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نفس و ابعاد گوناگون مربوط به آن از دیرباز مورد توجه فالسفه بوده  مطالعه: چکيده

و بحث های انتقادی فالسفه از اظهار نظر فالسفه قبل از خود باعث گسترش دانش در 

حوزه نفس گردیده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی نزاع غزالی و ابن سینا به 

مروری و  -جزیه و تحلیل نظریعنوان دو عالم مسلمان می باشد. روش پژوهش ت

مساله، ادلّه  02کتابخانه ای بوده است. غزالی در کتاب تهافت الفالسفه خود با اشاره به 

فالسفه در مورد نفس را مورد انتقاد قرار می دهد که سه مساله مهم آن مساله ها در 

ابطه با در ر رابطه با دیدگاههای فالسفه مشاء به ویژه ابن سینا می باشد. این سه مساله

قدیم بودن عالم) مساله اول(، علم خداوند به کلیات و نه جزئیات)مساله سیزدهم( و 

انکار معاد جسمانی) مساله بیستم( می باشند که غزالی آنها را رد کرده و به علت اعتقاد 

 به آنها، ابن سینا و سایر فالسفه مشاء را تکفیر می کند.

 ابن سینا، نفسنزاع، غزالی،  کليدواژه: 

 

 
 مقدمه

بحث از نفس همواره مورد توجه فالسفه یونان و به تبع آنها فالسفه مسلمان بوده و بخشی از کتاب های فلسفه به موضوع      

 فنفس اشاره داشته اند. در این راستا غزالی به عنوان یک فیلسوف مسلمان بعضا به تبعیت از فارابی و ابن سینا تابع ارسطو فیلسو

یونانی می باشد و بعضا هم به افالطون دیگر فیلسوف یونانی روی می آورد که به عقیده غزالی آراء او به مبانی اسالمی نزدیک تر 

است. در عین حال غزالی در تالیفات خود از نظریات ابن سینا استفاده زیادی نموده است. دیدگاه غزالی در مورد نفس دارای دو 
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ت. جنبه سلبی آن عبارت از موضع گیری هایی است که علیه فیلسوف ها دارد و در آثاری مانند کتاب جنبه سلبی و ایجابی اس

غزالی هم بیان دیدگاه های خودش را شامل  فضائح الباطنیه، القسطاس المستقیم آمده است. جنبه ایجابی آراء تهافت الفالسفه،

در بیست مساله آراء فالسفه به ویژه سه مساله مهم در رابطه با رای  «تهافت الفالسفه»می گردد. غزالی در مهمترین کتاب خود 

ابن سینا در مورد نفس را موردانتقاد شدید قرار داده که این انتقادهای غزالی با عنوان نزاع غزالی و ابن سینا در خصوص النفس 

 یفلسفه یونان و نمایندگان آن است. غزال، سفهکتاب تهافت الفالسفه در واقع دفاع از اسالم علیه فلبررسی شدند. به نظر غزالی 

ویند گگوید فالسفه در واقع عقاید فلسفی خود را برتر از شریعت اسالم دانسته و مخالف آن هستند اما برای حفظ ظاهر می  می

زنند. به اعتقاد  لذا دست به تأویل عقلی و فلسفی می. که اسالم و حقیقت قرآن کریم با آراء فلسفی و اصول عقلی منطبق است 

رای غزالی بلذا غزالی اسالم و قرآن کریم با عقاید فلسفی و اراء حکمت مشاء تناقض دارد و قصد غزالی اثبات این موضوع است. 

نها نادرست کنند و بیان آگوید که فالسفه در این بیست موضوع اشتباه می کند و می  اثبات این مطلب بیست موضوع را انتخاب می

کنند  کند تناقض فالسفه را آشکار کند و می گوید که عقاید فالسفه آن طور که فکر میالی در هر موضوعی سعی می است. غز

از این بیست موضوع سه مورد آن به نظر غزالی اهمیت خاصی دارد زیرا که در آن سه مورد فالسفه  .هم چندان مطابق عقل نیست

داند و معتقدان به آن را مشمول حد  و لذا آن موضوعات را کفر و بدعت و ارتداد میاند مخالف اصول اعتقادات اسالمی حرف زده 

اند اما حرفشان با اصول اعتقادات اسالم تناقض  گوید اگرچه اینها اشتباه کرده در مورد هفده مورد دیگر میولی  داند شرعی می

کنند اما با این حال  ری از آن موارد اعتقاد دارند و اشتباه میکما اینکه بسیاری از معتزله هم به بسیا ند.لذا کفر نیست .ندارد

 . )تهافت الفالسفه(مسلمان هستند. این سه مورد عبارتند از: قدمت عالم، عدم علم خداوند به جزئیات و معاد روحانی

 وهشپژروش 

 می باشد. اسنادیروش پژوهش توصیفی و از نوع      

 دیدگاه غزالی و ابن سينا در تعریف علم النفس 

تعریف غزالی درباره نفس تقریبا مشابه تعریف ارسطو و ابن سینا می باشد. حتی غزالی همان الفاظ و اصطالحات ابن سینا را      

بخشی از . (5831صبحی قرا ملکی و ایروانی، )در تعریف نفس مورد استفاده قرار می دهد و به توضیح و تفصیل آن می پردازد

مباحث غزالی پیرو سنت فلسفی پیش از خود اوست و بخشی دیگر نوآوری هایی است که در کتاب های او می توان یافت. از سوی 

دیگر آرای او در این زمینه را همچون بخش های دیگر می توان دارای دو جنبه سلبی و ایجابی دانست. فیلسوفان مسلمان در کنار 

نباتی، نفس حیوانی و انسانی نیز پرداخته اند. غزالی در تعیین ماهیت و اجزای نفس تا حدود زیادی با فیلسوفان نفس فلکی به نفس 

http://www.joih.ir/


 916-961، ص 1395فروردین، 9، جلد  91علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.ir  

 

323 
 

، اخوان). او در باب نفس هم از واژه های قرآنی و حدیثی و هم از مفاهیم و تعبیرهای فلسفی استفاده می کندهمراهی می کند

5838). 

ل نخستین برای جسم آلی می داند  و از طرف دیگر نفس را جوهری واحد و صورت جسم ابن سینا از یک طرف نفس را کما     

 حیوانی و فلکی، نفس نباتی نفس به و دانست مبدأحرکت را نفس سینا ابن (.5831در نظر می گیرد) صبحی قرا ملکی و ایروانی، 

 درهمچنین  معرفی کرده است. طبیعی جسم برای اول کمال نفوس را  تألیفاتش سایر در و   شده قائل انسانی نفس به آخر در و

ی آلی راموجود نفسانی)روانی(، آلی و زنده)ذی حیات( ارتباط نزدیکی وجود دارد. او جسم طبیعمفاهیم  میان ارسطو فلسفی نظام

ارسطو نفس را به عنوان کمال اول  .دانست آلی موجود یا بالقوه ه  زند موجود آن فعلی تحقق یا انتلخیا را نفسزنده بالقوه نامید و 

 . (5835)حقی و طباطبایی، برای جسم طبیعی آلی که دارای حیات بالقوه است تعریف نمود

به نظر غزالی نفس که غیر از جسم می باشد، بسیط، ماندگار و فنا ناپذیر است. غزالی معتقد است نفس ریشه در معرفت      

کسی که دین را می شناسد می تواند در مورد مسائل بنیادی نظیر جسم و نفس اظهار نظر شناسی دینی دارد و براین پایه تنها 

 (.5832کند) داورپناه، علوی و داوری نسب، 

 مسأله قدمت یا حدوث عالم: اول نزاع

شدند. به نظر قائل ن غزالی می گوید فارابی و ابن سینا به دنبال ارسطو عالم را قدیم دانستند به این معنی که برای عالم ابتدائی    

فارابی و ابن سینا جهان اگر چه مخلوق و معلول خداست اما این امر در زمان صورت نگرفته است بلکه بالعکس زمان نامتناهی 

داند چرا که ذات اشیاء و جهان در وجود محتاج  به اصطالح دیگر ابن سینا دنیا را قدیم ذاتی نمی .است و همواره هستی بوده است

 بودهنداند یعنی همیشه جهان بوده است و زمانی نبوده که دنیا تند و لذا معلول خدا هستند اما جهان را قدیم زمانی میخدا هس

داند. اما غزالی  باشد و پس از آن خدا جهان را به وجود آورده باشد. یا به زبان دیگر ابن سینا وجود خلق را مسبوق به نیستی نمی

به نظر غزالی قرآن کریم مکرراً بر اینکه خداوند جهان را از نیستی به هستی آورده است و آنرا در زمان  شمارد. این نظر را کفر می

گوید جهان حادث است یعنی نه تنها حادث ذاتی است بلکه حادث زمانی به وجود آورده است تأکید می نماید. در واقع غزالی می

 . ()تهافت الفالسفهق را خلق کرده است و این امر صرفا به اراده او بوده استباشد یعنی خداوند در یک زمان به خصوص خلنیز می 

داند چرا که عالم از نظر ابن سینا ممکن است و لذا  داند اما آنرا معلول و محتاج به علت می ابن سینا عالم را قدیم زمانی می    

گیرد. از نظر غزالی و متکلمین حدوث شرط علیت است و لذا معلول خداست، اما غزالی این امر را به معنی نفی خالقیت خدا می 

گوید اگر جهان همیشه بوده است اگر جهان را حادث زمانی ندانیم آنرا نیازمند به علت نخواهیم دانست. همان گونه که غزالی می
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. اصال خلقتی معنی نداردو همیشه همانند خدا قدیم بوده است یعنی همیشه وجود داشته است دیگر احتیاجی به خلقت نیست و 

اما ابن سینا معتقد است که جهان اگرچه قدیم زمانی است اما مخلوق و معلول و محتاج و وابسته به خداست. وقتی که دست یک 

کند. این حرکت هم زمان حرکت دست  کند هم زمان حرکت دست انگشتری هم که بر انگشت اوست حرکت می فرد حرکت می

داند و میان خدا و خلق به  بنابراین ابن سینا علیت و فعل خدا را مستقل از زمان می .وق و وابسته آن استاست اما معلول و مخل

 .)تهافت الفالسفه(فاصله زمانی معتقد نیست

که  کند کند و بعد به دالئل مختلف ثابت میغزالی ابتدا دالئل ابن سینا و دیگر حکمای مشاء را در اثبات قدم عالم بیان می      

ترین دلیل ابن سینا و مشائیان در قدمت مهمت. گوید به هیچ وجه عقل مستلزم قدمت عالم نیس آن دالئل اشتباه هستند و لذا می

اند اگر خداوند در یک زمان به خصوصی و نه قبل آن و نه بعد آن عالم را خلق کرد این سؤال پیش زمانی عالم این است که گفته 

یعنی به نظر ابن سینا چون همه آنات یکی هستند،  .د چنین انتخابی را میان آنات مختلف به عمل آورده استآید که چرا خداون می

یعنی میان پدیدارهای کامال مساوی انتخاب حاصل شده است. از نظر فالسفه  .شود لذا عمل خلقت ترجیح بدون ترجیح دهنده می

. چون هر انتخابی باید میان دو شق به خاطر ترجیحی باشد. اما غزالی مشاء ترجیح بالمرجح غلط و غیرممکن و غیرمنطقی است

گوید که اراده راستین و انتخاب راستین آن است که میان دو پدیدۀ  کند و می استدالل ابن سینا و حکمای دیگر مشاء را رد می

و صرفا معلول ارادۀ خداست و این اراده کامال مساوی دست به انتخاب و گزینش بزند، به عبارت دیگر انتخاب لحظۀ خلقت صرفا 

 .)تهافت الفالسفه(کندکامال آزاد است و چیزی آنرا تعیین نمی 

استدالل دیگر ابن سینا این است که چون خداوند واجب الوجود و کمال مطلق است و نقص و نیستی و تغییر در او راه ندارد      

ای زمانی باشد. بالعکس همه چیز در مورد خدا حالت ضروری دارد و لذا دیده تواند پ تواند تغییر کند و فعل حق نمی پس نمی

خالق بودن او هم حالت ضروری و ذاتی دارد یعنی همواره عمل خلقت او محقق بوده است. تصور اینکه خداوند زمانی بوده است 

اج اوست و این مخالف کمال الهی است. اما بدون عمل خلقت و آنگاه عمل خلقت را انجام داده است مستلزم تغییر در خدا و احتی

گیرد و آزادی و اختیار  کند یعنی قدرت را از او می غزالی و طرفداران او معتقدند که چنین تصویری از خدا، خداوند را ناقص می

جهان را خلق نکند گرفت که اصوال  می  به نظر غزالی هیچ اشکال منطقی وجود ندارد که خداوند تصمیم د. کن را از او سلب می

 .)تهافت الفالسفه(یا آنکه پس از مدتی آنرا خلق کند یا پس از خلق آن به عدم بکشاند

ای که در هر دو استدالل فوق مشترک است این است که حکمای مشاء خداوند را محکوم و مشروط به قوانین عقل و  نکته     

ن مرجح انجام دهد یا آنکه ارادۀ اختیاری با کمال او منافات دارد( در حالی تواند ترجیح بدو کنند )مثال خدا نمیمنطق انسان می 

دانند. این مطلب به هزار شکل دیگر در برخورد حکمت مشاء که حکمای ارتدکس، اشاعره و غزالی، حق را خارج از این مقوالت می
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گیرد. در عین حال غزالی  منطق انسان را جدی میشود. اصوال حکمت مشاء زیاده از حد مقوالت  و غزالی و طرفداران او ظاهر می

)تهافت کنند گیرند و در بسیاری اوقات خدا را همانند انسان تعریف می و اشاعره نیز زیاده از حد ظاهر شریعت را جدی می

 .الفالسفه(

 تعلق علم خدا به جزئيات: دوم نزاع 

گیرد مربوط به علم خداست. ابن سینا و حکمای مشاء  انتقاد می موضوع دومی که غزالی براساس آن حکمت مشاء را به باد     

در داخل زمان و مکان هستند و توسط  که گیرد و نه به امور جزئی و جزئیات تعلق می  5معتقدند که علم خدا فقط به امور کلی

مثال مفهوم و حقیقت انسان کلی است اما حسن و حمید صرفا توسط دخالت ماده و زمان  .یابند ماده است که تشخص و تفرد می

د توانآیند. لذا به نظر ابن سینا از آنجا که حق کمال محض است و لذا تغییر و نقص ندارد علم او نیز نمی  و مکان به وجود می

کنند و در زمان و مکان هستند پس علم خداوند که مستقل  یتغییر م ،متغییر باشد. از آنجا که جزئیات شمول کون و فساد هستند

از ماده است صرفا علم به کلیات است یعنی اگر بگوئیم خداوند علم به جزئیات هم دارد یعنی به ازای تغییرات جزئیات در زمان و 

ن سینا و فارابی معتقدند که علم خدا البته ابد. کن یابد و این امر خداوند را محل تغییر و حدوث می مکان علم خدا هم تغییر می

شناسد اما به نحو کلی. از نظر  شود که جزئیات نیز از آن کلیات استنتاج شود و لذا خداوند جزئیات را هم می به کلیات باعث می

واقع علم خود  شناسد و این در نظریه فیض خداوند تعقل است و لذا به خود آگاه است و لذا چون عقل اول مخلوق او است آنرا می

غزالی می گوید این نوع فکر غلط است، تغییر جزئیات باعث  .آید به خود است و در نتیجه تغییری یا تعددی در خدا به وجود نمی

با  اششود بلکه باعث تغییر رابطۀ خداوند با جزئیات می شود. ذات حق و علم حق ثابت است اگرچه رابطه  تغییر ذات حق نمی

گوید اگر حرف ابن سینا درست بود خدا باید کلیات را تواند بشناسد. غزالی می ود. پس خداوند جزئیات را میش خلق عوض می

گوید نظریه فیض را قبول کنیم  غزالی می .شود هم نشناسد چون کلیات با هم فراق دارند و این تفاوت باعث تفاوت در خدا می

اما غزالی  ت .شناسد و از باقی هستی بی خبر اس مخلوق ارادۀ و عقل او است میه کآن وقت باید بگوییم که خدا فقط عقل اول را 

اساسا نظریه فیض را قبول ندارد. به نظر او همه چیز مستقیما معلول اراده خدا و مخلوق اوست. در نتیجه خداوند که ارادۀ خود را 

 .)تهافت الفالسفه(شناسد همه چیز را کلی یا جزئی می شناسدمی

 مسأله معاد جسمانی است: سوم نزاع

کند اعتقاد ایشان به معاد روحانی و نفی معاد جسمانی است.  سومین موردی که غزالی به خاطر آن فالسفه مشاء را تکفیر می     

ابن سینا و فارابی همان گونه که غزالی متوجه شده است اکثر آیات قرآن کریم در مورد دوزخ و بهشت را تمثیل و استعاره دانسته 

                                                           
1 - universal 
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نند کاز نوع عقلی و روحی تعریف می و برای آنها معانی روحانی قائل هستند. به این ترتیب که لذات و مضرات عالم بعد را اساسا 

کند اما معاد روحانی منطبق با عقل است. اما گوید که معاد جسمانی را عقل قبول نمی و نه جسمانی. ابن سینا به صراحت می

همان گوید که معاد جسم قبل از او باشد یعنی خداوند در روز قیامت جسمی تازه که معادل جسم قبل از او باشد و یا غزالی می

جسم قبلی خودشان را به روح ایشان ملحق کند و در نتیجه عالوه بر شادی و درد عقالنی باید شادی و درد جسمانی هم وجود 

ق عقل توان از طریداشته باشد. به نظر غزالی عقاید فالسفه در مورد نفس قابل اثبات عقلی نیست و لذا نفس و بقای آن را نمی

رفا و صرفا به ظاهر آیات قرآن کریم تمسک کرد. اما موقف فالسفه مشاء در مورد معاد را باید قدری مبرهن کرد. بنابراین باید ص

گردد و این امور هم به مسأله نبوت  بررسی نمائیم چرا که مساله معاد به وسیله روح یا نفس ناطقه و عقل و شناسائی مربوط می

رد. به همین جهت است که بحث در مورد معاد که در واقع تا حد زیادی مرتبط است و آن هم به فلسفه اجتماعی و سیاسی ربط دا

 .)تهافت الفالسفه(ای در تاریخ فلسفه اسالمی داردبحث در مورد انسان است اهمیت یگانه

 :نتيجه گيری

ز غزالی و زمانی ر قبل اایرادات و اشکاالتی که غزالی بر فالسفه گرفته به نوعی نزاع بین فلسفه و دین را به تصویر کشیده که د     

که فلسفه وارد دنیای اسالم شد به شکل های مختلف وجود داشته و از آن به پیکار میان عقل و نقل یاد می کنند. این درحالی 

است که تعداد دیگری از علمای اسالم می گویند که عقل با نقل تناقض یا تضادی ندارد زیرا هرچه شرع بدان حکم کند عقل نیز 

م می کند و بالعکس. فلسفه بر عقل انسان اعتماد دارد و نه بر وحی. برخی از فالسفه به خدا ایمان می آورند و خداشناس بدان حک

می شوند و برخی هم ایمان نمی آورند و منکر خدا می شوند. به عبارت دیگر فلسفه آنچه را که حس به آن شهادت می دهد و 

 عقل آن را تایید می کند باوردارد. 

پس میان دین و فلسفه از لحاظ ریشه و جوهر اختالف وجود دارد ولی برخی از صاحب نظران نظرشان بر این است که یکی از      

اسباب عمده عقب ماندگی مسلمانان حمالت غزالی به فالسفه و تاکید او بر توقف مسلمانان در حدود شرع و پافرانگذاشتن از آن 

ادن جنبه های متناقض فلسفه و کفرآمیز جلوه دادن آن در نظر مردم و به ویژه عامیان راه را بوده است. باالتر از آن هم نشان د

برای جوالن آزاد اندیشه های فلسفی بست هرچند که اقداماتی نیز برای خنثی نمودن این حمالت انجام شده است از جمله اینکه 

ن مشائی، فقره به فقره تهافت الفالسفه را نقل و بر آن رد نوشته ابن رشد در کتاب تهافت التهافت برای دفاع از فلسفه و فیلسوفا

 است.
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