و درك را دارد، قابل تقسیم شدن به جزء را ندارد، شرافت انسان به واسطه

نفس است که خداوند انسان را جانشین خود بر  روح و خاطر وجوده بوجود نفس است، 

ان پتانسیل دیدار نفس است که انس روح و خاطر وجوده روي زمین قرار داده است، ب

  .خداوند را دارد

وار و حتی از با بدن عرضی است و اصوالً ادراک پیوند نفس با بدن دش نفس ی رابطه

نفس آلت و ابزار جسم است که به انسان داده . )3/3 ،احیاء العلوم ،همواسرار مگوست (

بدن انسان آلت و ابزازي  به .خوانیم رجوع نفس به جسم را ما بازگشت ميشده است و 

 ،همو( جسماني ملتذ و متاثر گردد ز لذات و آالمآن ا ی وسیلهه شود که بتواند ب داده مي

 آنها دو سویه است. ی ). نفس پیوندي ابزاري با بدن دارد و رابطه370، مقاصد الفالسفه

 ،احیاء العلوم ،هموت و کالبد وي را مرکب است (حواس دام وي اس تن مملکت دل است.

انسان  .)87ـ86 ،ج القدسمعار ،62، ةاللدنی ةالرسال ،19ـ1/18 ،کیمیاي سعادت ،7ـ3/5

نفس مدبر بدن و  .)361، تهافت الفالسفه ،بدن و حیاتي که در آن است (غزاليمرکب از 

به حاکمي است در شهر و مملکت مثل نفس انسان در بدن به مثا .بدن آلت نفس است

پیشه وران و کارگرانند  ی بدن مملکت و جهان نفس است و قوا و جوارح به منزله .خود

. این جسم به نفس  چون جامه است نسبت به تن، تن است )178، فرائد اآللي ،(غزالي

قواي واسطه ه دهد و نفس هم بدن را ب اعضاء آن حرکت مي ی واسطهه که جامه را ب

. شود واي نفس در موضعي از بدن ظاهر مي. قآورد مخفي و مناسب به حرکت در مي

یا ذائقه یا شامه نفس است که سامعه  منزله آلتند وسمع و بصر و شم و ذوق و لمس به 

نفس  ،تن ابزار نفس است ).26، فرائد اآللي ،همواست و اینها قواي ظاهرند ( و مدرکه

و یا جنان به پستي گراید  تواند به کمال برسد و همتراز فرشتگان شود تنها در بدن مي
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   .)21ـ2/20، کیمیاي سعادتکه با شیطان همپایگي کند (غزالي، 

اه غزالی انسان مرکب از تن (کالبد ظاهر) و جان (باطن و نفس) است. روح چون در دیدگ

سوار است و کالبد چون مرکب و این روح را در آخرت بواسطه کالبد حالتی است. آدمی 

مرکب از دو اصل است: یکی روح و دیگری کالبد. از نظر غزالي انسان داراي دو روح حیواني و 

 از دیدگاه غزالي .)2008 داند (علوي، را مرکب روح ملکوتي مي وح حیوانيملکوتي است. او ر

  ). 373(ابراهیمی دینانی،  است آخرت راه در روح ابزار ای هینقل ی لهیوس بدن

توان چنین  در آثار گوناگون او مي حامدابوهمه تاکید  از اینمحقق معتقد است که 

 .نفس غیرقابل انکار است وروح متقابل و دو جانبه جسم و  ی استنباط کرد که رابطه

داشته و نزدیکي  ی جسم و روح و نفس با یکدیگر رابطه .و نفس استجسم ابزار روح 

هر دو مکمل یکدیگر بوده و  رو، از این یک به تنهائي قادر به انجام امور نیستند هیچ

با . غزالي تالش کرده است که این رابطه را ناپذیر است ی آنها اجتناب ارتباط دو جانبه

عقل یاور نفس و حواس دشمن اوست و سان،  بدین ذکر مثال براي خواننده تفهیم نماید.

همیشه جنگ بین حواس و عقل در آدمي وجود داشته است و به همین علت انسان 

اشرف مخلوقات است که به او اراده و اختیار داده شده که به کمک عقل خویش راه 

نفس با بدن رابطه دارد. پیوند  واس خویش نگردرا انتخاب نموده و گرفتار دام ح حصحی

ز از اهمیت تفاوت بین روح و جسم و نفس نی نمشخص کرد است. قطعينفس با جسم 

جسم و  آیا ماهیت .ید دانست که این رابطه چگونه استحال با .زیادي بر خور دار است

  ؟نفس و روح در چیست تفاوت جسم و  ؟نفس با یکدیگر تفاوت دارد

س نفس جزو تن و یا حاصل تن ، پا یکدیگرندب جدا و مغایر ی ن دو مقولهنفس و بد

ود انسان و نفس، خاکی وج ی جسم، بهره .)26ـ1/25 ،کیمیاي سعادت ،همونیست (

آید و مساحت و مقدار  م از عالم خلق است و چشم ظاهر می، جسبخش افالکی اوست

آید و مساحت و مقدار و  میعالم امر است و به چشم ظاهر ن ؛ اما نفس ازکمیت دارد

کمیت ندارد. جسم نابود شدنی و نفس جاودان است؛ چرا که عنصر آنها یکی نیست. 

). انسان مرکب 74 ،معراج، هموجوهری مجرد و ملکوتی است ( جسم از ماده و نفس

است از دو چیز مختلف یکی جسم مظلم و کثیف، که دستخوش کون و فساد است، 

، محرک دیگر نفس ابسته به دیگری استف است، خاکی است وترکیب یافته است، مؤلَّ

 ةالرسال، همو( مدرک، فاعل و متمم آالت جسمانی که جوهری است بسیط، روشن،

، هیچ تبدلي نپذیرفته است ولي داني که نفست از آن زمان که بوده . تو مي)6 ،ةاللدنی

تغذیه  شد، ل نمياست زیرا اگر بدن متبدبدنت و صفات آن همواره در تبدل بوده 
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، پس نفس تو از جنس است که به بدن بدل ما یتحلل برسد، چون تغذیه این کرد نمي

  .)33 ،معارج القدس، هموباشد ( و موصوف به صفات بدن نمي بدن نیست

موجودی با روح جاودانه و بدن فانی خلق در این جهان انسان  :یدگو ) مي1993( نفال

یک چیز پست و حقیر جسم به عنوان داند. از  تفاوت ميت. غزالي جسم و روح را مشده اس

: از نظر غزالي گوید ) مي2005، 1داند (دیواني ميکند و روح را برتر از جسم  یاد مي

. بنابراین از نظر غزالي اما جسم او فاني استمعنویت و جاودانگی روح انسان مسلم است 

رود و نمادي از  بین نمي وده و ازروح انسان معنوي بوده و قطعا وجود دارد و جاودانه ب

  و کند مي اشغال را یرمادیغ یفضا  و است ماده روح یغزالوجود پروردگار است. از نظر 

رسد که جنس روح  ). به نظر مي373براهیمی دینانی، (ا است متفاوت  جسم از کامال روح

غیرمادي سیر داند که در فضاي  متفاوت باشد. او روح را ماده مي و جسم از نظر غزالي

: گیرد اما جسم و روح الزم و ملزوم یکدیگرند ند اما جسم در فضاي مادي قرار ميک مي

ح که اند یکی کالبد که به چشم سر بتوان دید و یکی رو دان که آدمی را از دو چیز آفریدهب

جسم انسان  نسان کامالً از جسمش متفاوت است.روح ابه چشم دل اندر نتوان یافت 

   .)430ـ429 ،کیمیاي سعادتت اما روح او ماندگار است (غزالی، فناپذیر اس

غزالی هم از کسانی است که به ظر غزالي نفس متفاوت از بدن (جسم) است. از ن

هایی  د و برای اثبات این دیدگاه، دلیلوحدت نفس در عین کثرت قوای آن اعتقاد دار

  . )214آورده است (شریف، 

از عالم فاني ملک است و نفس از عالم سرمدي  نفس در بدن غریب است زیرا بدن

ملکوت. نفس به خاطر شدت و محبت و شفقتش به این هیکل مادي روي آورد و به 

). بین نفس و جسم 178، فرائد االلي ،ت و اهتمام مصالح پرداخت (غزاليعمارت و رعای

تصال نفس به ا ناگسستني وجود دارد چرا که اگر در رگها گرفتگي پدید آید و از ی رابطه

پیوند جان و  ).26 همان،ماند چون بیهوشي و مرگ ( عضو معطل مي ،اعضاء جلوگیري شود

) اثر باطن ،ظاهر) در دل (اندیشه ،زیرا کارهاي تن (رفتار .اي است هانگیز و حرف تن شگفت

از سوئي  .آید شود و جزو شاکله فرد در مي جون تکرار شود از صفات مالئک مي نهد و مي

   .)3/56 ،احیاء العلوم ،هموگذارد ( ) اثر ميظاهر بر بدن (رفتار، )اندیشه ،باطنروح (

تن از عالم ماده یعنی عالم خلق و شهادت، و روح، جوهری مجرد و از عالم امر و 

 .است بدن از متفاوت کامال انسان روح ،است شده لیتشک جسم و روح از انسانغیب. 

ها یک منشأ الهی و یک روح و نفس اوست. انسانداشتن  ی واسطهه عزیز بودن انسان ب

                                                                                                                                                               

1. Eldiwani 
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نظر غزالي آدمی داراي دو از  .)2008 (علوي، است یاله یزیچ نیاروح غیر مادی دارند. 

: یکی از جنس روح حیوانات (روح حیوانی) و یکی از جنس مالئکه (روح روح است

سویه در انسان ملکوتي). غزالی پیدایش این روح را در پیکر، فرجامین گام در مرحله ت

می داند و معتقد است که روح حیوانی محمل و مرکب روح ملکوتی انسان خواهد بود. 

که تعبیر دیگری از پدید آمدن حیات  ـبه دیگر سخن، پیدایش روح حیوانی در انسان 

وجود شناختی اعمال مرحله دمیدن روح ملکوتی در وی است  ی الزمه ـ در اوست

و روح  از دیدگاه غزالي نفس و روح ملکوتي یکي هستند .)374 ،(ابراهیمی دینانی

کشد و به زیبایی دانش آراسته  وش می. بار امانت به دباشد ملکوتي روح برتر انسان مي

غزالي  ترین قسمت وجود اوست و روح ملکوتي او ارزشمند است. آدمی پاك دلشود.  می

  .)189(رفیعي،  ترین بهره وجود انسان قلب (روح) اوست معتقد است که شریف

آمد رفتار و کس برهر توان چنین استنباط کرد که شخصیت گفتار غزالي مي از

 ،. بنابراینصر بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند) اوست و این دو عناندیشه (ظاهر و باطن

خداوند طوري انسان را آفریده است که بین جسم و روح و نفس او پیوندي ناگسستني 

از نظرغزالي انسان داراي که تحمل و یکدیگر را داشته باشند. ي وجود داشته باشد طور

جسم و روح است که با یکدیگر تفاوت اساسي دارند همگون نیستند اما مکمل 

گردد و انسان  شود. در آخرت روح به جسم برمي کدیگرند. انسان با مرگ نابود نميی

ود دارد و این دو وج پاداش یا جزا خواهد دید. بین روح و کالبد پیوندي ناگسستني

غزالي  .ن اوست و تن مرکب و تابع نفس استحقیقت انسان همان باط .مکمل یکدیگرند

سازد بدن او نیست بلکه  شخصیت آدمي را مي ی آنچه که شاکله بر این باور است که

به « :گوید حامد ميابو .ام خلیفه هللا و اشرفیت داده استروح و نفس اوست که به او مق

روی زمین است و  ین روح است که انسان اشرف مخلوقات جانشین خدا دراعتبار ا

. تا روح در )432 ،کیمیاي سعادتتواند با دانش خویش به زیبایی پی ببرد (غزالی،  می

ترین  انسان شریف .)71، مکاتیب فارسي ،هموتواند به خدا برسد ( انسان نمي ،بدن نباشد

، احیاء العلوم ،همووجود او روح اوست ( ی هترین بهر روي زمین است و شریف ی پدیده

. انسان )71، مکاتیب فارسي ،همو. تن انسان به اعتبار روح او عزیز و مکرم است ()135

) اعتبار انسان به خاطر همین مقوله روح 117، میزان العمل، همواست ( خدا ی خلیفه

  ).3/53، احیاء العلوم ،همو( .است نه به اعتبار کالبدش که خاکی است

آنچه به برتری انسان بر دیگر آفریدگان انجامیده است، روح الهی اوست و  بدین سان
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محقق  ،در ادامه بحثخداوند خود، انسان را به همین اعتبار شریف و کریم خوانده است. 

  ؟آیا روح و نفس مترادفند .داند بین جسم و روح و نفس را ضروري ميلزوم بررسي ترادف 

، هموروند ( و قلب به یک معنا بکار مي روح و عقل و نفس ی واژگان چهارگانه

ح ملکوتي است که ترادف نفس و روح یگانگي نفس با رو . مراد از)26، کیمیاي سعادت

معارج ، و غزالي 3/7 ،احیاءالعلوم، هموآدمي است (این روح فضیلت  .از عالم امر است

، کیمیاي سعادت، همو. قلب و روح همان نفس مطمئنه است ()19 ،المساکین

  .)9 ،ةلدنیال ةالرسال، همو. روح و قلب از جنس جواهر است ()109ـ108

 روح و عقل و نفس و قلب را مترادف النفس ةمعارج القدس فی مدارج معرفغزالی در 

غزالی گاه نفس مطمئنه و روح  ملکوتي  سان، بدین. )381 (ابراهیمی دینانی، شمارد می

   داند. و گاه آنها را متباین می رده را به یک معنا به کار ب

مقصود  .دو هزار سال پیش از اجسام آفرید خداوند ارواح را ،(ص)ل رسول خدابه قو

از ارواح مالئکه است و مقصود از اجسام عالم است یعني عرش و کرسي و سماوات و 

  . )178، فرائد اآللي کواکب و هوا و آب و زمین (غزالي،

از جسم  پیشیکي باشد که  فرشتگانروح انسان و  رسد که جنس چنین به نظر مي

هر توان چنین استنباط کرد که روح  مي پس ریده شده است و متفاوت از جسم است.فآ

خداوند آن را در کالبد زاده شدن، انساني قبل از جسم او وجود داشته است که هنگام 

ق . محقمادي ولي جنس جسم مادي استس غیر. پس جنس روح و نفاستده دمی

معتقد است که غزالي بر تعریف نفس و جسم مصر است تا خواننده دچار گمراهي و 

نفس و جسم دو  .جسم و نفس مهم است ی فهم مقولهاز این رهگذر، اشتباه نشود و 

غزالی معتقد است نفس، به کلی غیر از جسم  .ندمتمایز ولي مرتبط با یکدیگر ی مقوله

نفس را غزالي بدین قرار،  بودنشان است. است و تنها وجه اشتراک آن در آفریده

از  داند. جسم و نفس ا جداي از جسم و متفاوت از آن ميداند و نفس ر پذیر مي تعریف

از نظر  معراج السالکینو ماده با جسم تفاوت دارد. در لحاظ کمیت، مساحت، فناپذیري 

شود  می نی، به بدن جسمانی دیگر منتقلغزالی روح پس از مفارقت از بدن جسما

. غزالي معتقد به روز رستاخیز بوده و بازگشت روح به بدن در )381(ابراهیمی دینانی، 

، نفس متقابل برقرار است ی نفس و جسم رابطه میان ،بنابراینداند.  روز جزا را حتمي مي

ناپذیر فنا و. نفس بسیط، ماندگار گردد و روز رستاخیز قطعي است ميمطمئنا به جسم باز

ي مسائل روح و نفس ریشه در رسد که از نظر غزالي بررس به نظر مياست. چنین 
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تواند در  ها کسي که دین را شناخته باشد ميتن بر این پایه،شناسي دیني دارد و  معرفت

ه نظر کند و غزالي از عهده این مهم بر آمدائل بنیادي نظیر جسم و نفس اظهارمورد مس

   .به معنای نیستی انسان نیستکند که اصوالً مرگ  . غزالی تصریح میاست

  

  نوآوری غزالی

آموزش و پرورش ترین نهاد  ها، دین اولین و مهم در اکثر قرون و اعصار و بیشتر سرزمین

های به اصطالح جدید تعلیم و تربیت جهان مطرح شده  حل بوده است. بیشتر اصول و راه

دانند) در  اخیر می که آنها از ابداعات قروناست و بیشتر آموزش و پرورش همگانی (

نظام تمدن مسلمان چون غزالی وجود داشته است که اساس تربیت شناخت آگاهانه 

را سیر  پرورشوی با آنکه محوریت  ).108 ،جسم و روح و نفس است (گروه نویسندگان

روح و باطن انسان به سوی حق و هدف نهائی تعلیم و تربیت را وصول به این و قرب 

. هدف ت آن را وسیله سیر دل دانسته استو تربی گه داشتن تندرستینداند، اما الهی می

از  سان، بدینتوان اینگونه نامید:  ز طرح صحت روح و جسم و روح را مینوآوری غزالی ا

اعتدال  راهعبارت است از نوعی تدبیر نفس و باطن از  آموزش و پرورشنظر غزالی 

فت، ریاضت و استمرار برای نیل به معر ی بخشی تدریجی به قوا و تمایالت، به وسیله

). هدف غزالی از طرح مبحث جسم و روح و سخن طرح 305 همان،انسن و قرب الهی (

و مهم جلوه دادن آن است. به همین سبب ابوحامد محمد  آموزش و پرورش ی مسأله

آموزش و دیگر، دانشوران ) و خواجه نصیرالدین طوسی و بسیاری از 505ـ450غزالی (

 ).18، هماناند ( ها دانسته و برترین دانش» صناعاتاشرف « را پرورش

  

  از دیدگاه آکویناس ویژگیهاي انسان

در همواره انسان جسماني داراي عقل و منطق و روح است یعني روح غیر از بدن و 

خاطر داشتن جسم و جاودانه بودن انسان ه انسان ب نچون زنده بود .استحال حرکت 

وجودات یک حیوان مرکب است خالف سایر مانسان بر .به لحاظ داشتن روح است

انسان بدون روح  .اراده کرده استگونه  این، جسماني و حیواني است و خداوند عقالني

 ماهیت است چون انسان صاحب اراده استلحاظ  اختالل و نقص عضو ازاگر باشد داراي 

   .)76 ،جامع الهیات (آکویناس،

چون اراده  دیشیدن را داردعالي است که توانائي انانسان حیوان مت ،از نظر آکویناس

خاطر وجود روح ه این مزایا ب ی و همه تواند تصمیم بگیرد و حق انتخاب دارد دارد مي
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درست است که  ارزشمند انساني است که پرتوئي درخشان از نور خداوند متعال است.

صالح و  ی ایهآنچه م یشود ول  یانسان توسط خداوند انجام م یهدایت و رستگار

). از دیدگاه توماس امتیاز 502 ،همانانسان است همان خرد و اراده او است ( یرستگار

دارا بودن عقل با روح عقلی است انسان دارا بودن روح نیست بلکه امتیاز انسان در 

  .)65، حقیقتآکویناس، (

ی  پایه، بر کیفراما دریافت پاداش و یا  انسان از جسم و روح تشکیل شده است.

است و انحراف قواي عقالني و شهواني و جسماني  انسان است چون انسان داراي خواست

  ).، همانجاجامع الهیات (آکویناس،شود  ت و به این علت مرتکب گناه ميناشي از ناداني اس

آکویناس معتقد است که انسان مرکب از جسم و روح  به شر گرایش بیشتري دارد و این 

اده اختالل ار .ودیعه گذاشته استوجود انسان به  ست که خداوند دراوخواست ناشي از 

  .)85(همان،  ون انسان صاحب اراده استبسیار زیاد است چمجازات و ابتالء انسان به شر 

کیفر کار را ین باور است که خداوند انسان خطابر امحقق براساس بیان توماس 

 نادرسترا از  راه درستکه  چون به انسان لطف کرده و اراده داده است دهد می

از بدن پس از جدایی . روح سزاوار کیفر است ،شودلغزش تشخیص دهد و اگر دچار 

جازات فراتر از زمان ، هیچ دلیلی برای تعویق انداختن پاداش یا مشود کیفر یا پاداش مي

، مجازات یا پاداش تنها از طریق روح است منظور از مجازات و پاداش شرح وجود ندارد

  .یزان جرم و شایستگی اعمال استم

 ی شود و اراده سر در گمي مي رو دچار ازینگردد  دستخوش کاستی مياو  ی اما اراده

ي بدن در روز رهابرای انجام کا کیفریابد و پاداش و یا  تحقق مي کیفرخداوند براي 

قرار حسابرسي یکسان در معرض  ای گونهانسان خوب و بد به  قیامت حتمي است.

  .)85 ،یاتجامع اله (آکویناس،است همه چیز ناشي از اراده و لطف الهي . یرندگ مي

همین عقل  ی، لطف خداوند به معناسان بدین .داند  یم یاله یآکویناس لطف را نیرو

درست گام برداشته و  راهانسان گرفته شد. خداوند انسان را عاقل آفرید تا در  ی و اراده

 باوربه  .پذیر است جسم و روح و عقل بالقوه هدایت از، پس انسان مرکب رهنمون شود

توسل به فرآیند انتزاع  هاي فردي و با عقل انسان با تحلیل پدیده ،توماس آکویناس

، اهمیت دادن به نویناین رویکرد  ی . نتیجهبرسدهاي کلي  تواند به درك صورت مي

انتزاعي از این هاي  تجربي و مشروعیت بخشیدن به عقل براي استنتاج های همشاهد

  ).115ـ114ست (جي ورك، ها  همشاهد

داده و با نفس به مبارزه هاي نفساني خویش ن انسان بایستي تن به خواسته ،سان بدین
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ومت کند و از گناه انسان بایستي در برابر بدیهاي نفس خویش مقاسان  بدین .برخیزد

  .)92،جامع الهیات آکویناس،(اجتناب ورزد 

گر درون خویش در معرض خطا و  خاطر حس وسوسهه که بان موجودي است انس

چون ارتکاب گناه دهد  کیفر ميخاطر ارتکاب گناه ه خداوند انسان را ب .داردقرار آلودگي 

اب گناه عواقب بدي گیرد و خداوند به انسان هشدار داده است که ارتک آگاهانه صورت مي

  دارد.براي او دربر

داشتن اراده و عقل پتانسیل ارتکاب گناه و آلوده جوهر انسان این است که به لحاظ 

آن ایجاد اختالل ه اصلی و به دنبال خاطر ارتکاب گناه کردن روح خویش را دارد و این ب

صورت گرفته خالف دستور الهی از آنجا که گناه بر و انحراف در طبیعت انسان است و

با یکدیگر مجازات  گناه و خاطر ارتکاب گناه، مشمول مجازات است.ه است انسان ب

خاطر آلودگي جسم و در نتیجه آلودگي ه ابدی. را ب سفرارتباط دو سویه دارند که شاید 

  ).77 ،همان( روح نصیب انسان شود

را ندارد ولي مجبور است که عواقب گناهان کیفر انسان موجودي است که تاب 

سیل ارتکاب گناه را هر حال انسان پتانه ولي ب .ش را پذیرفته و تاوان آن را بدهدخوی

  سازد. کند و روح خویش را آلوده مي ه ميگنا لذتها و شهوتهاداشته و تحت تاثیر 

ناپذیر  گناه برای انسان تحمل پیامدهاآفریده شده است که ای  طبیعت انسانی به گونه

  ). همانجا( را تجربه کنداب گناه مجبور است که درد و رنج در اثر ارتک .است

درباره نفس ارسطو، فلسفه  ی انسان، بسیار متأثر از رساله ی رهدیدگاه او دربا

ورك،  (جي مسیحی آگوستین و یوحنای دمشقی و کتاب مقدس استـ  افالطونی

انسان مرکب  ی محقق معتقد است که اظهارات آکویناس در بارهبدین قرار ). 114ـ105

  .مستقیما متاثر از ارسطو بوده است

  .یف کرده استچه ویژگیهائي براي روح  تعرحال باید دید که آکویناس 

  

  ویژگیهاي روح از دیدگاه آکویناس

تواند خیر و شر  گیري دارد، مي روح انسان داراي قواي عقالني است که قدرت تصمیم

فرمانهای خداوند روح انسانهائي را که از . ا تشخیص دهد و امکان انتخاب داردخویش ر

صیانگراني که دهد اما بدکاران و ع یش قرار مياند مورد رحمت خو الهي اطاعت کرده

  .گیرند اند، مورد خشم خداوند قرار مي اطاعت امر نکرده

وح شرور شود اما ر ت از اوامر الهي پذیرفته مياما روح خوب به خاطر به دلیل اطاع
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تواند خوبي  گردد که مي به اراده انسان برميهمه چیز سان  مورد غضب الهي است. بدین

  .)94، جامع الهیات آکویناس،را براي خویش به ارمغان آورد (یا بدي 

کب گناه شده است در از نظر توماس روح انسان چون صاحب اراده بوده ولي مرت

  .ماند برزخ معطل مي

روح غیر  ).95همان، ( ناپذیری اراده در بازداشت هستنددلیل تغییره ارواح در برزخ ب

. روح موجودات جدا از بدن و زنده است در حال حرکت و علت مؤثر استن، از بد

   ).76ـ75 همان،(

روح به صورت یک جزء کامال  ،بر اینافزون  روح معنوی متشکل از عقل و اراده است.

 شود فاسد نمي کاستی نیستداراي  .ای غیرمادی است ، آن را مادهناپذیر انسان است کتفکی

  گردد. اي دیگر به بدن خود بازميدر سر ابدي بوده و ،فاني نیست است بناچارچون بسیط 

، ناهنجاری و بدون نقص ون فسادبد ،شر رواقعی و بالقوه است، باید عاری از ه روح

ی چیزهاي خوب  ائي کسب همهتوانروح  .پذیري باالئي داشته باشد تحملقدرت بوده و 

وح ناپذیر است؛ چون ر روح انسان نامیرا است؛ یعنی مرگنشدنی است روح فاسد .را دارد

انسان فناناپذیر است؛ چرا که روح انسان فسادناپذیر است. فسادناپذیری روح انسان نیز 

به این دلیل است که روح انسان بسیط است. بسیط به معنای غیرمرکب است؛ یعنی، 

یافته از اجزا نیست. بدین معنا روح و نفس انسان بساطت دارد و  روح انسان ترکیب

و اگر روح انسان فساد نداشته باشد، امکان فنا ندارد و مرکب نیست، پس فساد ندارد. 

اگر روح و نفس انسان امکان فنا نداشته باشد، مرگ نخواهد داشت. پس نامیرا است؛ 

یعنی، ابدی است. چون روح انسان ابدی است و دنیا غیرابدی، پس روح انسان باید در 

ناپذیر، پایدار و  نامیرا و مرگ روح انسان بدین قرار،عالم دیگر به ابدیت خود دست یابد. 

   .)139همان، ( پاینده است و ابدیت دارد

گیاهان و  روح حالت وجودی انسان است او اعتقاد دارد که روح انسان برخالف روح

. اصل معنوي زندگي انسان مهم است و این به )1998، 1کاید نباتات دوام دارد (کین

خاطر تحقق این اصل معنوي زاده شده  هانسان ببدین قرار، خاطر وجود روح است و 

 .)2007 ، 2است (یري جونسوري

کند که روح  سیزدهم چنین استنباط مي ی اندیشور سدهمحقق از گفتار این باری 

خداوند این امکان را به روح انسان را داده  .حقیقت وجودي و علت آفرینش انسان است
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، فساد در او راه ندارد چون استفناناپذیر  ،که به سوي خوبي گرایش پیدا نمایداست 

شود اما بستگي به  روح پس از جدائي از جسم مبهوت مي .بسیط است، جاودانه است

  .ح پس از جدائي از جسم چگونه باشداعمال انسان دارد که وضعیت رو

نوز سر در گم فراق خود از جسم در خوشبختي قرار ندارد و ه ی چون روح در لحظه

خود را تغییر دهد اما راق از جسم اند هدف خود را پس از فتو است حتی این روح می

شود اما سرنوشت روح بدان متفاوت است  بان ثابت است و دستخوش تغییر نميروح خو

ارواح پس از جدایی  ی همه .تغییرناپذیري جزء ذات روح است .)93 همان، ویناس،(آک

  .)همانجا( نداز بدن تغییر ناپذیرخود 

تنها وجه  .ي روح آنان با یکدیگر تفاوت دارددارند اما ویژگیهاموجودات روح  ی همه

  اشتراك انسان و حیوان داشتن جسم است. 

ن هم مانند انسان گرا معتقد بود که حیوانات و گیاهان یک ارسطوآکویناس به عنوا

انسان . )135حقیقت، آکویناس، یاهان است (روح انسان متفاوت از روح گروح دارند اما 

(یري  هاي بدني با یکدیگر مشترکند رفا به لحاظ داشتن جسم در فعالیتصو حیوان 

  .)2007، جونسوري

است که حاال که روح انسان پرسش پاسخگوئي به این  پیدر ادامه بحث محقق در 

، آیا با فرشتگان هم متفاوت است یا اینکه وجه متفاوت از گیاهان یا جانوران است

  . وجود دارد سان و فرشتگانتشابهي بین روح ان

 ،، موجودات هوشمند هستند ولي عقل آنها مثل عقل انسانها نیستفرشتگان خدا

 ،خاطر داشتن جسم داراي فعالیتهاي عقالني و جسماني و حیواني هستنده ولي انسانها ب

اما فرشتگان نه فعالیت حیواني و نه فعالیت جسماني دارند و این مختص انسان است و 

و  درك حقایق را دارندرتباط با دیگران بوده و توانائي ه برقراري ابه همین دلیل قادر ب

اظ داشتن عقل با فرشتگان قیاس انسان به لحاظ داشتن جسم با حیوانات و به لح

  ). 93همان،  شود (آکویناس، مي

توان چنین استنباط کرد که روح انسان و فرشتگان در داشتن عقل مشترك  پس مي

فقط به لحاظ قواي جسمي و با روح حیوانات متمایز است و  است اما روح انسان کامال

های انسان،  از فعالیتای  به عبارت دیگر، پاره با حیوانات وجه اشتراك دارد.شهواني 

. اما روح  در همه موجودات وجود دارد .های حیوانات است آشکار بسیار شبیه فعالیت

ز قیامت مورد در روهاي خوب  روح انسان. وجودات متفاوت استروح انسان با سایر م
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 .گیرد لطف خداوند قرار مي

سازي  یک مزیت است در این حالت روح بازاما از روشنایی و تعالی روح در نزد خداوند 

و روح از گیرد و این یک مزیت بزرگ است  اي از شکوه و روشنایی قرار مي شده و در هاله

  .)43 ،آثار دانش بشري، یناسمند شده و روشن و درخشان است (آکو ي بهرهلذت واقع

  

  از دیدگاه آکویناس وجوه تشابه و تفاوت جسم و روح و نفسرابطه و 

انسان معرف همین اتحاد یا  ی انسان هم جسم و هم روح دارد، از نظر آکویناس واژه

وحدت بدن و روح است. جسم فقط از جانب خدا خلق شده نه از جانب یک مبدأ شرور، 

حبتي که آنرا مرهون خدا هستیم، جسم را دوست داشته باشیم بر ماست که به تبع م

الهي است و ما باید جسم  ی . توماس معتقد است که جسم هدیه)1،1998(کین کاید

خودمان را دوست داشته باشیم. چون خداوند رحیم آنرا به ما ارزاني داشته است 

  .)65، حقیقت، آکویناس(

ناگسستني  ی بین جسم و روح رابطه ،این انسان مرکب از جسم و روح استبنابر

 .بر ماست که آنها را گرامي بداریم، جسم و روح هر دو مخلوق خداوند بوده و ود داردوج

از نظر توماس کلیه موجودات داراي جسم و روح هستند و انسان به دلیل داشتن جسم، 

به توضیح روح و عقل متمایز از سایر موجودات است. انسان روح عقالنی دارد. با توجه 

از نظر توماس انسان جسد انسان نیست. دن انسان صرفا آکویناس از مرگ انسان، ب

، عملکرد متفاوتي با یکدیگر دارند جسم و روحوجودي است مرکب از جسم و روح که م

در واقع انسان حیوان عاقل است که از لحاظ جسم و روح با حیوانات مشترك ولي به 

  .قرار گرفته است یز است و مشیت الهي بر این امرلحاظ قدرت تفکر از آنها متما

برخالف بسیاری ایمان مسیحی شامل باور به معاد و بازگشت روح به بدن است، 

و در روز رستاخیز به بدن باز  از مرگدیگر، آکویناس صریحاً اظهار داشت که روح پس 

  ). 2007، 2گردد، پس معاد وجود دارد (یري جونسوري مي

، ی بازگشت روح به بدن لهأین باور است که هدف توماس از طرح مسمحقق بر ا

. آکویناس اند ینکه انسانها بیهوده آفریده نشدهمعاد و روز جزا است و ا ی لهأاثبات مس

شود و سعادت یا شقاوت  معتقد است که انسان مرکب به لحاظ داشتن اراده مواخذه مي

د مقتدرانه به روح اعتقاد داشت و این خو ی آکویناس، به نوبه زند. خویش را رقم مي
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د، بدن از نظر ماده تغییر شکل کن وقتی روح بدن را ترک می له را کامال پذیرفته بودأمس

تواند هویت خود را پس از مرگ ادامه  بدن میدهد. اعتقاد پس از مرگ وجود دارد.  می

ه و متمایز از بدن خود از نظر او روح ماد گردد. روز رستاخیز به بدن باز می دهد. روح در

توانند از هم جدا باشند. روح و بدن  با بدن تماس دارد. روح و بدن نمیبوده و آزادانه 

وجود ه تر از جسم است چون علت اصلي ب بنابراین روح مهم الزم و ملزوم یکدیگرند

جنس  .قابلیت بازگشت به جسم را داردسان روح اوست. روح غیر مادي است، آمدن ان

از دیدگاه  .میرد همیشه جاودان بوده و  هرگز نمي .است تر از جسم آن سخت

وقتی روح از  بدن خود جدا شود، آرزوي بازگشت به بدن خود را دارد چون روح آکویناس

  لطیف و آگاه بوده و  اصل ساخت فردی انسان است.

جسم باقي به بدن بازگردد. روح بعد از نابودي  تواند میح پس از مرگ بدن رو

و همیشه زنده  ، جدا از بدندر نتیجه، روح مادي نیست .گردد ميماند و به جسم باز يم

 تر از بدن است (آکویناس، شود روح سرسخت روح در هنگام مرگ از بدن جدا مي است.

   ).76ـ75 ،جامع الهیات

زندگی  جا مانده از گناهان مرتکب شده در طول های به روح براي پاک شدن از لکه

سان  ) بدین66حقیقت، ، هموهای فیض الهی است ( ماند و این از نشانه می دنیوی معطل

ه خاطر گناهان جسم توان نتیجه گرفت که توماس معتقد بود که روح انسان ب مي

محقق خواستار یافتن رابطه بین  .اراده کرده استگونه  اینو خداوند  ماند سرگردان مي

  .از نظر توماس استروح و بدن 

 روح و جسم باو کامل است و این امري ذاتي است بدن سر سخت ماهیت روح و 

جامع  ،همواما  با بدن در تعامل است ( ،. روح غیر از بدن استیکدیگر در تعامل هستند

ز ح در رورو .) وجود داردمنطقي بین جسم، روح و ذهن (عقل ی . یک رابطه)75، الهیات

انگاری دارد، ولي روح  حالت دوگانهبدن و روح  ی رابطهگردد  رستاخیز به بدن باز مي

و جسم انسان روح وسیله ای برای بدن است. این اتحاد با روح  .علت موثر بدن است

و جسم بیعت انسان است. بین ماهیت انسان، طبیعت انسان وجود دارد که مربوط به ط

ذات  رالهي ارتباط وجود دارد به این معنا که ماهیت انسان د ی او و از طرف دیگر اراده

روح براي  .پس طبیعت انسانی خود فاقد ذات است .شود ابدی از ماهیت الهی شروع مي

و تر است روح  جان آدمی قطعی با بدن کامل .ترمیم بدن ساخته شده و مناسب اوست

 ،ارسطو مسیحیت فلسفه، همو(داراي ارزش نیستند  خودی خودجسم انسان به 
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شود،  ر مباشرت با قواي نفسانی چاالک ميل خود را در اث. روح به طور کام)77ـ76

، ). بدن باید روحانی51، آثار دانش بشري، هموبدن مشکل است (اطاعت روح بدون 

بدون مشکل کار کند، و بوده و روشن و درخشان، بدون درد و رنج باشد، در حال حرکت 

 حیوانی وحداکثر استفاده از ظرفیت خویش را ببرد اشتهای ترین فرم به نظر برسد  کامل

 .)33، فلسفه مسیحیت ارسطوآکویناس، نیازهای او سازمان یافته باشد (

روح و بدن وجود دارد که این رابطه منطقي و میان جانبه  دو ی یک رابطهسان  بدین

 .وح قابلیت بازگشت به بدن را داردعقالني است و نقش روح مهمتر از جسم است و ر

یت و طبیعت انسان دخیل است. انسان مرکب از ماهمیان  ی خداوند در رابطه ی اراده

به دلیل ماهیت مبنی بر لذات جسمانی انسان  .توان انسان کامل نامید جسم و روح را مي

ای است که ویژگي ناپذیر است. زیرا لذات جسمانی به عنوان وسیله ارتکاب گناه اجتناب

پس  ).77، لهیاتجامع ا ،همو( دهد ما روح را تحت تاثیر خود قرار ميجسم است ا

روح به بدن سرایت کند: عدم لیاقت و شایستگی روح به راه به درستی از کیفر پاداش و 

). نافرمانی از خدا موجبات 44، آثار دانش بشري، همو( لحاظ وابسته بودن به بدن است

فرسا  و طاقت ، سنگینکه براي روح کند یدار را براي جسم و روح فراهم ميدرد و رنج پا

حي از برد و به این علت چنین رو خاطر فساد جسم از عذاب رنج ميه بتی روح است، ح

 .)51 ،فلسفه مسیحیت ارسطو، همونور دانش الهي محروم است (

خاطر ه بکه امر الهي را اطاعت نکند اما  ممکن است که انسان داراي جسمي باشد

 ،ودیعه گذاشته استگیري از قواي عقالني است که خداوند در وجود انسان به  عدم بهره

و اگر ی خیر دارد  ی اوست و اراده اما روح در هر صورت تابع امر الهي است و عقل الزمه

  .ارادي جسم استکوتاهی خاطر ه روح در عذاب است ب

ه واقعا مورد لطف ، نادان است. اما روح کگوید که جسم هر انسان بد فیلسوف می

شر مختص  ی ، زیرا یک ارادهد نادان باشدتوان به هیچ وجه نمیگیرد  خداوند قرار مي

ی شر  همه چیزهایی که کامل هستند از جمله روح ارادهخداوند به  جسم است و

خاطر گمراهي ه روح بکیفر ، است انداز خدا همیشه واقعی چشمرو،  بخشد. ازین نمي

  ). 44 ،آثار دانش بشري، همو(جسم قبل از آن است 

، پس از مرگ ندگي دنیوي مرتکب گناه شوددر صورتي که جسم انسان در طي ز

بماند و دچار انحراف  لغزش دورشود اما اگر جسم انسان در زمان حیات از  متالشي مي

  هاي فیض الهي است.  ماند و این از نشانه پس از مرگ هم سالم مي ،نشود
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شده آفریده اما روح شریر هم که توسط خدا ساد خوبان متناسب با روحشان است اج

در  ، در حال سقوط است.ه خاطر نظم حاکم موجودو بخاطر عملکرد ارادي ه بـ است 

و کاستي، به طور کامل و بدون  گونه کم دن خوبان، به طور طبیعي بدون هیچنتیجه ب

صحیح و باید  گوید: مرد رو رسول می از این ترمیم خواهد شد.آسیب یا کاستی گونه هر

 ، به طور یکسان قابل درک استن، خوب و بدهمه مرداأله براي مسعیب باشد این  بی

 ).همانجا(

تر از  کیفر طوالنياست و این  سزاوار، ستمکار باشدکه اگر انسان  برآنستآکویناس 

  .کیفر دیگران است

ن آکیفر ممکن است  ،سزاوار رنج بوده و از هر احساس رنج می بردبدن ستمکاران 

طوالنی در آتش نگه داشته   ک بدنیفراتر از حد معمول طول بکشد و ممکن است که 

در حالي که که جسم مادي خاموش است به هر حال روح در عذاب است  شود در حالي

  .)90، همان( از بدن جدا شده  است

پیکربندی یابد و از یک  سازي شده و دوباره سازمان مي، بازگردد روح به جسم باز مي

  .یابد میدیگر تغییر به پیکربندی 

ه ماند و این مورد ب آید و باقی می ميبه شکل بدن دردوباره روح انسان ، در روز رستاخیز

). همان( گردد و دوباره به بدن فنا شده باز مي روح سازمان یافته .خاطر ذات طبیعي اوست

پس  ،را داردپیکربندی به پیکربندی دیگر ، قابلت تبدیل از یک رستاخیز، پس از بدن انسان

ابلیت بازیابي به بدن را . روح قافتد ربندی به پیکربندی اتفاق میپیکقابلیت تبدیل ماده از 

  .)90، فلسفه مسیحیت ارسطو، همودارد (

پذیرند  ر ميت و جسم و روح از یکدیگر تاثیسروح و جسم حتمي ا میانمتقابل  ی رابطه

 .اوامر الهي را بهتر اطاعت نماید شود تا تحرك جسماني منجر به شادي روح ميو 

و از  .واهد که نیاز خود را برآورده کندخ است. و نیازمند لذت و مي چابک روح

و هر دستور روح خود را اطاعت  ،کند که بدن به در خواست روح حرکت می آنجایی

ما یابد  رو چاالکي بدن افزایش مي : از اینباشدبه خدا وفادار باید کامال ، روح کند می

تحرك جسم الزامي سان،  بدین ،ود هستیمخناتوان از ارضای روح دچار ضعف در بدن و 

 .)28، آثار دانش بشري، همومثل جرقه در یک بستر خشک از نی (است 

روح جسم انسان فاني و نابود شدني است، پس اما  ،روح انسان جاوید و ماندگار است

بازسازي شده و روح در برتر از جسم است اما از نظر توماس جسم انسان در روز قیامت 

 گیرد. مي آن قرار
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به محض باید به ترمیم فساد جسم بپردازد ، بنابراین روح اما روح فاسد نشدني است

شود. انسان جاودانه  ميحاصل  ، زندگی جاودانهکه زندگی به انسان برگردانده شوداین

ناپذیر است نه با جسم خود که فاني با روح خود جاودانه است که فساد اما ،خواهد بود

در روز بر این پایه، ). 35 ،همانرل کامل بر جسم را داشته باشد (است روح باید کنت

 .یابد عظمت خود را بازمي، طوری که شکوه و شود رستاخیز که بدن حقیر ما اصالح می

داشته باشد اما دیگر شامل این عضالت و تواند احساس و رفتار  پس از قیامت بدن می

، نیست بلکه متفاوت است (آکویناسشده است  این استخوانها که در حال حاضر تشکیل

  .)36ـ35 ،فلسفه مسیحیت ارسطو

روح و جسم دوگانگي وجود دارد و میان محقق با این نظر توماس معتقد است که 

  .رود بیشمار میاما صورت کلي آن  ،روح است پیکرجسم اگرچه 

و ) از دوگانگي دنیاي حسي (افراد بازتابیدوگانگي بین جسم میرنده و روح جاودانه 

). توماس آکویناس قدیس از روح با 115ـ114، ورك هاي کلي است (جي عالم صورت

  . )جمـ ،یاد کرد (بي. هارت» قالب جسم« عنوان

بوده و حتي توماس بر این باور است که ماهیت روح کامال با ماهیت جسم متفاوت 

  . عملکرد متمایزي دارند

شود اما  بدن انسان جدا مي از ت.در حال جنبش و تغییر اسطور ذاتی  جسم انسان به

اما  ،مادي انسان استماهیت غیر ی ، روح انسان یک عنصر سازندهنیست، یک ماده روح

جسم ماده وح و جسم متفاوت است جنس ر عنصر ماده و ناقص استجسم انسان یک 

اما از یکدیگر متمایزند روح غیر از بدن  ،هاي متفاوتي دارند . ظرفیتاما روح ماده نیست

مادي معتقد است که جسم مادي و روح غیر). توماس 75، جامع الهیات آکویناس،( است

دهد  شود و به حیات خویش ادامه مي بعد از مرگ انسان از جسم جدا مي دارد. روح

 .و جسم دشوار است ). درك و فهم چگونگي عملکرد روح65، حقیقت، آکویناس(

   ).75، جامع الهیات ،همو( نیستبه سادگی امکانپذیر  شناخت عملکرد روح و جسم

روح انسان ذاتا ارزشمند است و استحقاق بهشت را دارد و به اعتقاد توماس گناه 

هي ندارد عامل اصلي بدبختي جسم و روح و نفس است و اگر انسان روح مسیحائي و ال

 .بواسطه ارتکاب گناه است

ود و با ما زندگي ش القدس در قلوب، مسیح در ما ساکن مي حلول روح ی به واسطه

لکن شما در جسم نیستید، بلکه در روح، و اگر روح او، که عیسي را از مردگان «کند.  مي

هاي فاني شما را  برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدن
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یح نیز زنده خواهد ساخت و هرگاه کسي روح مسیح را ندارد، وي از آن او نیست و اگر مس

  ).61، فلسفه مسیحیت ارسطو، هموست، جسم به سبب گناه مرده است (نی در شما

مشخصي داشته و دوزخ و یا  پناهگاهتوماس معتقد است که روح انسان مقصد و 

بر عدم وجود جایگاه مشخص را  بهشت جایگاه ابدي اوست و ادعاي یونانیان مبني

. روح انسان ش تعلق خواهد گرفتپادایه روح، پذیرد و معتقد است در صورت تصف نمي

 .تواند مراتب کمال را طي کند مي

از قیامت به  پیشگویند که روح  انیان مردود است که میوسیله ادعاي یون بدین

اما ممکن است در  ،کند رود و نه به جهنم سقوط مي همراه بدن خود نه به بهشت مي

وانعي وجود داشته مبخشی از دریافت پاداش نهایی روح به محض خروج از بدن 

. چه )44 ،آثار دانش بشري، هموکامل تصفیه شده باشد ( قبل از آن را به طور باشد.

مادی از آتش ، پس از نظر سن و جنس در قیامت ارواح غیر ستمکار  باشد خوب و یا چه

   .)90،فلسفه مسیحیت ارسطو، آکویناسبرند ( جسمانی رنج می

  

  نوآوری آکویناس

تأثیر افکار درستی مستقیم ای  گونهدهد که وی به  یناس نشان میآثار آکو ی مطالعه

 .)191 ،، مانند ابن سینا و ابن رشد بوده است (گروه نویسندگانمسلمانفالسفه بزرگ 

عبارت بود از تلفیق مسیحیت  اسکوالستیکنقش مهم توماس به عنوان یک فیلسوف 

نیز حائز اهمیت است  پرورشآموزش و کلیسایی با فلسفه ارسطو که این امر از لحاظ 

دید و به حقانیت آن ایمان  در کالم مسیحی حقیقت مطلق را می ). توماس182، همان(

کرد. این سخن توماس که  سم یونانی ـ اسالمی را مشاهده میداشت. در فلسفه نیز مدرنی

نیم ک و کسانی را که عقایدشان را رد میگیریم ما باید کسانی را که عقایدشان را پی می«

» انداند و ما را در این امر یاری کرده دوست بداریم زیرا هر دو گروه در جستجوی حقیقت

  .)266(ژیلسون، ذهن باز او و نظر مساعدش به فیلسوفان غیرمسیحی است  ی هنشان دهند

توماس معتقد بود که حقایق دین مسیح با حقایق فلسفی آنگونه که در فلسفه 

ذیرند. او معتقد است که خداوند منشأ تکیه حقایق است ارسطو بیان شده است آشتی پ

). توماس معتقد بود که انسان موجودی است که دارای قوای 182، (گروه نویسندگان

، تابع نهای آ ظ ساختمان جسمانی و قوا و فعالیتجسمانی، عقالنی است که از لحا

توان  النی میت و به دلیل وجود قوای عققوانین طبیعی و ساختار جسمانی خویش اس

). آکویناس معتقد بود که انسان یک کل است که باید 183، همانشناخت بدست آورد (
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قبل از آنکه به اجزای وجودش توجه کنیم و کلیتش بشناسیم انسان حیوان عاقل است. 

). 183 ،همانانسان موجودی عاقل یا دارای روح است که به او جسم اعطا شده است (

است که برای رسیدن به کمال خود نیازمند آالت جسمانی انسان موجودی عقالنی 

) 183 ،همانمیسر است ( راه آموزش و پرورشاست. رسیدن به کمال برای انسان نیز از 

توان چنین استنباط کرد که توماس نیز همانند غزالی انسان را یک کل مرکب از  می

د مصلحت وجودی انسان داند که باید شناخته شود تا ابعا جسم و روح و نفس و عقل می

یاری گرفتن از آموزش و شناخته شود تربیت او امکان ندارد. از نظر توماس انسان با 

کسب کماالت عقالنی و اخالقی نیازمند حواس و تجارب  .رسد به کمال می پرورش

روح و نفس را همانند غزالی حسی و وساطت جسم است بنابراین او جسم و 

یت و نفس تعلیم و تربیت تأکید جاست که او بر اهم ت همینداند. درس ناپذیر می تفکیک

انسان به خیر کلی الهی به گرایش جسم و روح و نفس  کند. توماس، با تعبیر نور می

او  .نفس انسان گرایش به خیر و شر دارد ،). از نظر توماس188 ،همانمعتقد است (

. ازین فی را درک کندتواند مطالب علمی و فلس گوید انسان به کمک عقل خود می می

را تحقق یافتن ماهیت جسم و روح و نفس انسان  آموزش و پرورشاو مقصود از  رهگذر،

یک نوع شکل  ،از نظر توماس سان، آموزش و پرورش بدینداند.  کمال میو رسیدن به 

) و شکل بخشیدن از درون به 188 ،همانبخشیدن از درون است نه هدایت از بیرون (

که توان چنین استنباط کرد  باهت جسم و روح و نفس است. پس میشتعبیر نگارنده 

این نوآوری را  ،دانشمندان غربی چون توماس آکویناس اگر نوآوری و خالقیت دارند

مدیون افکار دانشمندان مسلمان چون غزالی هستند و اگر آنان نوآوری را در آثار این 

تند پس افکار مسیحیان الهام رف نمی ناکردند، هرگز سراغ آن ندان حس نمیاندیشم

 گرفته از افکار مسلمانان بوده است

 
بررسی وجوه تشابه امام محمد غزالی و توماس آکویناس در خصوص جسم، 

  روح و نفس انسان

 با انسان معتقدند دو هر .است شهواني و عقالني ی قوه داراي انسان که معتقدند دو هر

 و گردد بازمي بدن به روح رستاخیز روز در که معتقدند دو هر .نیست فناپذیر مرگ

 نبوده مادي صرفاً وجود که معتقدند دو هر .دید خواهد را خویش اعمال جزاي یا پاداش

 هر .است غیرمادي روح و مادي جسم معتقدندکه دو هر .است روح و جسم از ترکیبي و

 جاودانه،  روح که معتقدند دو هر .یکدیگرند ملزوم و الزم روح و جسم که معتقدند دو
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 نفس براي دو هر. دهدمي ادامه خویش حیات به مرگ از بعد و بوده عقالني و ملکوتي

 که خواهد مي خدا است، محور خدا انسان که معتقدند دو هر .قائلند بندي تقسیم انسان

 قدرت از برگرفته اراده این و خداست اراده از ناشي انسان اراده شود، نزدیک او به انسان

 و انسان شناخت ی درباره .است خداوند اراده چیز همه آغاز و است هيال الیزال

 آن، اصالت و نفس وجود به اندیشمند دو مشترک باور آدمي کمال طریق و او ویژگیهاي

 ،)اراده و علم( انسان مختص ویژگي دو ،)عقل و غضب شهوت،( نفس باطني قواي اهم

 آدمي نیات و اعمال تاثیر دروني، آثار و جوارح افعال و بدن و نفس بین متقابل ی رابطه

  که حالي در ،است آخرت در انسان حقیقي سعادت حصول و وي سعادت تحصیل در

 انسان شناخت ی درباره. نشد مشاهده اندیشور دو بین مبحث این در زیادي نظر اختالف

 ،آن اصالت و نفس وجود بهدانشور  دو مشترک باور آدمي کمال طریق و او ویژگیهاي و

 ،)اراده و علم( انسان مختص ویژگي دو ،)عقل و غضب شهوت،( نفس باطني قواي اهم

 رفتارها و نیتهای تاثیر دروني، آثار و جوارح افعال و بدن و نفس بین متقابل ی رابطه

 حالي در است آخرت در انسان حقیقي سعادت حصول و وي سعادت تحصیل در آدمي

توان چنین  . مینشد مشاهدهیان دو اندیشور م مبحث این در زیادي نظر اختالف که

استنباط کرد که توماس نیز همانند غزالی معتقد است که انسان به لحاظ داشتن جسم و 

از نظر توماس همانند غزالی  بدین قرار،روح و نفس و عقل قادر است خویش را بشناسد و 

. هر دو داردجسم و روح و نفس قرار درست بر مبنای شناخت آموزش و پرورش اساس 

ترین آثار غزالي به زبان  مهم .هایت اتفاق و حسن آفریده شده استمعتقدند که انسان در ن

و توماس آکویناس و  گرفتهالتین ترجمه شده است و رامون مارتین از او بسیار اخذ 

آسین بزرگ  خاورشناسیاند و هر کس کتاب  سپس پاسکال از مارتین اخذ کرده

). پس 59، فاخوريرد (بگفتار ما پي خواهد درستی به را بخواند  پالسیوس در باب غزالي

هاي غزالي بوده و  فکار و اندیشهتوان چنین نتیجه گرفت که توماس تحت تاثیر ا مي

های  انگارهشخص توماس آکوئینی به طور مستقیم با  .او را پذیرفته است های اندیشه

 دانشورانو کندی آشنا شد. تأثیر  همچون ابن سینا ابن رشد غزالی فارابی اندیشورانی

توان بررسی کرد: روش شناختی و  مسلمان بر توماس آکوئینی را از دو جنبه می

موضوعی. در روش شناختی باید این امر را در نظر داشت که توماس پس از آشنایی با 

متون ترجمه شده از زبان عربی با مفاهیم و روشی جدید در تفسیر دین واقعیت حسی و 

اندیشوران گشت. رویارو شد  الی و ارتباط دین با تفکر انسانی که فلسفه نامیده میمتع
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خواندند. نزد توماس  مسلمان را مدرن میاندیشوران مسیحی نیز به این امر واقف بودند و 

   توان مشاهده کرد. فیلسوفان می ی هاین امر را با نگرش مثبت او به فلسف

مسلمان بهره برده است  اندیشورانی گوناگون از ها توماس در حوزهاز لحاظ موضوعی 

که غرب شناخت این بحثها  اسالمی ی هیونانی مآبی (هلنیستی) و در فلسف ۀدر دور

از مورخان غربی شماری گسترش یافت و به مابعدالطبیعه و خداشناسی نیز کشیده شد. 

ی دارد و اسالم ی هتوماس ریشه در فلسف» تشابه وجودی« ی همعتقدند که بحث نظری

اند. برخی  نامیده» متفق«مسلمان  ی هبه شهادت آلبرتوس کبیر آن است که فالسف» تشابه«

رشد روی غزالی و برخی از آثار ابن  ی مقاصد الفالسفهاز غربیان برای تبیین این نظریه به 

 شفاءرسد که منبع اصلی این نظریه را باید در بخش منطق کتاب  اند ولی به نظر می آورده

) جستجو کرد. آنچه ابن سینا به طور عمده تحت عنوان مشکک و تشابه آورده 2فصل  ،1(

  ای در شکل گیری نظریة تشابه توماس آکوئینی داشته است. و غزالی سهم عمده

  

  نفس و روح و جسم خصوص در آکویناس و غزالي محمد امام تفاوت وجوهبررسی 

. ندارد نظري چنین توماس اما تاس اي مرحله انسان آفرینش که است معتقد غزالي

 و غضبي شهودي، مطمئنه، لوامه، اماره، انساني، حیواني، نباتي، اقسام به را نفس غزالي

 غزالي. کند مي تقسیم عاقله و حساسه نفس به را نفس توماس اما کند مي تقسیم ملکي

 در .ستا نشده اي اشاره توماس آثار در مورد این به که داند مي حادث را روح و نفس

 و تقدم آکویناس بر کمي و کیفي لحاظ از غزالي ،انسان به مربوط مباحثی  حوزه

 توماس .است شده وارد لهأمس به تر عمیق هم و دارد بیشتري آثار هم غزالي. دارد سبقت

 براي جوهري طبیعت گرایش: است طبیعي گرایش نوع سه داراي انسان که است معتقد

 براي عقالني گرایش و زمیني منافع جستجوي براي يانسان طبیعت گرایش نفس، حفظ

 روح غزالي. نشد مشاهده غزالي آثار در بندي تقسیم چنین اما دیگران منافع به توجه

 مشاهده توماس آثار در بندي تقسیم چنین اما کند مي تقسیم حیواني و ملکوتي را انسان

 اما ،ماند مي معطل گناهان خاطره ب انسان روح که است کرده اشاره مستقیما غزالي. نشد

 داند مي موجودي را انسان آکویناس .است نکرده اشاره موضوع این به مستقیما توماس

 غزالي. ندارد نظري چنین غزالي اما شود پاك نخستین گناه از تعمید غسل به باید که

 کيمل و غضبي شهودي، مطمئنه، لوامه، اماره، انساني، حیواني، نباتي، اقسام به را نفس

 معتقد غزالي. کند مي تقسیم حساسه و عاقله نفس به را نفس توماس اما کند مي تقسیم
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 تعالي به منجر نفس شناخت و است چیزي هر شناخت مقدمه نفس شناخت که است

از نظر آکویناس از یکدیگر  . امور فلسفی و دینیندارد نظري چنین توماس اما شود مي

  .ظري نداردذیرند اما غزالي چنین نناپ  تفکیک
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