
د و ـ ن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل م، شش

و تابستان، دهمشماره  93بهار

و عقل و رابطه قلب  دين

1رضا كبيري سيد علي

دهيچك
و بـه ويـژهعاين نوشتار در پي آن است كه نشان دهد در است ماالت ديني

قرآني، معناي ظاهري قلب همان عضو صنوبري است كه در سـينه جـاي 

و  همان نفسـي دارد؛ ولي معناي واقعي آن، همان گوهر ذات آدمي است،

كمال اول جسم آلي اسـت كـه بـا«: شودمي است كه در تعريف آن گفته

و فعاله شناخته شريف روح نيـز گاهي به اين گوهر» شودمي قواي دراكه

بيانگر اين اسـت» نفخت فيه من روحي«شود؛ چرا كه آيه كريمهمي گفته

و قابليت وي بـراي مسـجود شـدن فرشـتگان×كه آدميت حضرت آدم

شدزمان عقل بـه معنـاي اسـم.ي بود كه او از روح منفوخ الهي برخوردار

و خيال اسـت،  و وهم و ذات، همان قوه دراكه اي است كه برتر از حس

واكارش و در بعد عمل است و صدور احكامي در بعد نظر دراك كليات

و عقل عملي تقسـيم  اگـر قلـب از راه. شـود مـي به دو قسم عقل نظري

ن و تهذيب  ورانيت پيدا كنـد، عقـل را هـم بـه نـور خـويش منـور تزكيه

تـ مي و و بـه تفكـرات و در غيـر ايـن مـي مالت مفيـد رويأكند، آورد،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تحقيقات تهران.1 ـ واحد علوم  Az.kabiri@gmail.com.كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي
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و حيلت و مكر .پردازدمي صورت، به شيطنت

ف: واژگان كليدي  اد، دينؤقلب، عقل، نفس، روح،

 مقدمه

و به صـورت مثنّـ ا يـك در قرآن كريم، كلمه قلب به صورت مفرد، نوزده بار،

و به صورت جمع ف. بار به كار رفته است 112بار، اد مترادف با قلـب، يـاؤكلمه

و خصوص مطلق است اين كلمه نيز پـنج بـار بـه صـورت. نسبتش با آن، عموم

و يازده بار به صورت جمع در قرآن كريم به كار رفتـه اسـت  از مشـتقات. مفرد،

.بار در قرآن موجود است36واژه قلب 

درـدر حالت اضـافه يـا بـدون اضـافهـبار به صورت مفرد 140واژه نفس

و بـه صـورت» نفـوس«جمـع آن بـه صـورت. قرآن مجيد كـاربرد دارد دوبـار،

ا 153ـدر حالت اضافه يا بدون اضافهـ»اَنفُس« از مشتقات.تسبار به كار رفته

.نفس سه مورد در قرآن موجود است

صوـنيز» روح«واژه و يك بار در قـرآنـرت اضافه يا بدون اضافه به بيست

.كريم استعمال شده است

واژه عقل در قرآن به كار نرفته؛ ولي مشتقات آن، يك بـار بـه صـورت سـوم

و  و يك بار به صورت سوم شخص مفرد، شخص جمع فعل ماضي ثالثي مجرد،

و چهار بار به صورت دوم  و بيست شخص يك بار به صورت اول شخص جمع،

و دوبار به صورت سوم شخص جمع، كالً در قالب فعل مضارع به  و بيست جمع

.كار رفته است

و مشـتقات آن هاي از دقت در استعماالت قرآني واژه  معلـوم هـا مورد اشـاره

هم مي و و نفس، به اشتراك لفظي هم داراي معناي مصدري و عقل شود كه قلب
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معنـاي مصـدرينكه اشاره شـد، همـا اشتقاقاتيأمنش. به معناي اسم ذات است

و ما را در اين نوشتار، كـاري بـا آن نيسـت؛ بلكـه در جسـتجوي معنـاي  است،

.غيرمصدري آن هاييم

و كاربرد قرآني  معناي لغوي قلب

برخي از واژه پردازان زبان عرب، پس از بيان معناي مصدري قلـب، بـه بيـان

فدمعناي ديگر آن پر و آن را با و چنين آوردهاد مرادؤاخته، كه قلب اندف دانسته،

و گاهي به عقل نيز گفتهها همان قطعه گوشتي است كه به رگ . شـودمي آويخته،

ف (اند اد دانستهؤسپس قلب را اخص از ص11ج:ق1408ابن منظور،:نگ. ،271(

ه سينه آويختهاي خليل هم آن را همان قطعه گوشت مضغه مانندي كه به رگ

(شناسدمي است، ص3ج:ق1414فراهيدي،. ،1514(

راغب اصفهاني كه از واژه شناسان به نام قرآني است، به هنگام بحـث دربـاره

و آن را بـه معنـاي برگردانـدن  قلب، نخست به بيان معناي مصدري آن پرداخته،

و آياتي را كه در آن مشتقات قلب مصدري به كار رفتـه، شـاهد آورده،ها دانسته،

و گفتـه آنگاه به بيان معنا علـت ايـن كـه بـه عضـو: اسـتي ديگر آن پرداختـه،

. شود، اين است كه ديگرگوني آن، بسيار استمي مخصوص بدن انسان قلب گفته

كهمي در حقيقت، منظورش اين است كه قلب به همان عضو صنوبري گفته شود

(جاي آن، در سينه انسان است قرآن كريم، ضـمن) 481:ق1412اصفهاني،:نگ.

و گوشزد كرده بيان  و بي خاصيتي داده جايگاه قلب در سينه، به آن، نسبت كوري

)46، آيه22:حج(1.است كه كوردلي بدون كور چشمي هم ممكن است

و در برخي از آيات بدون اين كه جايگاه آن معرفي شود، به آن، نسـبت بـي فهمـي

و آگاهي داده شده اسـت  و درك و بسته شدن از فهم و قفل شدن (عجز از فهم : انعـام.
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و محمد87، آيه9:و توبه25، آيه6 و)24، آيه47:، و در برخـي ديگـر از جابـه جـايي ،

در مـي سـخنـهمان سينه استكهـاز جايگاه خودها كنده شدن دل و ايـن، گويـد،

و اضطراب شديد است و خوف كه. هنگامه ترس  در اين شرايط حاد رستاخيزي است

(رسدميها به حنجرههادل: گويد مي )18، آيه40:و غافر10، آيه33: احزاب.

شـود، مـي قلب هم به قطعه گوشت صنوبري گفته: در سفينة البحار آمده است كه

(به لطيفه اي رباني كه تعلق به اين قلب داردو هم  ص2ج:ق1355قمي،. ،440(

ف و كاربرد قرآنيؤمعناي لغوي  اد

ف كؤاز نظر واژه شناس نامي قرآن، معناي يماد، همان معناي قلب است، لكن

وؤبا هم فرق دارند؛ زيـرا در معنـاي فـ . تكامـل شـده اسـت اد، لحـاظ پختگـي

تا( )386:اصفهاني، بي

فدر رؤداستان معراج شكوهمند نبوي آمده است كه يـتؤاد، نسبت به آن چه

و دروغ نشده است )11، آيه53: نجم(2.كرده، دستخوش كذب

سپس فرمـوده. قرآن دستور داده است كه آن چه را به آن علم نداريد، دنبال نكنيد

و فؤاد در برابر آن، مسئوليت دارند«: است و چشم آي17: اسراء(3.»گوش )36ه،

ادؤفـ ... پروردگارا«: گويدمي به هنگام دعا براي ذريه خويش×ابراهيم خليل

)37، آيه14: ابراهيم(4.»مردم را هواخواه ايشان گردان

ف و از عطاياي مهم الهي استؤداشتن از ايـن رو در قـرآن. اد، در خور انسان

و«: كريم آمده است كه و گوش و به شما چشم وؤف خدا شما را ايجاد كرد اد داد

)23، آيه67: ملك(5.»كنيدمي شما كمي شكر

و اضطراب خيره ها ماند، گردنمي در روز قيامت چشم ستمكاران از ترس

و چشم و سرها به سوي آسمان بلند است،  از حركت بـازهاو پلكها كشيده
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و فؤادها فرو مي و اميد تهيمي ايستد، و از انديشه : ابـراهيم(6.گرددمي ريزد،

)43و42، آيه14

ف برميترو ورزيدهترو كاملتر اد همان قلب است كه هرچه پختهؤآري شود،

فـميتر افزودههايش مسئوليت و به همين جهت است كه آتش دوزخ بر ادؤشود،

و ظاهر )7و6يهآ، 104: همزه(7.شودمي مردم دنياپرست طالع

و و خصـوص مطلـق بايد توجه داشت كه نسبت ميان قلب فـؤاد، عمـوم

(است؛ اما نه به گونه اي كه ابن منظور گفته است :ق1408ابن منظـور،:نگ.

ص11ج بلكه به گونه اي كه راغب گفته؛ يعني قلب، اعم از فؤاد است؛) 271،

قلب نوجـوان«: فرمود×امام علي. شود نمي زيرا به قلب نوجوان، فؤاد گفته

8.»پـذيرد مـي شـود، مـي در آن كاشـته همچون زميني است تهي كه هـر چـه 

)31البالغه، نامه نهج(

و روح  معناي لغوي نفس

و روح را يكي دانسته و غيرقرآني نفس ، ولي تصريح اند فرهنگ نويسان قرآني

آن اند كرده و نفـس بـه منزلـه نـوعي اسـت از انـواع . كه روح بـه منزلـه جـنس

تا( كـه بـه ذات انـد نشان كـرده در عين حال خاطر) 205و501ص:اصفهاني، بي

(شودمي هم نفس گفتهءشي ص. )501همان،

در. صاحب لسان العرب هم تصريح كرده است كه روح، همان نفس اسـت او

و از اين كه نفس شـي  بـهءعين حال براي روح، به جز نفس اقسامي بر شمرده،

غاءمعناي ذات شي (فل نمانده استاست، ص5ج:ق1408ابن منظور،. ،361(

ه خليل نيز تصريح كرده است كه نفس همان روحي است كه حيات جسـم بـ

(آن بستگي دارد ص3ج:ق1414فراهيدي،. ،1822(
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و كاربرد آن  معناي لغوي عقل

و قلب همان عقل اسـت: اند برخي گفته رو. عقل همان قلب، عقـل را از ايـن

را اند عقل گفته (كنـد مـي لـك حفـظ سقوط در مهااز كه صاحبش منظـور، ابـن.

ص9ج:ق1408 ،326(

معتقد است كه به قـوهاو. درباره عقل داد سخن داده است راغب واژه شناس

و به علمي كـه از ايـن قـوه فـراهم   اي از قواي نفساني كه آماده قبول علم است،

(گويندمي د، عقلشو مي )557ص:ق1412اصفهاني،.

م اي دوم شعر منسـوب يد معنؤم. يد آورده استؤاو براي هر دو معناي عقل،

و اكتسابي: است، بدين مضمون كه عقل دو گونه است×منينؤبه اميرالم . طبيعي

و مسموع بي فايده است همان طـوري كـه. اگر عقل طبيعي نباشد، عقل اكتسابي

9.اگر روشني چشم نباشد، نور خورشيد بي فايده است

و گفته است :مولوي از همين كالم الهام گرفته

ه درآموزي چو در مكتب صبيـكبيـت اول مكسـاسل دو عقلـعق

اوـاز كت و و ذكرـس اب و فكر م تاد وزـعـاز خـلـع اني و بكرـوم وب

تـع افـقل شـو تـلي رانـود بر ديگـزون زحـوبـك ظ آن گرانـفـاشي

 كوزين درگذشت لوح محفوظ اوست لوح حافظ باشي اندر دوروگشت

بخـقل ديگـع يـشـر بـش مـمـشـچودـزدان جـيــه آن در بـان ودــان

شـن كرد چون زسينه آب دانش جوش گنـه نـود ديـده  نه نه زردـريـه

ن بـعـبـور ره بـش غمـسـود جـمـهوـك ته چه دمي و شد زخانه دم به

تـقـع مـصـحـل هاـثـيلي خـك ال جوي هاـانـان رود در ه اي از كوي

بـراه آب شـسـش شـته نـبدـد خازواـي راـجنـتـويشـدرون و چشمه

ص4ج: 1380بلخي،( )571و570،
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خـدا«: آورده كـه|راغب در تأييد معناي اول عقل، شاهدي از قول پيامبر اعظـم

اصـل حـديث بـه.»از عقل باشد، نيافريده استتر هيچ چيزي كه در پيشگاهش گرامي

او«: نقل ابوهريره چنين است او: گفتخدا هنگامي كه عقل را آفريد، به و بـه بيا، آمـد،

و جاللم سوگند كه هيچ مخلوقي شريف: سپس فرمود. برو، رفت: گفت از تـر به عزت

و با تو پاداشمي با تو مواخذه. تو نيافريدم (»دهممي كنم )578ص:ق1412اصفهاني،.

و مجعـول  ابن تيميه كه موضع ضدعقالني دارد، باضرس قاطع، حـديث را دروغ

احيـاء العلـوم غزالـي منـابع حـديث را در كتـب اهـل سـنت مصـححان. شمارد مي

و صدالبته كه مضـمون اعـالي حـديث بـر صـحت آن گـواهي) همان( اند برشمرده

از×به خصوص كه در منابع شيعي نيز مضمون آن هم از امـام بـاقر. دهد مي و هـم

: نقل شده، چنـين اسـت×مضموني كه از امام ششم. نقل شده است×امام صادق

و به او گفت: مي كه خدا عقل را آفريد، به او گفتهنگا« آن گـاه. بيا آمـد: برو، رفت،

و جاللم سوگند، هيچ مخلوقي نيكوتر از تو نيافريدم: فرمود و نهي. به عزت  تو را امر

و كيفر مي و تو را پاداش تا( 10.»دهممي كنم، ص1ج: مجلسي، بي ج96، ،4(

را به خاطر بهره گيري از عقل يا هايي به عقيده راغب، هرجا كه خداوند انسان

ضايع كردن آن، ستايش يا نكوهش كرده، مقصود عقل به معناي دوم يا بـه تعبيـر 

و هر جا كه به خاطر نبودن عقل از رفع تكليـف خبـر مولوي عقل مكسبي است،

و همان عقلـي اسـت كـه بـه  داده، مقصود عقل به معناي اول، يعني عقل طبيعي،

و سرچشمه آن در ميان جان استتعبير مولوي، بخ .شش يزدان،

و روان انسان است، عقل گفته ؟ عقل در اند چرا به آن كه سرچشمه آن در ميان جان

و استمساك است شـود، تـا فـرارمي آن چه به زانوي شتر بسته. اصل به معناي امساك

و مهار كردن زبان، عقل. شودمي نكند، عقال ناميده دژ. گوينـدمي به بستن موي سر بـه

و بـه مـي با مالحظه معناي عقال به ديه مقتول هم عقـل.»معقل«: شودمي گفته گوينـد،
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 عقيلـه بـه زنـاني گفتـه. نامنـد مـي همين مالحظه است كه ملتزمان ديه مقتول را عاقلـه

(پوشندمي شود كه خود را از نامحرمان مي )579و578ص:ق1412اصفهاني،.

: نوار معتقد است كه كاربردهاي عقـل از ايـن قـرار اسـت مؤلف جليل القدر بحاراأل

شرـ1 و و اجتناب شر فـراـ2 قوه ادراك خير .خوانـد مـي ملكه اي كه به اختيار خير

و عقـلـ4 قوه تنظيم معاشـ3 و عقـل بالملكـه، مراتب عقل نظري از عقـل بـالقوه،

اي كـه هـم در ذات خـودهجـواهر مجـردـ6 نفس ناطقهـ5 بالفعل، تا عقل مستفاد

و دوم مورد نظـر اسـت  و هم در افعال خود؛ ولي در اكثر روايات معناي اول . مجردند،

تا( )13، ذيل حديث98ـ 1،101ج: مجلسي، بي

و روح و نفس  ترادف قلب

و و دل در زبان فارسي در زبـان انگليسـي بـه Heartاگر چه قلب در زبان عربي

معناي همين عضو صنوبري است كه در سينه جاي دارد، ولي با توجه به اين كـه بـه 

و  و پليـدي و ايمـان، و كفـر و سـالمت، و بيمـاري و درك، و عدم تعقل آن، كوري

و بـاز  و قفـل بـودن و كراهـت، و محبت و نفرت، و الفت و نرمي، و قساوت پاكي،

.شود كه مراد از قلب، گوهر ذات انسان استميومبودن، نسبت داده شده، معل

مؤلف انديشمند تفسير الميزان بر اين باور است كه قلب در قـرآن بـه معنـاي

و روح است و رجـا بـه قلـب. نفس و خـوف و بغض و حب و تفكر اگر تعقل

ومي نسبت داده و بينـايي بـه چشـم شود، مثل اين است كه شـنوائي بـه گـوش

و  كـارها شود؛ حال آن كه همه اينمي بويايي به بيني نسبت دادهچشايي به زبان

و در حقيقت كار نفس يا روح اوست اين همه به خاطر ايـن اسـت. انسان است،

در. كه اولين تعلق روح به قلب است، نه بـه مغـز يـا سلسـله اعصـاب  مگـر نـه

بـ نمـي به مرگ مغزيها تحقيقات علمي معلوم شده است كه مرغ ه ميرنـد؛ ولـي
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علـوم روز هنـوز نتوانسـته بفهمـد كـه مسـند يـا كرسـي! ميرنـد؟مي مرگ قلبي

كه همـه اند اين اندازه فهميده. فرماندهي نفس، قلب است يا مغز يا عضو ديگري

و دراكه بدن، تحت فرماندهي واحد عمل و قواي فعاله از. كننـدمي اعضا انسـان

اهاي زمان و مغز پي برده و بسيار دور به اهميت سر و شـعور سـت؛ ولـي ادراك

و شجاعت را به دل يا قلـب نسـبت داده  و عفت و نوميدي و اميد و بغض حب

مقصودش از قلب يا دل، همان روح يا نفسي است كه به واسطه قلـب بـر. است

و نفس هم نسبت. بدن سلطه دارد بنابراين، اسـناد. دهندمي اين اعمال را به روح

تي گاهي هم به سينه كـه جايگـاه قلـب اسـت،ح. اين اعمال به قلب مجاز است

ابن سينا كه در علم النفس. سعه صدر يا ضيق صدر: گويندمي مثالً. دهندمي اسناد

. مؤثري برداشته، ترجيح داده است كه ادراكات از آن قلب باشد، نه مغـز هاي گام

يعني مغز ابزار قلب است، همان گونه كه قلب بدون هيچ واسـطه اي ابـزار روح

(است ص2ج:ق1389طباطبايي،:نگ. )236تا234،

شيءنفس شي و بر خدا هم اطالقءبه معناي خود آنمي است شود؛ ولـي از

و بدن است؛ به شـخص انسـانيجا كـه همـان روحـي كه انسان مركب از روح

(گويندمي نيز نفسـاست  )312و14،311ج:ق1386همان،:نگ.

م. روح در قرآن مصاديقي دارد و گاهي با و گاهي نـازلؤگاهي با مالئكه منان

م و گاهي همان روح فوخ الهي است كه به همـه نـوع بشـر عطـا شـدهنبر انبياء،

(است )212و13،211ج:ق1386همان،:نگ.

كمال اول براي جسـم يـا بـدني اسـت كـه«: اند حكماء در تعريف نفس گفته

و فعالـه اي  و بـا قـواي دراكـه  كـه در اختيـار دارد، شـناخته جنبه ابـزاري دارد،

تاسبزواري،( 11.»شود مي )مبحث نفس:بي

نفس، كمال نخستين است براي جسم طبيعي ابزاري«: گويدمي خواجه طوسي
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و جوهري است مجرد كه بـه حـدوث و غير از بدن است، كه حيات بالقوه دارد،

(»بدن حادث شده است تا. )136ـ 141:حلي، بي

شود؛مي قلب به نفس انساني اطالق«: گويدمي ألنوارمؤلف فرهيخته بحارا

 زيرا نفس در آغاز، به روح حيواني كه برانگيخته از قلب صنوبري است، تعلق

بـه همـين. گيرد؛ از اين رو تعلق نفس به قلب، بيشتر از ساير اعضاء است مي

و شايد بـدين لحـاظ اسـت كـه: شودمي جهت است كه به نفس، گفته قلب،

تا( 12.»شودمي دستخوش احوال گوناگوننفس  ص1ج: مجلسي، بي ، ذيل99،

)13ح

نفس آدمي ادراك كليات را به ذات خود،: گويندمي.تعقل يعني ادراك كليات

خواجـه طوسـي بـه. دهـدمي يات را به وسيله قواي جسماني انجاميو ادراك جز

ا. اين عقيده است پيروي از قدما بر ختالل عضـوي كـار دليل آن، اين است كه با

بي:نگ(.ماند نمي عقل مختل )144:تا حلي،

احتمال ديگر اين است كه قوه عاقله همچون ساير قوا، عين نفس نباشد، بلكه

ومي نفس در عين وحدت، همه قوا«: اند از قواي آن باشد؛ هر چند كه گفته باشد،

)سبزواري، بي تا، مبحث نفس( 13.»فعل قوا در فعل نفس منطوي است

و از قواي قلب است ديـديم كـه. به هر حال، عقل يا خود قلب است يا ابزار

و قلب را يكي دانسته .اند برخي عقل

دو قسـمـيعنـي نفـس ناطقـهـصدرالمتألهين معقتد است كه جنود قلب

ومي قسمي با چشم ديده: است و جـوارح، و آن عبارت است از اعضـا شود،

و سر سپرده اويند،ها اين. شودمي قسمي تنها با بصيرت ديده همه خادم قلب

(كه خدمت گزار قلـب باشـند اندو به گونه اي خلق شده :ق1378شـيرازي،.

ص8ج )138و137،
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 خواص ذاتي قلب

درست است. گيرد، از خود قلب استمي تمام كارهايي كه به وسيله قوا انجام

و بيني ابزار شنوا و زبان و چشم ويكه گوش و بينايي يايگوياي و بويايي قلب ي

ومي نفسند؛ ولي اين خود قلب است كه ومي بويد ومي گويد .بيندمي شنود

ر شنودمي بيند يا كلماتيمي يا چيزهاييؤدليل آن، اين است كه انسان در عالم

و زبان استفاده كنـدمي يا گفتگوهايي انجام و گوش . دهد، بدون اين كه از چشم

برها اين وانگهـي هنگـامي كـه از اشـتغاالت. تجرد ذاتي قلب يا نفس دليل است

داد، مـي شود، تمام اعمالي كه به واسطه ابزارهاي بدني انجاممي بدني نفس كاسته

ر آنؤدر .دهدمي انجامها ياها يا بيداري بدون

 يابنـد كـه مـي برخي از افراد، در بيداري نيز طوري از اشتغاالت بدني فراغـت

بدتوانند همان مي .ي انجام دهندنكارها را بدون استفاده از ابزارهاي

و و تعقل كردن كار خود قلب اسـت، ولـي ديـدن از نظر قرآن كريم، فهميدن

و ابزار عمل و گوش است كه به عنوان واسطه جا. كنندمي شنيدن كار چشم  يك

دل«: فرمايد مي تعقـل داشته باشند كه با آن هايي آيا در روي زمين سير نكردند تا

و گوش ولـي،شود نمي زيرا چشم سر كور. كه با آن، حقايق را بشنوندهايي كنند

)46، آيه22:حج( 14.»شوندمي كه در سينه هايند، كورهايي دل

و انس را براي جهنم آفريده ايم«: گويدميو در جاي ديگر . ما بسياري از جن

و چشـماني كـه نمـي دارند كه بـا آن هاييدلها آن آن فهمنـد، و نمـي بـا بيننـد،

آنهايي گوش در. به سان چهارپايان، بلكه گمراه ترندهاآن. شنوند نمي كه با آنان

)179، آيه7: اعراف( 15.»برندمي خواب غفلت به سر

و درك به خـود و يك بار عمل عقل و فهم در دو آيه فوق، يك بار عمل فقه
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و قلب براي اين گونه اعمال ني ازي به ابزار ندارد؛ ولي براي قلب نسبت داده شده

و ساير فعاليت و شنيدن و لـزوم. حسي نيازمند ابزار استهاي ديدن لكن وجـود

و و بوييدن و شنيدن از خواص ... اين ابزارهاي حسي به اين معنا نيست كه ديدن

.و آثار ذاتي نفس نباشد

ر و ادراكات عقلي، بايد حق ا به كساني با توجه به دو آيه فوق، در مقوله تعقل

.اند بدهيم كه عقل را با قلب يكي دانسته

ازمي از نظر ابن سينا آن چه به وسيله قواي حسي ادراك و شود، به حـس مشـترك

و در آن جا محفوظمي آن جا به قوه خيال حس مشترك به منزله حوضي. ماندمي رود،

آبهاي است كه از جوي محسوسات اسـت، كه عبارت از همان هايي مختلف حواس،

 در عين حال زماني كه انسـان از اشـتغاالت حسـي فراغـت پيـدا. شودمي در آن ريخته

وارد حـس هـايي كند، هيچ بعيد نيست كه از جانب خيال يا عقل يا قلـب صـورت مي

و شخص آن بنـابراين، حـس مشـترك نقـش واسـطه. را ببيند يا بشنودها مشترك شود

و به قواي برترمي را از حواسها گاهي صورت. دارد و گاهي صورتمي گيرد هـا دهد،

و به سوي حواس ارسالمي را از باال (داردمي گيرد )477: 1385ابن سينا،.

آيـد، نيسـت، مـي بنابراين، قلب يا نفس، تنها دريافت كننده آن چه از حـواس

كههايي بلكه خود دريافت حمي عقلي يا الهامي يا وحياني دارد س تواند از طريق

و آن .را محسوس گرداندها مشترك به حواس بفرستد،

و به نور معنويت منور شـود، عقـل اگر قلب آدمي صف كـه خـودـا پيدا كند،

و نورانيتـقلب يا از قواي قلب است  و تزكيـه. يابـدمي صفا از اينـرو تهـذيب

 اگر تهذيب نفس نباشد، عقـل انسـان. بسيار اهميت داردها قلب در زندگي انسان

و ابن زياد و عمروعاص و يزيد و اگـر باشـد، ايـن مـي همان عقل معاويه شـود،

و مالك اشتر خواهد شد و عمار و ابوذر .عقل، عقل سلمان
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 نتيجه

ف و اد به معناي همان عضوي اسـت كـه صـنوبري شـكلؤمعلوم شد كه قلب

و جاي آن، سينه است .است

اول به قلب يا روح بخـاريو نيز معلوم شد كه نفس يا روح انسان، در درجه

و از طريـق مغـز بـر سـايرمي برانگيخته از قلب تعلق و از طريق آن بر مغز، يابد

و فرمان روايميطاعضا تسل و حاكميت بـه خـاطر. كندميي خود را اعماليابد،

.شودمي همين است كه در قرآن حاالت مختلف نفس يا روح به قلب نسبت داده

و ساير حوا و گوش باشـند، ولـي عقـل ابـزارمي ابزار نفس يا قلب،سچشم

قلب نيست؛ چرا كه قرآن براي آن، ابزاري معرفي نكرده، بلكه آن را به خود قلب 

هم. نسبت داده است و صفا يابد، عقل به همين جهت است كه اگر قلب نورانيت

و صفا .يابدمي نورانيت

د، مربوط به خود قلـبدهمي كارهايي كه قلب از طريق ابزارهاي حسي انجام

و به همين جهت است كه انسان هنگامي كه خواب بيند، بدون اسـتفادهمي است،

و چشم، صداهايي را رامي از ابزار گوش و چيزهايي و حتي بدونمي شنود بيند،

. كندمي تكلم استفاده از زبان سر

و تعقـل همـه كـ و فكر كـردن و فهميدن و گفتن و ديدن ار نفـس بنابراين، شنيدن

و واسطه استفادهها است؛ هر چند كه در حالت عادي براي اكثر آن .كندمي از ابزار

از. حس مشترك يكي از ابزارهاي نفس است در حاالت عادي حس مشـترك

و مخصوصـاً عقـل هايي حواس ظاهري دريافت و قـواي برتـر  دارد كه به خيـال

و خياليهاي ولي گاهي دريافت. دهد مي و وهمي دنـآيمي به حس مشترك عقلي

.كنندمي را ادراكهاو حواس ظاهر آن
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