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 .گيرد یمورد بحث قرار م یاين گفتار روح به مفھوم وسيع آن و باالخص روح انسان در
 
 
 
 

ما عقل را به مبدأ عقل است و  یروح انسان. ممتاز از موجودات ديگر است یبه روح انسان انسان
کاشفه اين است  ی قوه. ممتاز دانست یموجود توان یپس انسان را م. کنيم یکاشفه تعريف م ی قوه

 تواند یکه انسان قادر به کشف مجھوالت با استناد به معلومات است يا به عبارت ديگر، انسان م
اي استنباط را  ی نهمعلوم نيست، به اتکاء به معلومات خود استنباط کند، دام یآنچه را که بر و
خويش رامدام دگرگون نمايد و در  یو معنو یتر سازد و بر اثر آن حيات ماد رفته رفته وسيع
 یوضع طبيع ی بسته یکه جانوران ديگر ھمچنان پا یدر حال. کند یراھبر یسير تکامل و تعال

بديع در  یاو ھردم خويشتن را به وضع. مانند یخويشند و پيوسته بر يک حال ساکن و راکد م
سير او در اين طريق منجر به توقف . برد یاز تجدد و ابتکار پيش م یو در مراحل متوال آورد یم
آن نيست، با  یبرا یکه پايان یدر راھ. پذيرد یاين مسير انتھا نم یو قدرت او به ط شود ینم
 یاين قدرت بحق آن دارد که از  یبدين ترتيب گوي. رود  یپيش م دارد، یکه زوال بر نم یيروين

 آزمايد یمثال و اليزال بر خويشتن ببالد وخود را اشرف کائنات بداند وچون قدرت عقل خود را م
 ازو  شود یبه تدريج به عقل خود مغرور م آيد، یو از اين آزمايش پيروزمند و سرافراز بيرون م

از ھر چيز با وجود آن خود را  کند، یاست، احساس فخر و شرف م یاين که صاحب چنين قدرت
 یآن را محدود به ھيچ حد یو تواناي بيند یتوانا م یعقل را مشکل گشاي. پندارد یم نياز یديگر ب

 رداشت و در فضيلت علم که از آثا توان ینم یو انصاف بايد داد که در شرافت عقل شک داند ینم
 .کرد توان ینم یعقل است، بحث

 
خود به دست  یاين ھمه آثار را تنھا به نيرو که عقل او يابد یاگر درست بينديشد، در م اما

چنين دور و  یاز اين ھمه مجھوالت تنھا به دست خود پرده برنداشته و در راھ. نياورده است
 تهتواناتر از عقل او خود را نمايان ساخ یخود پيش نرفته است، بلکه ابتدا نيروي یدراز تنھا به پا

تازه را باز نموده است،  یھا ته را گشوده و منزلبس یدرھا. ھا را به يک سو زده است و پرده
آنگاه او . ھا به راه انداخته است دست او راگرفته و از اين درھا به درون آورده و رو به آن منزل

 برخاستهھا به کوشش  رسيدن بدان منزل یھا به جنبش پرداخته و برا خرد در اين راه یبه نيرو
اند و نظر او قادر به  نموده یاست که به و یفت او در راھپيشر ی در واقع عقل انسان مايه. است

از اين رو ھمواره انتظار آن را دارد که چون . اند است که در پيشاپيش او گشوده یادراک افق



ھا را  پرده وبارهرازگشا را بازيابد، تا د یرا به پايان رساند، بار ديگر آن دست راھنما یا مرحله
ھرگاه او را نبيند، يا ببيند و نشناسد، يا . در برابر او نمايان سازد یبه يک سو زند و راه ديگر

اجازت آن ندھد که سر به فرمان او سپارد، و گوش به سخن او فرادارد،  یغرور و لجاج و
و به  آورد یم یگباشد، آورا یرستگار ی اين که مايه یعقل او به جا. شود یسرگشته و گمراه م

 .سازد یزيان و خسران گرفتارش مببخشد، به  یاين که سود یجا
 
تابناک خود را به  ی و چھره اندازد ینقاب از رخ بر م یا رازگشا که در ھر دوره یراھنما اين

تا  پيوندد یو به عقل انسان م زند یکه از او سر م یکيست و نيروي سازد، یپسران آدم نمايان م
عت آدميت با حقيقت الھيت به ھم طبي یاست که در و یآن باشد، چيست؟ وجود یتواناي ی مايه
اتصال به عقل انسان در آن به  یاست که نور فائض از مبدأ متعال برا یاست، معبر يوستهپ

 یغيب راه جسته و از سو پايان یاست که از يک سو به جھان ب یا سريان آمده است، واسطه
تعلق گرفته  یبه و ینسانباشد که روح ا یاگر انسان حيوان. ديگر با عالم شھود تجانس يافته است

کشف  ی اگر انسان را به قوه. از او تشعشع يافته است یاست که روح قدس یانساناست، او 
آدم  یمجھوالت تفوق بر ساير موجودات باشد، او با قدرت به تجديد حيات عالم بر ساير افراد بن

. دست ندھد یاز و ینياز یبرنيايد و انسان را ب یاو کار یراھنماي یعقل را ب. امتياز مسلم دارد
فرزند ارشد حضرت بھاءهللا و مبين آثار (که حضرت عبدالبھاء  یاست بيان یمعن ھمينناظر به 

فرموده است و آن اين که ) یو مؤسس ديانت بھائ یپيامبر الھ(درتبيين تعاليم حضرت بھاءهللا ) او
 .»محتاج به نفثات روح القدس است یعالم انسان«
 

 ماند یقوت ايمان با توجه و تمسک محفوظ م جويد، یبه قوت ايمان ارتباط م یسبا روح قد انسان
عبادت . اند است که نام عبادات و بر آن نھاده یمناسک کند، یو آنچه اين توجه دايم را تعبير م

با  یاست و مداومت آن مانع قطع ارتباط و یاز احساس احتياج انسان به نفثات روح قدس یحاک
ارتباط خود را با مبدأ واالتر که مظھر فيض پروردگار  ی اگر انسان رشته. است یمبدأ فيض الھ

رو به  یاست، بگسلد و قدر عقل را با قوت ايمان متبرک نسازد، به تدريج آثار انسانيت در و
اين جھان  یفساد و ضالل او در راه ناپيدا کران زندگ یبرا یا و عقل خود، وسيله رود یزوال م

 . شود یم
 
  
 
 از روح چيست؟ قصودم
 

آنھا  ی از آثار و صفات که در ھمه یاست و افراد ھر طبقه در بعض یرا طبقات مختلف موجودات
مشترک است و به سبب اشتراک در اين خواص و اوصاف است که  آيد، یيکسان پديدار م

چنين واحد بر آنھا گذاشت و ھم یواحد دانست و اسم ی آنھا را متعلق به طبقه ی ھمه توان یم
طبقات مختلف را از يکديگر جدا ساخت و قايل به تماير در بين آنھا بود و به اين ترتيب طبقات 

 : موجوات را از يک ديگر مشخص دانست ی سه گانه
 
 از قبيل بعد و مقاومت یـ جمادات با صفات1
 
 و توليد مثل یاز قبيل تنفس و تغذ یـ نباتات با صفات2



 
 یل احساس و حرکت اراداز قبي یـ حيوانات با صفات3
 
مداقه در ھر کدام از اين اوصاف و طرز تعلق آنھا به ھر يک از طبقات ومقايسه اوصاف ھر  از

 : رسد یبا طبقات ديگر، چند نکته به وضوع م یا طبقه
 

در  رسد، یاوصاف ھر طبقه از موجودات با اين که در ظاھر متعدد و مختلف به نظر م اوالً 
ي يک  و نمو و توليد مثل در نباتات چنان پيوسته یمثالً تنفس و تغذ. م استحقيقت مرتبط و متالز
ھمچنين . از آن آثار را بدون وجود آثار ديگر تصور کرد یوجود يک توان یديگر است  که نم

به سبب ھمين تالزم  و ارتباط . از ھم جدا ساخت توان یو حرکت را در حيوان ھرگز نم ساحسا
گرفت و وحدت آن  یماھيت واحد یرا دارا یا صفات ھر طبقه ی مجموعه توان یاست که م

از  یا مثالً اگر بگوييم نباتات طبقه. آنھا نمايان ساخت ی صفات را با اطالق اسم واحد بر مجموعه
ايم، چه در ضمن اشاره به ھمين  ناميه دارد، به خطا نرفته ی غانيه يا قوه ی که قوه تموجودات اس
اوصاف ديگر نبات را که از لوازم ھمين يک صفت است، به  ی ھمه يا صفت نمو، یصفت تغذ
حساسه اکتفا  ی به ذکر قوه توان یحيوان م ی ايم و به ھمين ترتيب در وصف طبقه زبان آورده

 . کرد
 

 ً خود، صفات  ی موجودات، عالوه بر صفات مشخصه ی از طبقات سه گانه یا ھر طبقه ثانيا
باالتر  ی است که تعلق به طبقه یوليکن فاقد صفات. نيز داراست تر از اوست را که پايين یطبقات
و نمو و توليد مثل که صفات خود آنھا است، از بعد و مقاومت  یمثالً نبات عالوه بر تغذ. دارد

وليک خواص حيوان در آن نيست و حيوان عالوه . نيز که تعلق به جماد دارد، برخوردار است
مند  و جماد را نيز داراست وجماد تنھا از خواص خود بھره خود، آثار نبات ی بر صفات خاصه

آثار  یا به اين ترتيب در ھر طبقه. از خواص نبات يا حيوان در آن باشد یاست، بدون اينک آثار
 .در ساختمان آن طبقه است، نمايان است یتجدد و تغيير ی که نماينده یجديد

 
است، پس ظھور اين آثار  یاز مبدئ یناش آيد، یکه پديدار م یھر اثر ،یعقل ی بر طبق قاعده چون

جديد در آنھا دارد و ھمين مبدأ است که در  یجديد در ھر طبقه از اشياء احتياج به وجود مبدئ
بنابراين روح عبارت از مبدأ ظھور . شود یاصطالح اھل حکمت و اصحاب اديان روح ناميده م

و چون آثار خاصه در ھر کدام از و صفات مخصوصه در ھر طبقه از موجودات است  آثارو 
 توان ینم یاين طبقات مورد ترديد نيست، در وجود مبدأ اين آثار يا روح خاص آن طبقه نيز شک

آنھا را  ی که گذشت با يکديگر مرتبط و متالزم است و ھمه یداشت و چون آن آثار بنا به شرح
قه از موجودات را روح دانست، پس بايد گفت که ھر طب یصفت يا اثر روح واحد توان ینم

است و طبقات مختلف از حيث روح  با يکديگر متمايز است و از ھمين جاست که در  یواحد
 :شويم یموجوات، به ارواح سه گانه قايل م ی قبال طبقات سه گانه

 
 .مقاومه است یکه مبدأ قوه  یـ روح جماد1
 
 .ناميه است یکه مبدأ قوه  یـ روح نبات2
 
 .حساسه است یمبدأ قوه که  یـ روح حيوان3



 
شرح مزبور پيداست که قبول وجود روح در ھر طبقه از موجوات به سبب اين است که از  از

ظھور آثار خاص، وجود مبدأ مخصوص ضرورت  یو برا شود یخاص ظاھر م یھر طبقه آثار
 ت؟دانس توان یبايد ديد که ماھيت اين مبدأ را چه م. ناميم یدارد که ھمان مبدأ را روح م

 
طرز ترکيب  ینسبت به جمادات دارد، يعن یخود تفاوت و امتياز یاز حيث ساختمان ماد نباتات

در آنھا نسبت به  یاختصاص و امتياز تواند یاست که خود م یعناصر در وجود آنھا طور
عالوه بر آنچه در جمادات بود، نمايان  یبنابراين ھر گاه در گياھان آثار جديد. جمادات پديد آورد

ساختمان آنھا به وجود آمده است و  یاز عناصر برا یاشد، به سبب اين است که ترکيب جديدب
به فرض  یاست و احتياج ینباتات کاف ی تبيين علت ظھور صفات خاصه یھمين ترکيب جديد برا
 یناميه است، مبدئ ی که اصل قوه یبنابراين روح نبات. در نباتات نيست یوجود مبدأ غير ماد

 . است یماد
 
پديد آوردن اين  یخود و طرز ترکيب عناصر برا یھمين قرار حيوان نيز در ساختمان بدن به

که در آنھا ظاھر شده  یساختمان و پيداشدن جھازات مختلف در اين دستگاه و اختالف و تنوع
مانند  یگفت که اگر در حيوان آثار جديد توان یاست، تفاوت آشکار با نبات دارد و از اين جا م

پديد آمده که در نبات نبوده است،  به سبب اين است که اين طبقه از موجودات را  رکتح حس و
تبيين  یاست که در نبات به آن کيفيت وجود نداشته است و برا یخاص و متمايز یترکيب بدن
 یبنابراين روح حيوان. در آنھا نيستيم یمحتاج اعتقاد به وجود مبدأ غير ماد یحيوان یآثار زندگ
 .است یو جسمان یماد یحساسه است، نيز مبدئ ی وهق که اصل

 
تطبيق نماييد،  یرا که در اين مختصر مورد بحث قرار گرفت، بر حيات انسان یگاه مطالب ھر

 :چند سؤال را بايد جواب گوييم
مخصوص  یآثار یمخصوص و ممتاز است که مانند نباتات يا حيوانات دارا ی ـ آيا انسان طبقه1

در خود اوست که آن صفات را در  یعالوه بر خواص طبقات پايين، صفات به خويش است؟ و
 يافت؟ توان یموجودات ديگر نم

 
 :مسلم است اين که آنچه

 
به سبب جھل به آن گرفتار  دانسته، یآنچه را که قبالً نم یيعن کند، یانسان کشف مجھول م اوالً 

 یو کمال را در مدارج متوالو اين رفاه  سازد ینقص بوده است، خود بر خويشتن معلوم م
و اين  سازد یو به اين ترتيب اکنون خويشتن را جز آن که در گذشته بود، م بخشد یھمچنين دوام م

 یو مھمتر از ھمه اين است که آنچه بر و بيند یخود باز م یرا در آينده نيز بر رو یدگرگون اهر
از انسان  یيا به افراد ديگر مکشوف شده و يا خود آن را مکشوف داشته است، به اطفال خود

 هوحال آن ک دھد یاز کمال سوق م یو از راه اين انتقال اينان را نيز به درجات باالتر آموزد یم
. حيوان يا نبات چنين نيست و ھميشه به حکم غرايز خود ھمان است که در گذشته بوده است

 تواند یويشتن معلوم نمرا که بر او مجھول بوده است، به قوت خ یحيوانات چيز ترين یعال
 دانسته یرا که نم یشود، چيز یآن که از جانب انسان راھنماي یترين آنھا ب ساخت و با ھوش

 . آموخت تواند یاست، نم
 



 ً که بيشتر متناسب  یخويش را به نحو یزندگ یو محيط ماد کند یانسان در طبيعت تصرف م ثانيا
باشد،  یبا محيط زندگ یاين که مجبور به سازگار یو به جا دھد یبا احتياجات او باشد، تغيير م

سازگار شود و اين تصرف و تغيير را  خواھد، یکه با آنچه او م آورد یدر م یمحيط را به صورت
و حال آن که حيوان يا نبات  برد یدر آن حاصل شود، ھمچنان پيش م یاين که انقطاع بدون

را ھمان  یکند و ھر شيء طبيع ی، زندگاقتضا دارد یمجبور است که مطابق با آنچه محيط ماد
است، مورد استفاده قرار  یگر است، بشناسد و بھمان ترتيب که خود به ظاھر مقتض طور که جلوه

آن  یدر آنھا که قبالً ھر کدام به تنھاي یظھور خواص جديد یاشياء با يکديگر برا رکيباز ت. دھد
خود  یبرا یکه قدرت بيشتر یبه نحو عاجز است و از تغيير آنھا ساخت، یخواص را ظاھر نم

ً ھرگز نم یدر غلبه بر آنھا حاصل کند، قصور اين تغييرات و  تواند یآشکار دارد و مخصوصا
 یبه يکديگر متصل و مربوط سازد که امکانات بيشتر یدارد و آنھا را طور ظتصرفات را محفو

 . او بگشايد یناشناخته به روجھان  یرا به سو یديگر یھا حاصل نمايد و راه یو یدر آينده برا
 

 ً از انسان محدود به خود او نيست، بلکه انسان احساس ارتباط و وحدت در  یھر فرد یزندگ ثالثا
که وجود شخص او را صورت پذير ساخته  یو از قالب محدود کند یبين خود و ساير افراد م

 یدر ھر آن در پ یگوي و بيند یديگران را از خود وخود را از ديگران م. شود یاست، خارج م
را از ميان بردارد و به اين ترتيب ھرچه بيشتر خود را با  یرا بشکند و سد یحد کهاين است 

او  یزندگ یحدود ماد یاز نوع او که در ورا یکه خارج از اوست، خاصه با افراد یجھان
اند، مرتبط و متحد گرداند و حال آن که فرد حيوان تنھا به شخص خود زنده است و از افراد  واقع

 یھا مانند بچه. که به حکم غريزه به او مربوطند یاست، مگر افراد خبر یديگر نوع خود ب
مانند زنبور  یيا جانوران. جدا شوند و راه خود پيش گيرند یخردسال خود، پيش از آن که از و

آن که ابتدا احساس  یب گذرانند، یاز نوع خودم یخود را در بين افراد یماشين وار زندگعسل که 
 . مغايرت در بين خود و آنان نمايند و از آن پس در صدد رفع اين مغايرت برآيند

 
 ً که احکام و آراء و اقوال  رود یآن م یبلکه ھميشه در پ کند، یانسان به جزئيات اکتفا نم رابعا

و انبساط بخشد و از قيد زمان و مکان خارج سازد وحال آن که حيوان ھميشه پاي خود را کليت 
 دستاي را که در دسترس او نيست، به  چون بخواھد ميوه یا مثالً بوزينه. بند زمان و مکان است

 یاند فايده برگيرد وچنان وانمود شود که او مطلب که در پيش چشم اوگذاشته یآورد، شايد از چوب
 تواند یو  او ھرگز نم شود یمعلوم داشته است، وليکن اين استفاده به ھمين جا ختم ممجھول را 

قرار گيرد و  یرا که اندوخته است، چنان محفوظ دارد که اگر بار ديگر در چنان وضع یا تجربه
به راه افتد و يا اين تجربه را  کند، یيافتن چوب چنانکه انسان م یچوب را در پيش خود نبيند، برا

 ی که بتوان بر احوال مشابه یکل یمربوط سازد و رأ کند، یکه در احوال ديگر م یتجارب با
به مدد  راتنھا انسان است که گذشته و حال و آينده  یيعن. منطبق داشت، به دست آورد یبسيار

 . کند یتفکر است، صادر م ی که نشانه یکل یو حکم پيوندد یحافظه و ادراک و تخيل به ھم م
 
مخصوص و متمايز از  یا گفت که انسان طبقه توان یبه اين آثار مخصوص و متمايز م توجه با

 . جمادات و نبادات و حيوانات است یموجودات در جنب طبقات ديگر، يعن
 
 دانستيم، ینبات و حيوان م یترکيب ماد ی را نتيجه یوحيوان یـ آيا ھمان طور که آثار حيات نبات٢

 دانست؟ توان یين مرا نيز چن یآثار حيات انسان
 



ھمان  ینيست، يعن یو اساس یاصل یحيوان و انسان تفاوت یمسلم است در بين ساختمان ماد آنچه
و توليد و  یکه در ساختمان حيوان به کار آمده است، از قبيل جھاز تنفس و تغذ یجھازات بدن
ً به عينه و به تما ،یو گردش خون و اعصاب و مرکز عصب یاستخوان بند مه ھمان است تقريبا

که منظور ما شناختن اجزاء و  یچنانچه در موارد. وجود انسان نيز آمده است رکيبکه در ت
و  یاز جھازات بدن باشد و تشريح بدن انسان زنده را نظر به مالحظات اخالق یاعمال بعض

نسان به تشريح بدن حيوان و قياس از احوال و اعمال آن به بدن ا توانيم یحقوق جايز نشماريم، م
که  بينيم یرا م یحيوانات یبدن یاز قوا یاز موارد و از حيث بعض یدر بعض یحت. اکتفا کنيم

نبات و حيوان وجود دارد،  یکه در ترکيب بدن یبنابراين چون تمايز. از نوع انسانند تر یقو
را که متفاوت با خواص  یدربين بدن حيوان و انسان موجود نيست، پس آثار مستقل حيات انسان

او که در آن با حيوانات مشترک است، دانست و  یترکيب بدن ی زاييده توان یاست، نم یحيات
است،  یو خارج از ساختمان بدن یمخصوص را که غير از ترکيب ماد یناگزير بايد وجود مبدئ

 یرا که به بعض یدر انسان تصديق داشت، تا بتوان ظھور آثار جديد و خواص بديع وجود انسان
که  یھمين مبدأ مخصوص غير ماد.  اره شد، توجيه کرد و علت آنھا را معلوم داشتاز آنھا اش

نام  یوجود انسان و مميز از طبقات ديگر موجودات است، روح انسان ی موجب ظھور آثار خاصه
 . گيرد یم
 
  
 

 روح و بدن مناسبات
 
آنھا در بدن پديد آثار  دھد، یکه نفس را دست م یاحوال. شک نيست که روح با بدن مرتبط است 
چون ترس بر ما پديد آيد،  شود، یما برافروخته م ی چون خشم بگيريم، رنگ چھره. آيد یم

حالت چشم  شود، یلب به خنده باز م یبه ھنگام شاد دھند، یعضالت بدن نيز عکس العمل نشان م
و  نيمک یکه م یفکر. ھذا یوقس عل شود یگشوده م یگره ابرو و چين پيشان يابد، یتغيير م
لزوم تفقد از دوست بيمار . شود یدر بدن تعبير م یبا حرکات گيريم، یکه به دنبال آن م یتصميم

و  آيد یما به جنبش در م یپاھا شود، یقامت ما راست م. رسانيم یخود را در فکر خود به ثبوت م
حل آن  یتا برا آوريم یرا به نظر م یعلم یمطلب. گيريم یآن دوست را در پيش م ی راه خانه

را که مبين افکار ماست، بر  یو الفاظ گيرد یقلم به دست م خورد، یکوشش کنيم، دست ما تکان م
از اين . سازد روح ما عظمت خلقت و قدرت خالق را در خود مصور مي. کند کاغذ منقوش مي

ظھور  یحت. آيد یآثار اين حالت در بدن ظاھر م دھد، یبه او دست م خشيتتصور حالت بھت و 
و پا  ايستند یبر تن راست م ھا یو مو افتند یچنان شديد است که اعضاء به لرزش م یگاھ آن
 . گويد یخود را ترک م یوضع عاد اختيار یب

 
است که جدا از يکديگر است، اين ارتباط چگونه صورت پذير  یتن و روان دو چيز اگر
 شود؟ یم
 

دليل برصحت طريقت خود  یکات بدنو حر یوجود ھمين ارتباط را در بين حاالت روان ماديون
 یاست که از حرکات بعض ینيست و روح، نتايج یغير ماد ینفس، شيئ گويند، یآنان م. گيرند یم

. شود یکه در ترکيب بدن به کار رفته است، حاصل م یو افعال و انفعاالت عناصر یجھازات بدن
فيلسوف › وگت‹ينان که از ا یفکر حاصل از فعاليت مغز و سلسله اعصاب است و به قول يک



شواھد . است، نسبت فکر به مغز مثل نسبت صفرا به کبد يامثل نسبت ادرار به کلبتين است یآلمان
 ،یاعصاب و مراکز عصب ی اثبات اين مدعا آن که در سلسله حيوانات به نسبت تکامل سلسله

که موجب  یس اشيائو بالعک. است تر یاو نيز عال یروح یباشد و قوا تر ملنيز کا یفعاليت روح
از  یبه آن برساند يا در ترشح بعض یا اعصاب باشد يا صدمه و لطمه ی تشکيل و تخدير سلسله

چون مغز . سازد یيا مصدوم و مختل م کند یرا نيز تخدير م یروح یپديد آورد، قوا یغدد اختالل
فعاليت باز  به بدن تزريق شود، روح از یمخدر یچون دوا کند، ینم رآسيب بيند، انديشه کا

از غدد باشد، بر بدن وارد آيد، تأثير  یکه محرک يا مخل ترشح بعض یا چون ماده ماند، یم
 آيد، یدر اعصاب و غدد به عمل م یکه به وسايل ماد یمعالجات. کند یم یمحسوس در فعاليت عقل

فت که اين نيست که بتوان گ یبرا یآيا اين ھمه شواھد کاف. بخشد یرا بھبود م یامراض روان
 وجود ندارد؟ یاست و روح به عنوان عامل مستقل غير جسمان یمبدأ بدن یدارا یاحوال روح

 
که اوالً از وجود ارتباط در ميان دو  گويند یکه قائل به اصالت ماده نيستند، در جواب اينان م آنان
آن که  ی، بکه با يکديگر ارتباط دارد یچه بسا از امور ماد. حکم به وحدت آن دو کرد توان ینم

 بوطدر اين حال ھر دو به ھمديگر مر آويزيم، یم یرا به ميخ یلباس. ھر دو يک چيز باشد
اگر ميخ سست شود يا بيافتد، جامه . کند یوضع ميخ در وضع قرار گرفتن لباس تأثير م. شود یم

 یجااگر ميخ تيز باشد، ممکن است در جامه . افتد یيا به زمين م شود یخود سست م ینيز برجا
با  راميخ  توان یاين روابط، نم ی وليکن با وجود ھمه. ھذه یبگيرد يا آن را  سوراخ کند وقس عل

 .دانست یجامه يک
 
 یب گذارد، یباشد، در ھمديگر اثر م یماد یو ديگر یاز آن دو معنو یکه يک یھمچنين دو امر 

از پول او از  یارکه مقد شود یسخاوت شخص موجب م. آن که ھردو را بتوان يک چيز دانست
. که سخاوت و پول ھر دو يک چيز باشد آن یمنتقل شود، ب یبه نزد شخص ديگر ینزد خود و

نتيجه گرفت که روح و بدن ھر  توان یروح با احوال بدن مرتبط است، نم حوالپس از اين که ا
 . دارداست، بلکه ممکن است که دو چيز جداگانه باشد که با يگديگر عالقه و ارتباط  یدو يک

 
 ً احوال  یيعن ،یآنچه در باب روابط نفس و بدن مشھود است، بيشتر مربوط به احوال حيوان ثانيا

و غيره و  یمشترک در بين حيوان و انسان است، از قبيل تمايالت و احساسات و حرکات اراد
لکه نيست، ب یچنانکه در قسمت اول اين مقاالت گفته شد، جدا از بدن و ترکيب بدن یروح حيوان

ديگر غايت آن يا صورت آن  یآن به قول بعض ی از حکما حاصل آن و نتيجه یبعض ولبه ق
وجود است و مستقل از  یآل ی است و به ھر تعبير در حيوان روح و بدن ھر دو جزء مجموعه

 یاستدالل یکه وجه تميز آن عمل کشف مجھوالت يا فکر عقل یاما روح انسان. يکديگر نيست
با بدن  یبدن  است ـ چنين اتحاد یبعد از فنا یح است که مجرد از بدن و باقاست ـ و ھمين رو

انحطاط پذيرد و  یبدن یچنانکه چه بسا ممکن است که بدن به ضعف و ذبول گرايد و قوا. ندارد
که بدن رو به  یآثار عقل از انسان در سنين یحت. باشد یبرجا یانسان ھمچنان پا یفعاليت عقل

مثالً پس از چھل . رسد یآن توقف يافته است، بيشتر و بھتر به ظھور م ضعف رفته يا تکامل
سير  یبايد به تناسب آن عقل و فکر انسان نيز رو به ناتوان رود، یکه بدن رو به ضعف م یسالگ

البته در . درست دانست توان یکند وحال آن که نه تنھا چنين نيست، بلکه عکس آن را بيشتر م
مقارن باشد وليکن چون  یبا ضعف بدن یکه ضعف روح آيد یش ماز احيان چنان پي یبعض

در . دليل بر وحدت آن دو گرفت توان یآن دو را در اين احيان نم ی ھميشه چنين نيست، مقارنه
وارده بر  ی از موارد يا صدمه یبعض ی که تخدير بدن به وسيله یاين احيان و ھمچنين در موارد



ظھور اعمال روح  یبرا یکه چون بدن آلت گفتبايد ود،ش یم یمغز موجب اختالل اعمال عقل
نه اينکه اختالل در مبدأ آنھا وارد  شود، یاست، اختالل آلت موجب اختالل در ظھور اين اعمال م

 سازد، یو شجاعت و قوت خود را با شمشير ظاھر م زند، یکه شمشير م یمثالً جنگ آور. سازد
يا  شود یتر ظاھر م ناقص یاو به صورت یورخواه دالھرگاه شمشيرش بشکند ياکند شود، خواه نا 

ً امکان ناپذير م یظھور دالور را با  یبدون اينکه به اين دليل بتوان دالور گردد، یاو مطلقا
مناسب  یشمشير یشمشير يک چيز دانست و شاھد بر اين آن که ھرگاه به دست چنين جنگ آور

آن که اختالل  یب شود، یان ترتيب ظاھر مکه داشت، به ھم یو سالم بدھند، باز ھمان دالور
آنگاه که اختالل  یھمين مثال بر روح و بدن قابل تطبيق است، يعن. مانده باشد یمشھود در آن جا

 یمغز موجب اختالل در ظھور عقل شده است، به محض اين که رفع اختالل از آن شود، يعن
به ھمان درجه از کمال ظھور  سالم دوباره در اختيار عقل قرار گيرد، ھمان اعمال یمغز
پس به حکم اين صاحب نظران که متألھون . باشد یآن که آثار اختالل در آن باق یب رسد، یم

فعل دارد و  ی است که مبدأ فعل با وسيله یمناسبت روح با بدن از نوع ارتباط شوند، یناميده م
که موفق به اثبات وحدت روح  آن یب کند، یداليل ماديين نيز فقط تا ھمين درجه مطلب را ثابت م

 .و بدن باشد
 یبرا یدر اين جا ممکن است اين سؤال به خاطر آيد، بر فرض اين که تصديق کنيم  که بدن آلت

 یمستلزم تماس و تالق یچه به کار گرفتن چيز گيريم؟ یروح است، اين آلت را چگونه به کار م
است، چگونه  یجسمان یا بدن که شيئاست، ب یغير ماد یروح که شيئ یبه آن چيز است و تالق

 شد؟  اندحاصل تو
 
بدانيم که در بدن داخل  یاز اين تصور باطل است که روح را شيئ یگفت که اين شبھه ناش بايد

 شود، یمحصور به آن م یکه وجود ھر کس یمحدود ی شده يا با آن تماس يافته يا در مجموعه
به آنجا   را که در سلک ماديين بوده یگرفته است و ھمين تصور است که طبيب جراح یجا

به نام  یمن در ضمن تشريح بدن با شيئ یکه نيشتر جراح یتا زمان«: بگويد هکشانيده است ک
 یيا نفس ناطقه امر یوحال آن که روح انسان »يابم یروح تماس نيابد، به وجود روح اعتقاد نم

ھرگز در . دارد یخارج ی جنبه انسان محصور است، یکه در قالب بدن یاست که نسبت به وجود
از  یاند تا روز روح را ھمچون در بدن ندميده. نگزيده است یآن جا دراين قالب وارد نشده و 

آمده باشد، فقط بر سبيل تشبيه و تمثيل  یيا فلسف یدھان بدر آيد و اگر نظاير اين اقوال در آثار دين
 .بوده است، نه به قصد بيان واقع

 
را به نظر  یا آينه. کند یاز نوع تعلق به بدن انسان پيدا م یست که فقط ارتباطمستقل ا یمبدئ روح

 یتا در آينه جا شود یآوريد که در مقابل نور خورشيد قرار گيرد، البته نور از خورشيد جدا نم
 یوضع هو ب افتد یاز خورشيد بر آن م یکه در آينه است، پرتو یگيرد، بلکه به تناسب استعداد

و به  شود یگر م دود که متناسب با ساختمان معين و معلوم آن آينه است، جلوهمخصوص و مح
و  آيد یپديد نم یدر ھيچ کدام از اين مراحل خورشيد را در آينه حلول و نزول. تابد یبيرون آينه م

در  یکل وکه به طور عام  یا معنويه ی به ھمين ترتيب قوه. گشايد یدر بين آن دو رخ نم یوحدت
 یاست و حافظ نظام عالم و مبدأ روابط ضروريه در بين اجزا یو سار یان جارسراسر جھ

 یبرا یو در واقع اين ترکيب را محل يابد یم یانعکاس یکائنات است، در ترکيب وجود انسان
 یاست که وجود معين ھر فرد یبر حسب استعداد یو چون قبول اين تجل گزيند یخود برم یتجل

اختصاص و  ی کليه بعد از تعلق به افراد جنبه ی است، لذا آن قوهرا حاصل  یانسان داز افرا
کليه  ی و چون آن قوه شود یمخصوص به ھر شخص انسان م یيعن آورد، یتشخص به دست م



اشيا با يکديگر است، ظھور آن در ھر فرد  ی حافظ روابط ضروريه یمبدأ حفظ  نظام عالم، يعن
از روابط اشياء و کاشف اين روابط و مبين  یه حاکک آيد یدر م یوھبتنيز به صورت م یانسان

است که نام آن روح عاقله  یاست و اين ھمان موھبت یو تعابير لفظ یآنھا به صورت احکام عقل
وحدت  یاشياء و جستجو ی آن کشف روابط ضروريه ی يا نفس ناطقه است و خاصيبت اصليه

 .          تآنھاس ی کثرت ظاھره یمکنونه در ورا
 


