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حقیقت انسان، نحوه تکون و آغاز حیات او، سرنوشت و سرانجام و جایگاه او در نظام : چکیده

میان فیلسوفان  هستی همواره کانون توجه فیلسوفان، متفکران و متألهان بوده و هست. در

توان تطور و سیر یمشاء و اشراق و حکمت متعالیه، میونان به ویژه ارسطو تا سایر فیلسوفان 

تکاملی اندیشه درباره نفس را مشاهده نمود. در حکمت متعالیه صدرا، عالوه بر منابع عقلی و 

ز مورد های دینی نیشناخت حقیقی نفس، تعالیم و آموزهشهودی به عنوان عوامل مؤثر بر 

های دینی و معرفت اد از آموزهتأکید قرار گرفته است. صدرا بر این باور است که بدون استمد

در این وادی از دانش پذیر نیست و تأمالت عقلی تنها آدمی امکان وحیانی، شناخت نفس ناطقه

 النفس است که مدعی استوضوع رهیافت جدیدی در حوزه معرفهرسد. و این مبه جایی نمی

شتابد تا بشری می جوشد به یاری دستاوردهای عقلهای دینی که از سرچشمه وحی میزهوآم

صدرا، مالا مراجعه به آثار در این مقاله کوشش شده ب .حقیقت وجودی خویش را به او بنمایاند

 علم النفسهای دینی در تبیین مباحث اساسی آیات قرآنی و آموزه گیری وی ازکیفیت بهره

 .دگیر قرارمورد بررسی 

  .عقل ، متون دینی،قرآن ،شناسینفس ،صدرالمتألهین شیرازی :گان کلیدیواژ

 

 

 

 مقدمه

از جمله  شیرازیصدرالمتألهین اند. ای هستند که همواره مورد توجه متفکران و اندیشمندان بودهعقل و وحی دو مقوله

 .ه استهای بلندی برداشتو دین، حکمت و شریعت قدم، فلسفه عقل و وحیبین تلفیق باشد که در فیلسوفان و عالمانی می

صدرالمتألهین یق وحیانی، تأویل متون دینی است. و حقایکی از مهمترین راهکارهای صدرا در زدودن تعارض از معارف بشری 

آنها با مسلمات و قطعیات فلسفی بهره برده هیچگاه عقل را های دینی در جهت تطبیق ضمن آنکه از تأویل برخی از گزاره

وی خود را در زمره راسخان در یگانه میداندار حقایق و معارف ندانسته و معارف خردگریز و فراعقلی را نیز گردن نهاده است. 

از عقل و اندیشه  نگرند، یعنی ضمن حفظ حرمت متون دینی،بین میکه با دو چشم سالم و حق کسانیدهد؛ علم قرار می

در فهم و تفسیر آیات قرآن روشی را صحیح دانسته  مالصدرا (.463-463، ص2، ج1891گیرند )مالصدرا، بشری نیز بهره می
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که بر اساس قبول ظواهر آیات، در پی کشف اسرار و رموز پنهان است و به وسیله عقل و کشف و شهود الهی، حقایق ماورای 

از یک حقیقت سخن  و قرآن هر دو از نظر مالصدرا برهان. (262، ص1439ب)مالصدرا،  ازدسظواهر قرآن را منکشف می

سراسر آثار عقلی و حکمی او مزین به آیات قرآن به همین دلیل گویند و میان آنها تعارض و ناسازگاری وجود ندارد. می

 و در مباحث مختلف به آیات قرآن استناد کرده است. یکی از این مباحث، بحث نفس است. باشد می

های وحیانی ، از آموزهعلم النفسکه مالصدرا در آثار خود در زمینه  برخی از مواضعی راایم در این مقاله کوشیده

وجود نفس قبل از بدن، تجرد ، نفس حدوث جسمانی گیری مورد بررسی قرار بدهیم.بهره گرفته از جهت کیفیت این بهره

ترین مباحثی هستند که جهت ارائه تصویری صحیح از نفس ضروری از مهم ،نفس حرکت جوهرینفس، نسبت نفس و بدن و 

 ها بپردازیم.است به آن

 

 نفسبودن حدوث جسمانی 

در بین فالسفه، راجع به حدوث و قدم نفس، دو دیدگاه عمده وجود داشت. بعضی از فالسفه از جمله افالطون،  از مالصدراقبل 

سینا با این دیدگاه به شدت اند که نفس موجودی قدیم و روحانی است. اما برخی دیگر از فالسفه، از جمله ابنبر این باور بوده

د. اما به اعتقاد مالصدرا نفس نه قدیم شبامیروحانی حادث  است و در واقعن حادث مخالفت کرده، معتقدند نفس همانند بد

نفس در ابتدا یک موجود بالفعل روحانی نیست که در . انی، بلکه نفس، حادث جسمانی استروحانی است و نه حادث روح

پنداشتند ـ بلکه از نظر او، میکه حکمایی همچون افالطون و ابن سینا چنین شود ـ چنانزمان تولد، در بدن و جسم وارد می

اند که نزدیک است از جمله اعدام باشند اند و آنچنان ناقص و ناتمامها در نخستین مرحله وجودشان قوه محضنفوس انسان

و  129، ص3، ج1891؛ 183، ص1491الف؛ 243، ص1492همو، ) سوره انسان مالصدرا آیه یکم(. 144، ص1433مالصدرا، )

، 1891همو، ) و آیه هفتاد و هشتم سوره نحل( 228، ص8، ج1891؛ 243، ص1492همو، )آیه نهم سوره مریم  ،(143، ص9ج

سوره اعراف )همو،  132(، آیه 129، ص3، ج1891، آیات دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم سوره مؤمنون )همو، (112، ص4ج

در  دال بر وجود ناچیز و اجمالی نفوسرا  آیاتو این را به عنوان شاهدی بر حدوث جسمانی نفس آورده  (248، ص1461

ه گوید: نفس در ابتدای تکون خود همانند هیوالی اولی و عاری از هر گونو در توضیح آن می داندمیابتدای پیدایش خود 

آیا انسان را آن هنگام از روزگار به یاد آید که : »است همانطور که در قرآن آمده صورت محسوس، متخیل و معقول است؛

یابد که دارای صورت مجرد جزئی و وجود خود به فعلیتی دست می یاما در ادامه(. 1)انسان/« چیزی در خور یادکرد نبود؟

ین مرحله گردد. نفس در هنگام حدوث، نهایت صور مادیات و بدایت صور ادراکیات بوده و وجود آن در این هنگام آخرکلی می

  (.429، ص9، ج1891)مالصدرا، رود به شمار می جسمانیات و اولین مرحله روحانیات

ای از گل آفریدیم سپس او را به صورت به یقین انسان را از عصاره: »فرمایدکه خداوند می اتآی بر مبنای اینصدرا 

درآوردیم. پس آن علقه را به صورت مضغه گردانیدیم و ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. آنگاه نطفه را به صورت علقه نطفه

ها را با گوشتی پوشاندیم. آنگاه آفرینشی دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر هایی ساختیم سپس استخوانآنگاه مضغه را استخوان

به نوع « وردیمآنگاه آفرینشی دیگر پدید آ» که عبارتمعتقد است  (،13-12)مؤمنون/« خدا که بهترین آفرینندگان است

 اند پس روح غیرن تباین دارد. اطوار قبلی جسمانیدیگری از وجود اشاره دارد که ذاتاً با طور قبلی انسان متفاوت بوده با آ

این آیه هم با جسمانیه الحدوث بودن نفس و هم با اما حقیقت این است که  (.129، ص1462مالصدرا، جسمانی خواهد بود )

تر است؛ چرا که بنا بر توضیح مالصدرا، آن قابل انطباق است و با خلقت ارواح قبل از ابدان قابل انطباقروحانیه الحدوث بودن 

گیرد و بر طبق این نظر تغییر سیاق آیه که دال بر اتفاقی جدید است به وجود آمدن نفس مجرد از بدن، به تدریج صورت می
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بتدای حدوثش حکم طبایع منطبع در ماده را داشته و در آخرین . از دیدگاه صدرا نفس در اضرورت چندانی نخواهد داشت

مراتب جسمانی و اولین مراتب روحانی قرار دارد سپس با حرکت جوهری متوجه عالم تجرد شده و از تجرد برزخی و عقلی به 

د که مطابق تعبیر کردم، بر قلبم الهام شگوید وقتی در این آیات تدبر میوی می(. 266، ص1492همو، رسد )فوق تجرد می

شود؛ نه اینکه نفس از جای دیگر وارد بدن شود؛ بنابراین نفس قرآن، یک چیز است که از حالی به حال دیگر تبدیل می

های مالصدرا در ارتباط با نفس در عبارت پردازیاما (. 238: ص1493جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء است )مطهری، 

وقتی عناصر اولیه و امتزاج آنها به اعتدال رسید و مرحله  کند کهدر جایی چنین بیان میرا باشد؛ مالصدآثارش متفاوت می

عنصری و جمادی و نباتی و حیوانی به حرکت جوهری طی شد، واهب الصور )عقل فعال( که موجودی مفارق و از عالم امر 

از این عبارت چنین  (.388، ص2، ج1464همو، و  433-436، ص9، ج1891مالصدرا، کند )است، نفس ناطقه را افاضه می

به از بدن مادی به تدریج نفس گویی نفس مجرد از نزد واهب الصور به بدن مادی تعلق گرفته نه اینکه شود که برداشت می

 مرحله تجرد رسیده باشد.

از آنجایی  توان گفتدر ارتباط با نقش آیات قرآن در پردازش نظریه حدوث جسمانی نفس توسط صدرالمتألهین می

که مالصدرا انس و الفت فراوان با آیات قرآن داشته احتمال این امر که در طرح این نظریه از آیات قرآن الهام گرفته باشد وجود 

اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری  دارد، اما باید گفت صدرا این نظریه را بر پایه اصول خاص فلسفی خود از جمله

 خدشه یا انکار هر کدام از این مبانی به نفی و رد نظریه حدوث جسمانی نفس منجر خواهد شد.ی که به طوراست  بنا کرده

نه اینکه بر  کنداستفاده می و برای نشان دادن سازگاری میان عقل و دین از آیات مذکور در تأیید کالم خود بنابراین صدرا

  اساس این آیات به اثبات نظریه خود پرداخته باشد.

دیدگاه صدرالمتألهین در حدوث جسمانی نفس مطابق با برخی آیات دانسته شود اما ادعای وی در تعارض  هر چند

 کنند. های شریعت و ظواهر احادیث متعددی است که وجود نفوس قبل از وجود ابدان را تأیید میبا برخی دیگر از آموزه

 

 نقبل از بد نفس وجود

که از داند اما وجود روایات متواتر در مورد تقدم ارواح بر اجساد را مالصدرا با وجود این که نفس را جسمانیه الحدوث می

صدرا قول افالطون را درباره قدم نفس بیان . (24، ص1461مالصدرا، ) دهدمورد تأیید قرار میضروریات مذهب امامیه است، 

کنت نبیاً و آدم »فرماید: پیامبر اکرم)ص( است که میآورد. روایت اول حدیث معروف ت میدو تأیید از روایا ،و برای آنکرده 

است که نفس مقدس حضرت رسول)ص( ظاهر این روایت شریف آن  .(324، ص16ج، 1323مجلسی، )« بین الماء و الطین

فوس را قبل از حدوث بدن برخی از نقبل از حدوث بدن ایشان وجود داشته است. لذا این روایت، حداقل به صورت جزئی وجود 

«. ما ال یجوز واحدحکم األمثال فی ما یجوز و فی »شود چرا که ه این حکم برای همه نفوس ثابت میکند و در نتیجاثبات می

ان، )هم« و ما تناکر منها اختلف ا ائتلفاألرواح جنود مجنده ما تعارف منه»است که فرمود:  )ص(نیز از پیامبر اکرمروایت دوم 

اند و همان لم طبیعت با یکدیگر روابطی داشته. ظاهر این روایت آن است که برخی از نفوس پیش از حضور در عا(64، ص9ج

شود که در این عالم با یکدیگر مأنوس بوده و نسبت به هم الفت داشته باشند و در مقابل بین برخی از ارواح نیز روابط سبب می

پس از نقل وی کند. خالف و تقابل ادامه پیدا میف وجود دارد که در این ساحت هستی نیز آن تقبل از آمدن به این عالم تخال

به دلیل محذورات و ظاهرا تأییدی بر قول افالطون است،  و کندآیات و روایاتی که داللت بر وجود نفس قبل از بدن می

)از جمله تعطیل ماندن قوا از افعال، تناسخ، وحدت نفوس و یا تکثر  ،آیدمحاالت عقلی که از پذیرش قدم نفس به وجود می

برای توجیه قول افالطون و تأویل آیات و روایات  ،افراد نوع واحد بدون اینکه واجد عوارض و خصوصیات خارجی و مادی باشند(
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به این صورت که بدن را تدبیر کند ها را ها وجود ارواح پیش از بدناز اینهیچ کدام  معتقد است که شانیاکند. تالش می

وجود آنها در عالم تقدیر یا وجود نفس در اصول و منابع و معدن  ،کند، بلکه مقصود از وجود ارواح پیش از ابدانایجاب نمی

. زیرا منظور روایات از وجود نفس قبل از وجود بدن، نفس جزئی نیست به عبارت دیگر،. (423، ص1466مالصدرا، خود است )

کنند که در تعبیر مالصدرا بلکه این روایات به نحو دیگری از وجود نفس اشاره میجزئی حادث به حدوث بدن است  نفس

کند که حکمای وی بیان می .(346، ص1464، همو)باشد وجود عقلی نفس در عالم علم الهی و قدیم به قدم علم الهی می

گذارد: مرحله قبل از عالم ا نفس سه مرحله کلی را پشت سر میبرای نفس شئون و اطواری قائلند و به اعتقاد آنه ،راسخ در علم

باشد، مرحله طبیعت، که همان مرحله تعلق نفس به بدن است و مان مرحله قبل از تعلق به بدن میطبیعت که در واقع ه

اصل فلسفی خود این چنین توضیح مرحله قبل از طبیعت را طبق این  مرحله پس از عالم طبیعت یا مفارقت نفس از بدن. اما

رد در دهد که هر معلول در مرتبه علت تامه خود حضور دارد. لذا نفس قبل از تعلق به بدن به وصف وحدت، بساطت و تجمی

  .(436، ص9ج ،1891 ،مالصدرا)مرتبه عقول مفارق محقق است 

و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم »مبارکه میثاق که فرمود: مالصدرا موافق قول عرفا، خطاب آیه  

که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله گواهی دادیم. تا مبادا روز ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت 

داند که در می« حقیقت انسان»انسان، متوجه  را در گرفتن پیمان از(، 132)اعراف/« قیامت بگویید: ما از این امر غافل بودیم

عالم الهی و صقع ربوبی موجود است؛ زیرا هر نوع طبیعی دارای حقیقتی عقلی، صورتی مفارق و مثالی نوری در عالم حقایق 

و هایی است که نزد حکیمان و عارفان الهی به صور علمیه الهی موسومند عقلی و مثل الهی است که عبارت از همان صورت

  (.234-232، ص2، ج1463، هموکنند )ها به ارباب انواع یاد میگاهی از آن

ای خداوند روح انسانی را به گونهآورد که گفته است: لدین عربی میاتأیید آنچه ذکر شد بیانی از محییدر  یشانا

 کند که اولین صورتی کهاره میاشصدرا در اینجا . آخرتیا در برزخ و  صورت حسی است چه در دنیا باشد یا آفریده که مدبر

روح انسانی مدبر آن است همان صورتی است که در عالم ذر از آن عهد و میثاق بر ربوبیت الهی گرفته شد. سپس آن صورت به 

این صورت جسمانی دنیوی پس از چهار ماه که جسم او در بطن مادرش تکون یافت محشور شد و بعد از مردن به صورت 

 (. 242، ص8ج همان،شود )دیگری محشور می

در واقع این ادعای مالصدرا، مبتنی بر یک اصل فلسفی است که براساس آن، هر معلولی در مرتبه علت تامه خود 

اند، به نحو حضور دارد. بر همین اساس نفوس انسانی هم قبل از تعلق به ابدان، در مرتبه عللشان که همان مفارقات عقلی

های نفس بشری در مرتبه طبیعت به تعریف صدرا برای ارائه ویژگی .(433ـ  436، ص9ج همان،)جمعی و بسیط وجود دارند 

 پردازد.آن می

باشد؛ یعنی فلسفه را با مسئله و مشکلی گاهی نقش آیات و روایات در فلسفه به عنوان طرح کننده مسئله فلسفی می

اند نه در اثبات یا رد و تعیین صورت فقط در طرح مسئله دخیلکنند تا به روش برهانی به حل آن بپردازد. در این روبرو می

کینونت نفس پیش از بدن یکی از مسائل مهم در علم النفس فلسفی است که بیشتر به دلیل توجیه و تبیین صدق و کذب آن. 

یح برخی نصوص ظاهر و بلکه صرزیرا سازگاری قاعده جسمانیه الحدوث بودن نفس با متون و مبانی دینی مطرح شده است. 

 دهد که نفس قبل از بدن در جهانی غیر از عالم ماده موجود بوده و پس از آن به بدن تعلق گرفته است.دینی نشان می

های وحیانی با اصول بنابراین مالصدرا در مقام یک فیلسوف که اهتمام فراوان در نشان دادن سازگاری و مطابقت میان گزاره

یابد و بر اساس آن و همچنین اصل حدوث جسمانی نفس و مبنا قرار فلسفی برای این امر می عقلی دارد، راه حلی عقلی و

از دیدگاه مالصدرا تاویل در مقابل تفسیر نیست بلکه تاویل شکل  پردازد.های وحیانی میدادن آنها، به تاویل و تفسیر آموزه
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راین تاویل نقش استکمالی تفسیر ظاهر را دارد و وسیله وصول تکامل یافته تفسیر بوده و راه وصول به باطن از ظاهر است. بناب

  باشد.به بواطن می

 

 تعریف آنتجرد نفس و 

کلمان که تجرد نفس را انکار های فلسفی درباره ماهیت نفس، تجرد آن است. در مقابل بسیاری از متیکی از محورهای بحث

آورند. دانند و تجرد نفس را نه تنها حکم عقل، که الزمه دین به شمار میاند، حکمای مسلمان، نفس انسان را مجرد میکرده

مالصدرا نیز معتقد است که عقل و شرع در مسئله مغایرت نفس و بدن و تجرد نفس هم داستان هستند و عالوه بر عقل، آیات 

صدرا در اسفار بعد از یازده برهان بر تجرد نفس، آیاتی را به عنوان شاهد بر مطلب قرآن و احادیث بر تجرد نفس داللت دارند. 

به این بیان که زندگی اخروی از ضروریات دین است و این به عقیده او همه آیات معاد داللت بر تجرد نفس دارند. کند. ذکر می

؛ زیرا اگر نفس منطبع در محل مادی باشد (423-424، ص9، ج1891زندگی جز با قبول تجرد نفس ممکن نیست )مالصدرا، 

 . و بعد از زوال محل زائل شود، در این صورت معاد مستلزم اعاده معدوم خواهد بود

داند که خالق هستی ساختار او را از دو بخش روح و جسم قرار داده است مالصدرا انسان را موجودی دو بعدی می

به نظر او نفس در ابتدای پیدایش خود جوهری جسمانی است اما در خالل حرکت جوهری پیوسته  (.13، ص1491)همو، ب

دهد و با حفظ وحدت شخصی خود در نهایت به سیر تکاملی خود را از طریق وصول به مراتب برتر و شدیدتر وجود ادامه می

در « نفس»قابل ذکر است که واژه  (.61-62ص ،1، ج1433گردد )مصباح یزدی، یابد و موجود مجرد میمرتبه تجرد راه می

یک جواب هم حقیقت روح در قرآن مطابقت دارد. قرآن کریم در پاسخ به این که حقیقت روح چیست، با « روح»فلسفه با واژه 

گو روح از پرسند. بو درباره روح از تو می»فرماید: دهد. آنجا که میمبدأ و منشأ نزول آن را توضیح میکند و هم را بیان می

روح از اسرار الهی و مربوط به عالم  .(93/)اسراء« )سنخ( فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است

صیصه امر و فعل مختص به خداست. اسباب و علل در این امر واسطه نیستند و این امر با مقیاس زمان و مکان و با هیچ خ

شود. نفس از امر خدا و امر او در هر چیزی ملکوت آن چیز است. پس برای هر شیئی ملکوتی و نمیگیری مادی دیگری اندازه

 /)اعراف «اند؟ها و زمین ننگریستهآیا در ملکوت آسمان»باشد، چنان که فرمود: که غیر از وجود مادی و حسی او میامری است 

معلوم است که جسم و قوای  .(33/)انعام «به ابراهیم نمایاندیم ها و زمین راگونه ملکوت آسمانو این»( و نیز فرمود: 193

کند که: در شرح اصول کافی بیان می مالصدرا جسمانی هرگز صالحیت رؤیت ملکوت و توجه به وجه ذات باری تعالی را ندارند.

فرماید: بدانید که خلق و اوند میامر انحصار یافته است، خدعوالم اگر چه فراوان و بیرون از شمار است ولی در دو عالم خلق و »

( عالم امر از آن روی امر نامیده شده که خداوند آن را به وسیله امر و کلمه خویش ـ نه از چیزی ـ 33امر از آن اوست )اعراف/

فرماید:  ، چنانکها واسطه هایی ـ از چیزی ـ آفریدهایجاد نموده است. و عالم خلق از آن رو خلق نامیده شده که خداوند آن را ب

( و چون این موجوات با وسایط آفریده شده از چیزی، یعنی ماده دگرگون پذیر 193و آنچه خداوند از چیزی آفرید )اعراف/

صدرا معتقد است این  .(311ص، 4، ج1466)مالصدرا،  «مید و برای فنا ـ نه بقاـ آفریدشدارای کون و فسادند، آن را خلق نا

( فقط تعریف روح است، یعنی آن از عالم امر و بقا است نه از عالم 93)اسرا/ «امر پروردگار من استبگو روح از »: بیان الهی که

اند که خداوند علم روح را بر خالیق مبهم گذارده و ن آن نیست، چنانکه گروهی پنداشتهخلق و فنا، و آن از جهت مبهم گزارد

و حقیقت آن  دقام روح نرسیده است، لذا از شناخت به دورنبرای خودش برگزیده است. بیشتر مردمان چون نفوسشان به م

امکان کشف و آشکار کردنش برای کسی  ،ای از مراتب حقیقت وجود استواسطه بساطتش و اینکه عین مرتبه است که روح به

نکه تالف در ایو تعریف آن ـ جز به این تعریف الهی ـ نیست. پس هویت روح از امر الهی سرچشمه گرفته است، از این روی اخ
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های روح از جمله پیچیدگی آن و منحصر نبودنش در ادامه صدرا به ویژگی .(312همان، ص ) قدیم است و یا حادث واقع شده

به واسطه نارسایی طبیعت و عدم استعداد مردمان از پذیرفتن حقیقت و معنای آن، در حد و مرزی خاص، بلکه از نارسایی 

ست و نه م و جسمانی نیست و داخل در اجساد و خارج از آنها نبوده، نه متصل به اجساد اپذیرفتن وصف و صفت آن، که جس

یک حیثیت مجرد مستقل و یک از نگاه صدرا نفس دو حیثیت متفاوت ندارد،  .(318)همان، ص  کندمنفصل از آنها، اشاره می

شود ولی اضافه مزبور از سنخ اضافه انتزاع می بلکه وجود واحدی است که مفهوم اضافه از آنحیثیت مرتبط و متعلق به بدن؛ 

مقولی نیست، تا حاکی از نوعی عرض باشد. وجود نفس سراسر تعلق و اضافه است و جدای از این حیثیت، وجود مستقلی 

یک تعریف اسمی نیست. بلکه  ندارد. بر این اساس حقیقت نفس همان تعلق است و تعریف آن از جهت تعلق به بدن صرفاً

بودن از ذاتیات نفس و مقوم آن است و نفس تا وقتی نفس است که همین هویت و ارتباط تعلقی با بدن را داشته باشد.  تعلقی

د، نفس از نفس بودن خود منسلخ . وقتی این ارتباط قطع شوارتباط با بدن کردتوان به او نگاه مستقل و بیبنابراین اصال نمی

-شود، بحث نسبت نفس با بدن و تبیین ارتباط بین آنها میتعریف از نفس مطرح میبحث مهمی که به دنبال این  .شودمی

 باشد.

مالصدرا در ارتباط با بحث تجرد نفس و تعریف آن، دیالوگ بسیار زیبایی بین آیات و روایات و دیدگاه فلسفی خود 

به شرع به این تعریف از نفس معتقد شده توان تشخیص داد که آیا بر اساس اعتقاد کند؛ به طوری که به سختی میبرقرار می

 نماید.یا آیات را صرفا جهت تایید دیدگاه فلسفی خود و به عنوان شاهد بیان می

 

 نسبت نفس با بدن

از این )زمین( »نویسد خداوند سبحان فرموده است: مالصدرا درباره نسبت نفس با بدن با استناد و استظهار به آیات الهی می

در آن »فرماید: ( و نیز می33)طه/« آوریمگردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون میایم و در آن شما را بازمیشما را آفریده

(. این آیات به درستی نشان دهنده این حقیقت 23اعراف/«)میرید و از آن برانگیخته خواهید شدکنید و در آن میزندگی می

شود و هویت میان آن دو میه نحوی با آن متحد است که صدق هوشأه دنیایی باست که روح با وجود مغایرت با بدن در این ن

به امام عرض »گوید: به همین معناست. راوی می ناظرده از عبدالرحمن از ابی عبداهلل )ع( نقل ش« علل الشرایع»روایتی که در 

در حالی که در هنگام ورود روح به بدن کند شود انسان آن را احساس میکردم به چه علت هنگامی که روح از بدن خارج می

، باب 428، صتاشیخ صدوق، بی« )چنین احساسی نیست؟ امام فرمودند: زیرا بدن با همین روح رشد و تکامل یافته است.

از آن تعبیر شده، از « کم»( وجه استفاده اتحاد روح با بدن از این آیات این است که در آیه اول، خلق انسان که با ضمیر261

مین دانسته شده است با اینکه حقیقت انسان که همان روح اوست از زمین نیست. بنابراین مصححی برای خلق انسان از ز

ماند جز اینکه اتحاد بدن و روح به حدی باشد که خلق بدن از زمین مصحح تعبیر خلق روح از آن شود. در آیه زمین باقی نمی

در حالی که حقیقت انسان در ( 23)اعراف/ «کنیدشما در زمین زندگی می» دوم نیز در خطاب به انسان بیان شده است که

ی نسبت حیات انسان در زمین اماده است. بنابراین باز مصححی برزمین )ماده( حیاتی ندارد و بلکه حیات آن در عالم ماوراء 

در صحت انتساب حیات به انسان در  ماند مگر این که اتحاد روح با بدن به حدی باشد که حیات بدن در زمین کافیباقی نمی

ی سامعه دیت اعضاء و جوارح بدن، صاحب قوهشود که روح بعد از اتحاد با بدن و واجزمین شود. از برخی آیات نیز استفاده می

روح ای هستند که گردد. چه این امور همگی از افعال جسمانیهگردد و این جهات در وی تمام میی عاقله میو باصره و متفکره

 (.24و نیز: ملک/ 8ها نیست )نک: سجده/بدون واجدیت اعضاء و جوارح بدنی قادر به انجام آن

صدرالمتألهین معتقد است که نفس انسان از حیث جنبه نفسانی خود، یعنی به لحاظ تعلق به بدن، آتشی معنوی 
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(، خداوند آن را در وجود 3-6)همزه/ «رسدها میآتش افروخته خداست، آتشی که به دل»است که به مضمون آیات شریفه 

(. به اعتقاد صدرا پس از آنکه نفس از مقام 249، ص1492های آنها مسلط ساخته است )مالصدرا، ها برافروخته و بر دلانسان

تعلق به ماده و جهان طبیعت فراتر رفت و در مراحل استکمال، به مقام روح و جهان عقالنی رسید، تبدیل به نور محض 

د که نه ظلمت است و نه ویژگی سوزانندگی دارد؛ و این در حالی است که همین نفس، هنگام انحطاط و تنزل از عالم شومی

هایی دراز، آنان را در میان فرا در ستون )و آتشی که(»عقالنی به عالم طبیعت و ارتباط و تعلق به بدن، طبق مضمون آیات 

این آیات عالوه بر اینکه بیانگر نحوه ارتباط و  (.249گردد )همان، صتبدیل می (، نور آن به آتشی سوزان8-9)همزه/« گیردمی

باشد که تحت عنوان حرکت جوهری تعلق نفس به بدن است، بیانگر سیر استکمالی نفس از مرتبه تعلقی به مرتبه تجرد می

 شود.  نفس از آن یاد می

رسد برداشت و تأویل مالصدرا از آیات ششم تا نهم سوره همزه با ظاهر و سیاق آنها سازگاری ندارد. به نظر می

کنند و مخاطب این آیات های اخروی در روز قیامت اشاره میای از عذابتوضیح این مطلب آن است که آیات فوق به گوشه

 شوندبه چنین سرنوشتی دچار می -ات ابتدایی سوره به آنها اشاره شدهکه در آی–افرادی هستند که در نتیجه اعمال سوء خود 

ای است که مراد از آتش را همان نفس در حالی که برداشت مالصدرا از این آیات، به گونه ؛(613، ص22، ج1482)طباطبایی، 

مستقیم و مستقل از مباحث ذکر  در اینجا مالصدرا آیات را به طور کند.انسان در مقام طبیعت و جنبه نفسانی آن معرفی می

 دهد.کرده و سپس معنای مورد نظر خود را از آیات ارائه می

 

 حرکت جوهری نفس 

در باب حقیقت نفس نگاه مالصدرا با حکمای پیشین تفاوت دارد که منشأ اصلی این تفاوت را نیز باید در حرکت جوهری 

و هاهنا سر شریف یعلم به جواز اشتداد الجوهر فی »کند: اشاره میجستجو کرد. صدرالمتألهین به این تفاوت دیدگاه چنین 

که باطن انسان  مالصدرا معتقد است .(11، ص9، ج1891مالصدرا، « )جوهریته و استکمال الحقیقة اإلنسانیه فی هویته و ذاته

ه آن، از نوعی به نوع به حکم حرکت جوهری در معرض تغییر مدام است و هر لحظه و آن ب -که همان ذات و حقیقت اوست-

کند، در همه این حاالت یکی است )همان(. ایشان شود؛ اما در عین حال که ذات او لحظه به لحظه تغییر میدیگر تبدیل می

معتقد است انسان برخالف موجودات دیگر، تنها موجودی است که ماهیت معینی ندارد. انسان مانند دیگر انواع موجودات، یک 

یکم گردد. وی با استناد به آیه ای افراد متکثر باشد بلکه هر فرد، خود یک نوع منحصر به فرد محسوب مینوع نیست که دار

های او نیست گوید انسان بر خالف موجودات دیگر شیء محصل و معینی نبوده است. حقیقت انسان فعلیتمی «انسان»سوره 

های نهفته در وجود انسان او را دهد. بنابراین ظرفیتت او را تشکیل میهایی که در برابر او قرار دارد، ماهیشمار امکانبلکه بی

از سایر موجودات متمایز کرده است و او را مستعد امانتی نموده که خداوند متعال در سوره احزاب به آن اشاره فرموده است 

هایی پیاپی به او عطا د و صورتخداوند تعالی انسان را از ادنی مراتب خلقت تکامل بخشی(. 133، ص1439الف)مالصدرا، 

(. این رجوع بدین گونه است که انسان بعد از طی درجات جمادی، 123)انبیاء/ وع کندفرمود تا به مبدأ خود یعنی خدا رج

به اعتقاد وی تنها کسانی از این حقیقت  (433، ص9، ج1891مالصدرا، نباتی و حیوانی باید درجات آسمان عقل را بپیماید )

که آنها از خلق بل» :گونه که آیه شریفهه خداوند در این دنیا پرده از دیدگان بصیرت آنها برداشته است؛ اما همانآگاهند ک

 . (234، ص1492، همو)ها از این حقیقت غافلند کند، بیشتر انسانداللت می (13)ق/« جدید در شبهه اند

برد. بر را جهت تکمیل ادعای خود در مورد حرکت جوهری نفس به کار می« ق»سوره  13مالصدرا بخشی از آیه 

به معنای جهان آخرت و آفرینش موجودات در آن جهان است. « خلق جدید»اساس قرائن، این آیه داللت دارد بر اینکه عبارت 
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ق از خلقت مجدد موجودات در روز قیامت و عالم آخرت در شک و شود که منکران حبنابراین از سیاق آیه چنین دریافت می

(. در حالی که مالصدرا عبارت 316، ص19، ج1482پندارند )طباطبایی، تردید و خطا و اشتباهند و آن را امری محال می

 تنوع دانسته است.ها نسبت به این مذکور را به تنوع در ذات انسان تعبیر کرده و آیه فوق را ناظر بر غفلت بیشتر انسان

 

 نتیجه گیری 

و « های دینداده»توان بین به ویژه حکمت متعالیه در دامن تعالیم اسالم، اگرچه نمی و توجه به بالندگی فلسفه اسالمی با

 الهام گرفتن با های فلسفی در بسیاری از مواردتوان گفت: استداللادعای عینیت کرد ولی، دست کم، می« های فلسفهفراورده»

و پیروان مکتب او از طرفی آیات قرآن مالصدرا  .کندهای موافق با دین را اثبات میآموزه ،تون دینی به مدد روش فلسفیاز م

اند و از طرف دیگر با مبنا قرار دادن متون وحیانی و احادیث، به ارائه، تحکیم و را بر اساس مبانی حکمی خویش تفسیر کرده

توان به راحتی حکم نمود که متون دینی مبنای عرضه اند. بدین سان در این مکتب نمیپرداختههای فلسفی خود تأیید دیدگاه

-در زمینه نفسصدرا نظریات توان گفت میبه طور کلی اما  های حکمی پایه ارائه تفسیر متون دینی.حکمت است یا دیدگاه

اگر چه مالصدرا . حرکت جوهری و تشکیک وجودبنا شده است از جمله اصالت وجود، فلسفی بر اساس چند اصل مهم شناسی 

-آورد و به صراحت فلسفه معارض با وحی را سزاوار تباهی میدر آثار حکمی خود از آیات و روایات فراوان سخن به میان می

روش برهانی که شرط حکمت متعالیه و نافی مای است که ها در حکمت متعالیه به گونهداند، اما نحوه کاربرد این نوع گزاره

 .نیست باشدمقوم آن می

 

  کتابنامه

 قرآن کریم.

 شیخ صدوق، علل الشرایع، نجف: مکتبه حیدریه.بی تا.

 .1891، یبرعدار احیاء التراث ال :االربعة، بیروتالعقلیه در الدین شیرازی، الحکمة المتعالیة فی االسفار ص

 .1462اآلیات، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران، ، اسرار ------------

 .1463قم: انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، ، تفسیر القرآن الکریم، ------------

 .1433رساله سه اصل، )تصحیح سید حسین نصر( تهران: انتشارات روزنه، ، ------------

 .1461تهران: انتشارات مولی، ، تصحیح و ترجمه: غالمحسین آهنی، العرشیه، ------------

 .1466، شرح اصول الکافی، )تصحیح محمد خواجوی( تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ----------------

 .1491الف، المبدأ و المعاد، تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا، ------------

 .1491تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا، ب ، کسراألصنام الجاهلیه، تحقیق محسن جهانگیری،------------

 .1464)ترجمه محمد خواجوی( تهران: انتشارات مولی،  ،، مفاتیح الغیب------------

 .1433مجموعه رسائل فلسفی، تهران: انتشارات حکمت، ، ------------

 .1439، تحقیق حامد ناجی اصفهانی، تهران: حکمت،الفمجموعه رسائل فلسفی ،------------

سه رساله فلسفی، مقدمه، تصحیح و تعلیق سیدجالل الدین آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه  ،------------

 .1439قم، ب

الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، تصحیح و تحقیق سید مصطفی محقق داماد، بنیاد حکمت اسالمی  ،------------



 701-792، ص   9911،  دی 9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.ir  

 

912 

 

 .1492، 1صدرا، چ

 .1491بن ترکه اصفهانی، تمهیدالقواعد،)با حواشی قمشه ای( قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ سوم، صائن الدین، ا

طباطبایی، محمدحسین. المیزان فی تفسیرالقرآن، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه 

 .1482مدرسین حوزه علمیه قم، 

مهر، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام ، نگارش محمد سعیدیشرح جلد هشتم اسفار اربعه .مصباح یزدی، محمدتقی

 .1433خمینی)ره(، 

 ، قم: انتشارات صدرا.9(. مقاالت فلسفی، چ1493مطهری، مرتضی. )

 .1323ج، بیروت: موسسه الوفاء، 112مجلسی، محمدباقر. بحاراألنوار، 

 


