روح انسانی
گفتار دکتر علی مراد داودی
)نقل از رونه ھای اميد ،انتشارات پيام دوستی ،لوکرامبورک(٢٠٠٠ ،
در اين گفتار روح به مفھوم وسيع آن و باالخص روح انسانی مورد بحث قرار میگيرد.

انسان به روح انسانی ممتاز از موجودات ديگر است .روح انسانی مبدأ عقل است و ما عقل را به
قوهی کاشفه تعريف میکنيم .پس انسان را میتوان موجودی ممتاز دانست .قوهی کاشفه اين است
که انسان قادر به کشف مجھوالت با استناد به معلومات است يا به عبارت ديگر ،انسان میتواند
آنچه را که بر وی معلوم نيست ،به اتکاء به معلومات خود استنباط کند ،دامنهی اي استنباط را
رفته رفته وسيعتر سازد و بر اثر آن حيات مادی و معنوی خويش رامدام دگرگون نمايد و در
سير تکامل و تعالی راھبری کند .در حالی که جانوران ديگر ھمچنان پای بستهی وضع طبيعی
خويشند و پيوسته بر يک حال ساکن و راکد میمانند .او ھردم خويشتن را به وضعی بديع در
میآورد و در مراحل متوالی از تجدد و ابتکار پيش میبرد .سير او در اين طريق منجر به توقف
نمیشود و قدرت او به طی اين مسير انتھا نمیپذيرد .در راھی که پايانی برای آن نيست ،با
نيرويی که زوال بر نمیدارد ،پيش میرود .بدين ترتيب گويی حق آن دارد که از اين قدرت بی
مثال و اليزال بر خويشتن ببالد وخود را اشرف کائنات بداند وچون قدرت عقل خود را میآزمايد
و از اين آزمايش پيروزمند و سرافراز بيرون میآيد ،به تدريج به عقل خود مغرور میشود و از
اين که صاحب چنين قدرتی است ،احساس فخر و شرف میکند ،با وجود آن خود را از ھر چيز
ديگر بینياز میپندارد .عقل را مشکل گشايی توانا میبيند و توانايی آن را محدود به ھيچ حدی
نمیداند و انصاف بايد داد که در شرافت عقل شکی نمیتوان داشت و در فضيلت علم که از آثار
عقل است ،بحثی نمیتوان کرد.
اما اگر درست بينديشد ،در میيابد که عقل او اين ھمه آثار را تنھا به نيروی خود به دست
نياورده است .از اين ھمه مجھوالت تنھا به دست خود پرده برنداشته و در راھی چنين دور و
دراز تنھا به پای خود پيش نرفته است ،بلکه ابتدا نيرويی تواناتر از عقل او خود را نمايان ساخته
و پردهھا را به يک سو زده است .درھای بسته را گشوده و منزلھای تازه را باز نموده است،
دست او راگرفته و از اين درھا به درون آورده و رو به آن منزلھا به راه انداخته است .آنگاه او
به نيروی خرد در اين راهھا به جنبش پرداخته و برای رسيدن بدان منزلھا به کوشش برخاسته
است .در واقع عقل انسان مايهی پيشرفت او در راھی است که به وی نمودهاند و نظر او قادر به
ادراک افقی است که در پيشاپيش او گشودهاند .از اين رو ھمواره انتظار آن را دارد که چون

مرحلهای را به پايان رساند ،بار ديگر آن دست راھنمای رازگشا را بازيابد ،تا دوباره پردهھا را
به يک سو زند و راه ديگری در برابر او نمايان سازد .ھرگاه او را نبيند ،يا ببيند و نشناسد ،يا
غرور و لجاج وی اجازت آن ندھد که سر به فرمان او سپارد ،و گوش به سخن او فرادارد،
سرگشته و گمراه میشود .عقل او به جای اين که مايهی رستگاری باشد ،آوراگی میآورد و به
جای اين که سودی ببخشد ،به زيان و خسران گرفتارش میسازد.
اين راھنمای رازگشا که در ھر دورهای نقاب از رخ بر میاندازد و چھرهی تابناک خود را به
پسران آدم نمايان میسازد ،کيست و نيرويی که از او سر میزند و به عقل انسان میپيوندد تا
مايهی توانايی آن باشد ،چيست؟ وجودی است که در وی طبيعت آدميت با حقيقت الھيت به ھم
پيوسته است ،معبری است که نور فائض از مبدأ متعال برای اتصال به عقل انسان در آن به
سريان آمده است ،واسطهای است که از يک سو به جھان بیپايان غيب راه جسته و از سوی
ديگر با عالم شھود تجانس يافته است .اگر انسان حيوانی باشد که روح انسانی به وی تعلق گرفته
است ،او انسانی است که روح قدسی از او تشعشع يافته است .اگر انسان را به قوهی کشف
مجھوالت تفوق بر ساير موجودات باشد ،او با قدرت به تجديد حيات عالم بر ساير افراد بنی آدم
امتياز مسلم دارد .عقل را بی راھنمايی او کاری برنيايد و انسان را بی نيازی از وی دست ندھد.
ناظر به ھمين معنی است بيانی که حضرت عبدالبھاء )فرزند ارشد حضرت بھاءﷲ و مبين آثار
او( درتبيين تعاليم حضرت بھاءﷲ )پيامبر الھی و مؤسس ديانت بھائی( فرموده است و آن اين که
»عالم انسانی محتاج به نفثات روح القدس است«.
انسان با روح قدسی به قوت ايمان ارتباط میجويد ،قوت ايمان با توجه و تمسک محفوظ میماند
و آنچه اين توجه دايم را تعبير میکند ،مناسکی است که نام عبادات و بر آن نھادهاند .عبادت
حاکی از احساس احتياج انسان به نفثات روح قدسی است و مداومت آن مانع قطع ارتباط وی با
مبدأ فيض الھی است .اگر انسان رشتهی ارتباط خود را با مبدأ واالتر که مظھر فيض پروردگار
است ،بگسلد و قدر عقل را با قوت ايمان متبرک نسازد ،به تدريج آثار انسانيت در وی رو به
زوال میرود و عقل خود ،وسيلهای برای فساد و ضالل او در راه ناپيدا کران زندگی اين جھان
میشود.

مقصود از روح چيست؟
موجودات را طبقات مختلفی است و افراد ھر طبقه در بعضی از آثار و صفات که در ھمهی آنھا
يکسان پديدار میآيد ،مشترک است و به سبب اشتراک در اين خواص و اوصاف است که
میتوان ھمهی آنھا را متعلق به طبقهی واحد دانست و اسمی واحد بر آنھا گذاشت و ھمچنين
طبقات مختلف را از يکديگر جدا ساخت و قايل به تماير در بين آنھا بود و به اين ترتيب طبقات
سه گانهی موجوات را از يک ديگر مشخص دانست:
1ـ جمادات با صفاتی از قبيل بعد و مقاومت
2ـ نباتات با صفاتی از قبيل تنفس و تغذی و توليد مثل

3ـ حيوانات با صفاتی از قبيل احساس و حرکت ارادی
از مداقه در ھر کدام از اين اوصاف و طرز تعلق آنھا به ھر يک از طبقات ومقايسه اوصاف ھر
طبقهای با طبقات ديگر ،چند نکته به وضوع میرسد:
اوالً اوصاف ھر طبقه از موجودات با اين که در ظاھر متعدد و مختلف به نظر میرسد ،در
حقيقت مرتبط و متالزم است .مثالً تنفس و تغذی و نمو و توليد مثل در نباتات چنان پيوستهي يک
ديگر است که نمیتوان وجود يکی از آن آثار را بدون وجود آثار ديگر تصور کرد .ھمچنين
احساس و حرکت را در حيوان ھرگز نمیتوان از ھم جدا ساخت .به سبب ھمين تالزم و ارتباط
است که میتوان مجموعهی صفات ھر طبقهای را دارای ماھيت واحدی گرفت و وحدت آن
صفات را با اطالق اسم واحد بر مجموعهی آنھا نمايان ساخت .مثالً اگر بگوييم نباتات طبقهای از
موجودات است که قوهی غانيه يا قوهی ناميه دارد ،به خطا نرفتهايم ،چه در ضمن اشاره به ھمين
صفت تغذی يا صفت نمو ،ھمهی اوصاف ديگر نبات را که از لوازم ھمين يک صفت است ،به
زبان آوردهايم و به ھمين ترتيب در وصف طبقهی حيوان میتوان به ذکر قوهی حساسه اکتفا
کرد.
ثانيا ً ھر طبقهای از طبقات سه گانهی موجودات ،عالوه بر صفات مشخصهی خود ،صفات
طبقاتی را که پايينتر از اوست نيز داراست .وليکن فاقد صفاتی است که تعلق به طبقهی باالتر
دارد .مثالً نبات عالوه بر تغذی و نمو و توليد مثل که صفات خود آنھا است ،از بعد و مقاومت
نيز که تعلق به جماد دارد ،برخوردار است .وليک خواص حيوان در آن نيست و حيوان عالوه
بر صفات خاصهی خود ،آثار نبات و جماد را نيز داراست وجماد تنھا از خواص خود بھرهمند
است ،بدون اينک آثاری از خواص نبات يا حيوان در آن باشد .به اين ترتيب در ھر طبقهای آثار
جديدی که نمايندهی تجدد و تغييری در ساختمان آن طبقه است ،نمايان است.
چون بر طبق قاعدهی عقلی ،ھر اثری که پديدار میآيد ،ناشی از مبدئی است ،پس ظھور اين آثار
جديد در ھر طبقه از اشياء احتياج به وجود مبدئی جديد در آنھا دارد و ھمين مبدأ است که در
اصطالح اھل حکمت و اصحاب اديان روح ناميده میشود .بنابراين روح عبارت از مبدأ ظھور
و آثار و صفات مخصوصه در ھر طبقه از موجودات است و چون آثار خاصه در ھر کدام از
اين طبقات مورد ترديد نيست ،در وجود مبدأ اين آثار يا روح خاص آن طبقه نيز شکی نمیتوان
داشت و چون آن آثار بنا به شرحی که گذشت با يکديگر مرتبط و متالزم است و ھمهی آنھا را
نمیتوان صفت يا اثر روح واحدی دانست ،پس بايد گفت که ھر طبقه از موجودات را روح
واحدی است و طبقات مختلف از حيث روح با يکديگر متمايز است و از ھمين جاست که در
قبال طبقات سه گانهی موجوات ،به ارواح سه گانه قايل میشويم:
1ـ روح جمادی که مبدأ قوه ی مقاومه است.
2ـ روح نباتی که مبدأ قوه ی ناميه است.
3ـ روح حيوانی که مبدأ قوه ی حساسه است.

از شرح مزبور پيداست که قبول وجود روح در ھر طبقه از موجوات به سبب اين است که از
ھر طبقه آثاری خاص ظاھر میشود و برای ظھور آثار خاص ،وجود مبدأ مخصوص ضرورت
دارد که ھمان مبدأ را روح میناميم .بايد ديد که ماھيت اين مبدأ را چه میتوان دانست؟
نباتات از حيث ساختمان مادی خود تفاوت و امتيازی نسبت به جمادات دارد ،يعنی طرز ترکيب
عناصر در وجود آنھا طوری است که خود میتواند اختصاص و امتيازی در آنھا نسبت به
جمادات پديد آورد .بنابراين ھر گاه در گياھان آثار جديدی عالوه بر آنچه در جمادات بود ،نمايان
باشد ،به سبب اين است که ترکيب جديدی از عناصر برای ساختمان آنھا به وجود آمده است و
ھمين ترکيب جديد برای تبيين علت ظھور صفات خاصهی نباتات کافی است و احتياجی به فرض
وجود مبدأ غير مادی در نباتات نيست .بنابراين روح نباتی که اصل قوهی ناميه است ،مبدئی
مادی است.
به ھمين قرار حيوان نيز در ساختمان بدنی خود و طرز ترکيب عناصر برای پديد آوردن اين
ساختمان و پيداشدن جھازات مختلف در اين دستگاه و اختالف و تنوعی که در آنھا ظاھر شده
است ،تفاوت آشکار با نبات دارد و از اين جا میتوان گفت که اگر در حيوان آثار جديدی مانند
حس و حرکت پديد آمده که در نبات نبوده است ،به سبب اين است که اين طبقه از موجودات را
ترکيب بدنی خاص و متمايزی است که در نبات به آن کيفيت وجود نداشته است و برای تبيين
آثار زندگی حيوانی محتاج اعتقاد به وجود مبدأ غير مادی در آنھا نيستيم .بنابراين روح حيوانی
که اصل قوهی حساسه است ،نيز مبدئی مادی و جسمانی است.
ھر گاه مطالبی را که در اين مختصر مورد بحث قرار گرفت ،بر حيات انسانی تطبيق نماييد،
چند سؤال را بايد جواب گوييم:
1ـ آيا انسان طبقهی مخصوص و ممتاز است که مانند نباتات يا حيوانات دارای آثاری مخصوص
به خويش است؟ و عالوه بر خواص طبقات پايين ،صفاتی در خود اوست که آن صفات را در
موجودات ديگر نمیتوان يافت؟
آنچه مسلم است اين که:
اوالً انسان کشف مجھول میکند ،يعنی آنچه را که قبالً نمیدانسته ،به سبب جھل به آن گرفتار
نقص بوده است ،خود بر خويشتن معلوم میسازد و اين رفاه و کمال را در مدارج متوالی
ھمچنين دوام میبخشد و به اين ترتيب اکنون خويشتن را جز آن که در گذشته بود ،میسازد و اين
راه دگرگونی را در آينده نيز بر روی خود باز میبيند و مھمتر از ھمه اين است که آنچه بر وی
مکشوف شده و يا خود آن را مکشوف داشته است ،به اطفال خود يا به افراد ديگری از انسان
میآموزد و از راه اين انتقال اينان را نيز به درجات باالتری از کمال سوق میدھد وحال آن که
حيوان يا نبات چنين نيست و ھميشه به حکم غرايز خود ھمان است که در گذشته بوده است.
عالیترين حيوانات چيزی را که بر او مجھول بوده است ،به قوت خويشتن معلوم نمیتواند
ساخت و با ھوشترين آنھا بی آن که از جانب انسان راھنمايی شود ،چيزی را که نمیدانسته
است ،نمیتواند آموخت.

ثانيا ً انسان در طبيعت تصرف میکند و محيط مادی زندگی خويش را به نحوی که بيشتر متناسب
با احتياجات او باشد ،تغيير میدھد و به جای اين که مجبور به سازگاری با محيط زندگی باشد،
محيط را به صورتی در میآورد که با آنچه او میخواھد ،سازگار شود و اين تصرف و تغيير را
بدون اين که انقطاعی در آن حاصل شود ،ھمچنان پيش میبرد و حال آن که حيوان يا نبات
مجبور است که مطابق با آنچه محيط مادی اقتضا دارد ،زندگی کند و ھر شيء طبيعی را ھمان
طور که جلوهگر است ،بشناسد و بھمان ترتيب که خود به ظاھر مقتضی است ،مورد استفاده قرار
دھد .از ترکيب اشياء با يکديگر برای ظھور خواص جديدی در آنھا که قبالً ھر کدام به تنھايی آن
خواص را ظاھر نمیساخت ،عاجز است و از تغيير آنھا به نحوی که قدرت بيشتری برای خود
در غلبه بر آنھا حاصل کند ،قصوری آشکار دارد و مخصوصا ً ھرگز نمیتواند اين تغييرات و
تصرفات را محفوظ دارد و آنھا را طوری به يکديگر متصل و مربوط سازد که امکانات بيشتری
در آينده برای وی حاصل نمايد و راهھای ديگری را به سوی جھان ناشناخته به روی او بگشايد.
ثالثا ً زندگی ھر فردی از انسان محدود به خود او نيست ،بلکه انسان احساس ارتباط و وحدت در
بين خود و ساير افراد میکند و از قالب محدودی که وجود شخص او را صورت پذير ساخته
است ،خارج میشود .ديگران را از خود وخود را از ديگران میبيند و گويی در ھر آن در پی
اين است که حدی را بشکند و سدی را از ميان بردارد و به اين ترتيب ھرچه بيشتر خود را با
جھانی که خارج از اوست ،خاصه با افرادی از نوع او که در ورای حدود مادی زندگی او
واقعاند ،مرتبط و متحد گرداند و حال آن که فرد حيوان تنھا به شخص خود زنده است و از افراد
ديگر نوع خود بیخبر است ،مگر افرادی که به حکم غريزه به او مربوطند .مانند بچهھای
خردسال خود ،پيش از آن که از وی جدا شوند و راه خود پيش گيرند .يا جانورانی مانند زنبور
عسل که ماشين وار زندگی خود را در بين افرادی از نوع خودمیگذرانند ،بی آن که ابتدا احساس
مغايرت در بين خود و آنان نمايند و از آن پس در صدد رفع اين مغايرت برآيند.
رابعا ً انسان به جزئيات اکتفا نمیکند ،بلکه ھميشه در پی آن میرود که احکام و آراء و اقوال
خود را کليت و انبساط بخشد و از قيد زمان و مکان خارج سازد وحال آن که حيوان ھميشه پاي
بند زمان و مکان است .مثالً بوزينهای چون بخواھد ميوهاي را که در دسترس او نيست ،به دست
آورد ،شايد از چوبی که در پيش چشم اوگذاشتهاند فايده برگيرد وچنان وانمود شود که او مطلبی
مجھول را معلوم داشته است ،وليکن اين استفاده به ھمين جا ختم میشود و او ھرگز نمیتواند
تجربهای را که اندوخته است ،چنان محفوظ دارد که اگر بار ديگر در چنان وضعی قرار گيرد و
چوب را در پيش خود نبيند ،برای يافتن چوب چنانکه انسان میکند ،به راه افتد و يا اين تجربه را
با تجاربی که در احوال ديگر میکند ،مربوط سازد و رأی کلی که بتوان بر احوال مشابهی
بسياری منطبق داشت ،به دست آورد .يعنی تنھا انسان است که گذشته و حال و آينده را به مدد
حافظه و ادراک و تخيل به ھم میپيوندد و حکمی کلی که نشانهی تفکر است ،صادر میکند.
با توجه به اين آثار مخصوص و متمايز میتوان گفت که انسان طبقهای مخصوص و متمايز از
موجودات در جنب طبقات ديگر ،يعنی جمادات و نبادات و حيوانات است.
٢ـ آيا ھمان طور که آثار حيات نباتی وحيوانی را نتيجهی ترکيب مادی نبات و حيوان میدانستيم،
آثار حيات انسانی را نيز چنين میتوان دانست؟

آنچه مسلم است در بين ساختمان مادی حيوان و انسان تفاوتی اصلی و اساسی نيست ،يعنی ھمان
جھازات بدنی که در ساختمان حيوان به کار آمده است ،از قبيل جھاز تنفس و تغذی و توليد و
استخوان بندی و گردش خون و اعصاب و مرکز عصبی ،تقريبا ً به عينه و به تمامه ھمان است
که در ترکيب وجود انسان نيز آمده است .چنانچه در مواردی که منظور ما شناختن اجزاء و
اعمال بعضی از جھازات بدن باشد و تشريح بدن انسان زنده را نظر به مالحظات اخالقی و
حقوق جايز نشماريم ،میتوانيم به تشريح بدن حيوان و قياس از احوال و اعمال آن به بدن انسان
اکتفا کنيم .حتی در بعضی از موارد و از حيث بعضی از قوای بدنی حيواناتی را میبينيم که
قویتر از نوع انسانند .بنابراين چون تمايزی که در ترکيب بدنی نبات و حيوان وجود دارد،
دربين بدن حيوان و انسان موجود نيست ،پس آثار مستقل حيات انسانی را که متفاوت با خواص
حياتی است ،نمیتوان زاييدهی ترکيب بدنی او که در آن با حيوانات مشترک است ،دانست و
ناگزير بايد وجود مبدئی مخصوص را که غير از ترکيب مادی و خارج از ساختمان بدنی است،
در انسان تصديق داشت ،تا بتوان ظھور آثار جديد و خواص بديع وجود انسانی را که به بعضی
از آنھا اشاره شد ،توجيه کرد و علت آنھا را معلوم داشت .ھمين مبدأ مخصوص غير مادی که
موجب ظھور آثار خاصهی وجود انسان و مميز از طبقات ديگر موجودات است ،روح انسانی نام
میگيرد.

مناسبات روح و بدن
شک نيست که روح با بدن مرتبط است .احوالی که نفس را دست میدھد ،آثار آنھا در بدن پديد
میآيد .چون خشم بگيريم ،رنگ چھرهی ما برافروخته میشود ،چون ترس بر ما پديد آيد،
عضالت بدن نيز عکس العمل نشان میدھند ،به ھنگام شادی لب به خنده باز میشود ،حالت چشم
تغيير میيابد ،گره ابرو و چين پيشانی گشوده میشود وقس علی ھذا .فکری که میکنيم و
تصميمی که به دنبال آن میگيريم ،با حرکاتی در بدن تعبير میشود .لزوم تفقد از دوست بيمار
خود را در فکر خود به ثبوت میرسانيم .قامت ما راست میشود ،پاھای ما به جنبش در میآيد و
راه خانهی آن دوست را در پيش میگيريم .مطلبی علمی را به نظر میآوريم تا برای حل آن
کوشش کنيم ،دست ما تکان میخورد ،قلم به دست میگيرد و الفاظی را که مبين افکار ماست ،بر
کاغذ منقوش ميکند .روح ما عظمت خلقت و قدرت خالق را در خود مصور ميسازد .از اين
تصور حالت بھت و خشيت به او دست میدھد ،آثار اين حالت در بدن ظاھر میآيد .حتی ظھور
آن گاھی چنان شديد است که اعضاء به لرزش میافتند و مویھا بر تن راست میايستند و پا
بیاختيار وضع عادی خود را ترک میگويد.
اگر تن و روان دو چيزی است که جدا از يکديگر است ،اين ارتباط چگونه صورت پذير
میشود؟
ماديون وجود ھمين ارتباط را در بين حاالت روانی و حرکات بدنی دليل برصحت طريقت خود
میگيرند .آنان میگويند ،نفس ،شيئی غير مادی نيست و روح ،نتايجی است که از حرکات بعضی
جھازات بدنی و افعال و انفعاالت عناصری که در ترکيب بدن به کار رفته است ،حاصل میشود.
فکر حاصل از فعاليت مغز و سلسله اعصاب است و به قول يکی از اينان که ›وگت‹ فيلسوف

آلمانی است ،نسبت فکر به مغز مثل نسبت صفرا به کبد يامثل نسبت ادرار به کلبتين است .شواھد
اثبات اين مدعا آن که در سلسله حيوانات به نسبت تکامل سلسلهی اعصاب و مراکز عصبی،
فعاليت روحی نيز کاملتر باشد و قوای روحی او نيز عالیتر است .و بالعکس اشيائی که موجب
تشکيل و تخدير سلسلهی اعصاب باشد يا صدمه و لطمهای به آن برساند يا در ترشح بعضی از
غدد اختاللی پديد آورد ،قوای روحی را نيز تخدير میکند يا مصدوم و مختل میسازد .چون مغز
آسيب بيند ،انديشه کار نمیکند ،چون دوای مخدری به بدن تزريق شود ،روح از فعاليت باز
میماند ،چون مادهای که محرک يا مخل ترشح بعضی از غدد باشد ،بر بدن وارد آيد ،تأثير
محسوس در فعاليت عقلی میکند .معالجاتی که به وسايل مادی در اعصاب و غدد به عمل میآيد،
امراض روانی را بھبود میبخشد .آيا اين ھمه شواھد کافی برای اين نيست که بتوان گفت که
احوال روحی دارای مبدأ بدنی است و روح به عنوان عامل مستقل غير جسمانی وجود ندارد؟
آنان که قائل به اصالت ماده نيستند ،در جواب اينان میگويند که اوالً از وجود ارتباط در ميان دو
نمیتوان حکم به وحدت آن دو کرد .چه بسا از امور مادی که با يکديگر ارتباط دارد ،بی آن که
ھر دو يک چيز باشد .لباسی را به ميخی میآويزيم ،در اين حال ھر دو به ھمديگر مربوط
میشود .وضع ميخ در وضع قرار گرفتن لباس تأثير می کند .اگر ميخ سست شود يا بيافتد ،جامه
نيز برجای خود سست میشود يا به زمين میافتد .اگر ميخ تيز باشد ،ممکن است در جامه جای
بگيرد يا آن را سوراخ کند وقس علی ھذه .وليکن با وجود ھمهی اين روابط ،نمیتوان ميخ را با
جامه يکی دانست.
ھمچنين دو امری که يکی از آن دو معنوی و ديگری مادی باشد ،در ھمديگر اثر میگذارد ،بی
آن که ھردو را بتوان يک چيز دانست .سخاوت شخص موجب میشود که مقداری از پول او از
نزد خود وی به نزد شخص ديگری منتقل شود ،بیآن که سخاوت و پول ھر دو يک چيز باشد.
پس از اين که احوال روح با احوال بدن مرتبط است ،نمیتوان نتيجه گرفت که روح و بدن ھر
دو يکی است ،بلکه ممکن است که دو چيز جداگانه باشد که با يگديگر عالقه و ارتباط دارد.
ثانيا ً آنچه در باب روابط نفس و بدن مشھود است ،بيشتر مربوط به احوال حيوانی ،يعنی احوال
مشترک در بين حيوان و انسان است ،از قبيل تمايالت و احساسات و حرکات ارادی و غيره و
روح حيوانی چنانکه در قسمت اول اين مقاالت گفته شد ،جدا از بدن و ترکيب بدنی نيست ،بلکه
به قول بعضی از حکما حاصل آن و نتيجهی آن به قول بعضی ديگر غايت آن يا صورت آن
است و به ھر تعبير در حيوان روح و بدن ھر دو جزء مجموعهی آلی وجود است و مستقل از
يکديگر نيست .اما روح انسانی که وجه تميز آن عمل کشف مجھوالت يا فکر عقلی استداللی
است ـ و ھمين روح است که مجرد از بدن و باقی بعد از فنای بدن است ـ چنين اتحادی با بدن
ندارد .چنانکه چه بسا ممکن است که بدن به ضعف و ذبول گرايد و قوای بدنی انحطاط پذيرد و
فعاليت عقلی انسان ھمچنان پای برجای باشد .حتی آثار عقل از انسان در سنينی که بدن رو به
ضعف رفته يا تکامل آن توقف يافته است ،بيشتر و بھتر به ظھور میرسد .مثالً پس از چھل
سالگی که بدن رو به ضعف میرود ،بايد به تناسب آن عقل و فکر انسان نيز رو به ناتوانی سير
کند وحال آن که نه تنھا چنين نيست ،بلکه عکس آن را بيشتر میتوان درست دانست .البته در
بعضی از احيان چنان پيش میآيد که ضعف روحی با ضعف بدنی مقارن باشد وليکن چون
ھميشه چنين نيست ،مقارنهی آن دو را در اين احيان نمیتوان دليل بر وحدت آن دو گرفت .در
اين احيان و ھمچنين در مواردی که تخدير بدن به وسيلهی بعضی از موارد يا صدمهی وارده بر

مغز موجب اختالل اعمال عقلی میشود ،بايدگفت که چون بدن آلتی برای ظھور اعمال روح
است ،اختالل آلت موجب اختالل در ظھور اين اعمال میشود ،نه اينکه اختالل در مبدأ آنھا وارد
سازد .مثالً جنگ آوری که شمشير میزند ،و شجاعت و قوت خود را با شمشير ظاھر میسازد،
ھرگاه شمشيرش بشکند ياکند شود ،خواه نا خواه دالوری او به صورتی ناقصتر ظاھر میشود يا
ظھور دالوری او مطلقا ً امکان ناپذير میگردد ،بدون اينکه به اين دليل بتوان دالوری را با
شمشير يک چيز دانست و شاھد بر اين آن که ھرگاه به دست چنين جنگ آوری شمشيری مناسب
و سالم بدھند ،باز ھمان دالوری که داشت ،به ھمان ترتيب ظاھر میشود ،بی آن که اختالل
مشھود در آن جای مانده باشد .ھمين مثال بر روح و بدن قابل تطبيق است ،يعنی آنگاه که اختالل
مغز موجب اختالل در ظھور عقل شده است ،به محض اين که رفع اختالل از آن شود ،يعنی
مغزی سالم دوباره در اختيار عقل قرار گيرد ،ھمان اعمال به ھمان درجه از کمال ظھور
میرسد ،بی آن که آثار اختالل در آن باقی باشد .پس به حکم اين صاحب نظران که متألھون
ناميده میشوند ،مناسبت روح با بدن از نوع ارتباطی است که مبدأ فعل با وسيلهی فعل دارد و
داليل ماديين نيز فقط تا ھمين درجه مطلب را ثابت میکند ،بی آن که موفق به اثبات وحدت روح
و بدن باشد.
در اين جا ممکن است اين سؤال به خاطر آيد ،بر فرض اين که تصديق کنيم که بدن آلتی برای
روح است ،اين آلت را چگونه به کار میگيريم؟ چه به کار گرفتن چيزی مستلزم تماس و تالقی
به آن چيز است و تالقی روح که شيئی غير مادی است ،با بدن که شيئی جسمانی است ،چگونه
حاصل تواند شد؟
بايد گفت که اين شبھه ناشی از اين تصور باطل است که روح را شيئی بدانيم که در بدن داخل
شده يا با آن تماس يافته يا در مجموعهی محدودی که وجود ھر کسی محصور به آن میشود،
جای گرفته است و ھمين تصور است که طبيب جراحی را که در سلک ماديين بوده به آنجا
کشانيده است که بگويد» :تا زمانی که نيشتر جراحی من در ضمن تشريح بدن با شيئی به نام
روح تماس نيابد ،به وجود روح اعتقاد نمیيابم« وحال آن که روح انسانی يا نفس ناطقه امری
است که نسبت به وجودی که در قالب بدنی انسان محصور است ،جنبهی خارجی دارد .ھرگز در
اين قالب وارد نشده و در آن جای نگزيده است .روح را ھمچون در بدن ندميدهاند تا روزی از
دھان بدر آيد و اگر نظاير اين اقوال در آثار دينی يا فلسفی آمده باشد ،فقط بر سبيل تشبيه و تمثيل
بوده است ،نه به قصد بيان واقع.
روح مبدئی مستقل است که فقط ارتباطی از نوع تعلق به بدن انسان پيدا میکند .آينهای را به نظر
آوريد که در مقابل نور خورشيد قرار گيرد ،البته نور از خورشيد جدا نمیشود تا در آينه جای
گيرد ،بلکه به تناسب استعدادی که در آينه است ،پرتوی از خورشيد بر آن میافتد و به وضعی
مخصوص و محدود که متناسب با ساختمان معين و معلوم آن آينه است ،جلوهگر میشود و به
بيرون آينه میتابد .در ھيچ کدام از اين مراحل خورشيد را در آينه حلول و نزولی پديد نمیآيد و
وحدتی در بين آن دو رخ نمیگشايد .به ھمين ترتيب قوهی معنويهای که به طور عام و کلی در
سراسر جھان جاری و ساری است و حافظ نظام عالم و مبدأ روابط ضروريه در بين اجزای
کائنات است ،در ترکيب وجود انسانی انعکاسی میيابد و در واقع اين ترکيب را محلی برای
تجلی خود برمیگزيند و چون قبول اين تجلی بر حسب استعدادی است که وجود معين ھر فردی
از افراد انسانی را حاصل است ،لذا آن قوهی کليه بعد از تعلق به افراد جنبهی اختصاص و
تشخص به دست میآورد ،يعنی مخصوص به ھر شخص انسان میشود و چون آن قوهی کليه

مبدأ حفظ نظام عالم ،يعنی حافظ روابط ضروريهی اشيا با يکديگر است ،ظھور آن در ھر فرد
انسانی نيز به صورت موھبتی در میآيد که حاکی از روابط اشياء و کاشف اين روابط و مبين
آنھا به صورت احکام عقلی و تعابير لفظی است و اين ھمان موھبتی است که نام آن روح عاقله
يا نفس ناطقه است و خاصيبت اصليهی آن کشف روابط ضروريهی اشياء و جستجوی وحدت
مکنونه در ورای کثرت ظاھرهی آنھاست.

