
  
  
  
  

 يانگار جسم يةنظر ينقد و بررس
  فالسفه دگاهيروح بر اساس د

*يحيمحمد ذب  3/12/1391: دييخ تأيتار    7/3/1391: افتيخ دريتار
  

  **سرشت كين نيپرو   __________________________________________________________ 

  دهيچك
رباز مورد توجه بشر واقـع شـده   يه از دكاست  ين موضوعاتيتر از مهم يكيقت نفس، يحق

ن مباحـث  يتر دهيچياز پ يكيرده است. كمعطوف شمندان را به خود ياز اند ياريو ذهن بس
 يهـا  در آمـوزه  يبـا خداشناسـ   يخودشناسـ  يرازت تجرد نفس است. هم ةمسئل باره، نيدر ا
ات و يـ د آكيـ ز عالم خلقـت دارد. تأ يانگ شگفت ةدين پديا عيگاه بس رفي، نشان از جاينيد

تـر   دن و از همه مهميد الت، خوابيات، تخكادرا ةنفس، مسئل يبدن و بقا يات بر فنايروا
را بـر آن داشـته    يلمـان اسـالم  كلسوفان و متي، فينفوس و ثواب و عقاب اخرو يماندگار

شـند. در  كبر يرازآلـود هسـت   يان معميا يو هست يستيه در حد توان، حجاب از چكاست 
انـد.   ردهكـ ارائـه   يمختلفـ  يهـا  دگاهيـ شـمندان د يست، انديت نفس چيقت و ماهيه حقكنيا

ل آنان، در ادامه بـه  يو نقد دال يمتكلمان اسالم دگاهياز د يگزارش ةبا ارائپژوهش حاضر 
 يابيـ زبا ار تيدر خصوص تجرد نفس پرداخته است و در نها ياسالم لسوفانيل فيدال انيب

آنـان دفـاع از    ةفـ يكه چرا متكلمان كـه وظ  دهد يپاسخ م يپرسش اساس نيبه ا دگاهيدو د
 دگاهيـ در خصـوص تجـرد روح، د   ينقلـ  حاتيتصـر  اسـت، بـا توجـه بـه     ينيد هاي هگزار
  .اند هرفتيروح پذ ةرا دربار يانگار جسم

  .، تجرد نفسيانگار نفس، روح، جسم واژگان كليدي:
                                                      

  .قم دانشگاه يگروه فلسفه و كالم اسالم اريدانش* 
  .يارشد فلسفه و كالم اسالم يكارشناس** 
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  مقدمه
ار يبسـ  يرباز آرايه از دكشود  ي، روشن ميالمكو  يفلسف يها شهيخ انديبه تار يبا نگاه
همـة   ه طرح تفصـيلي كه است وجود داشت يقت روح و نفس آدميدربارة حق يگوناگون

 ين رو بـا نگـاه اجمـالي بـه آرا    يـ آنها از حوصلة يك مقالة پژوهشي خارج اسـت؛ از ا 
مدعاي متكلمان اسالمي دربارة عدم تجرد روح با تكيه بر ديـدگاه فيلسـوفان مسـلمان،    

  متكلمان تحليل، نقد و ارزيابي شده است. يآرا

  قت نفسيحقدربارة گوناگون  يآرا
  ند:ك يان ميگونه ب  نه را اينين زمي، آرا در ايبند ميتقس يكر د يفخر راز
لمان قبول دارند و بـر رد  كاز مت يارين قول را بسين جسم است. اي. نفس، هم1

  اقامه شده است. يليآن دال
  را دربر دارد: ياديدگاه، اقوال زين ديباشد. ا يدر داخل بدن م ي. نفس، جسم2
قـت  يو حق يت روشـن يداند؛ چون آتـش، خاصـ   ي، نفس را آتش مافلوطرخسالف) 

ه مـدبر تـن،   كـ بـان  ين گفتـة طب يـ ت حرارت دارد، پس نفس آتش اسـت. ا ينفس، خاص
  ند.ك يد ميين مذهب را تأياست، ا يزيحرارت غر

 يات بـاق يـ ه نفس متردد است، حكمعتقد بود نفس، هواست و مادام  وجانسيدب) 
ن نفَس است و يگردد؛ پس نفْس هم يمل ينفَس قطع شود، نفْس هم زا يباشد و زمان يم

  ست.يهم جز هوا ن قت آنيحق
شـود و نفـس،    يا مـ ياش يه آب، سبب نشوونماكاز آنجا «د: يگو يم يس ملطيتالج) 

  ».باشد يقت نفس، آب ميمنشأ رشدونمو بدن است، حق
ن باشـد از  يبه مقـدار معـ   يكه هركنيد) نفس، مجموع اخالط اربعه است، به شرط ا

ات ادامـه دارد و  يـ انـد، ح  به مقدار مخصوص يكاخالط اربعه هر يتا وقت هكن جهت يا
  ل گردد.يات زاينماند، ح يت باقيفكيت و يمكن يه اكهربار 

  د.يآ يرا خون اشرف اخالط اربعه به شمار ميط) نفس، همان خون است؛ ز
نجد و كه آتش در زغال، روغن در ك دانند؛ چنان يف ميلط ينفس را جسم يظ) برخ
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  است. يان دارد، نفس هم در بدن جاريگل در برگ گل سرآب 
گر يديكـ ان بـا  كاخالط و ار يان است؛ چون وقتك) نفس، همان مزاج و اعتدال ارك

  د.يآ يد ميخته گردد، اعتدال پديآم
ن بطن چپ ييه در شراكاست  يفيلط ين باورند كه نفس، اجزايگر بر ايد يل) جمع

  رسند. يبه تمام بدن م انيواسطة شر  قلب قرار دارند و به
رسـند و   يق اعصاب به تمام بدن ميند و از طريآ يه در دماغ به وجود مك يم) ارواح

  دهند. يل مكيقت انسان را تشيدهند، حق يبه بدن م ياريت اختكحس و حر يروين
ات تـا آخـر عمـر    يـ از اول ح ياصل يبدن است. اجزا ياصل ين) نفس، همان اجزا

  شوند. ياد نميم و زكاند و هرگز  يباق
  چند قول است: يز داراين نظر نيا .باشد يم يجسمان ي. نفس، امر3

  ات است.يالف) نفس، صفت ح
  شود. يانسان نفس شمرده م ،طيل و تخطكب) همان ش

  ج) نفس، تناسب اخالط و اعضاست.
شـتر  يدگاه بيـ ن، ديـ سـت و ا ين يه جسم و جسـمان كمجرد است  ي. نفس امر4

  .)276- 271، ص1، ج1341است (رازي:  فالسفه
در  يجرجـان حقيقت و ماهيت نفس، اختالف بسيار اسـت.  دربارة كه پيداست، چنان

  د:يگو يم  نهيدر اين زم شرح مواقف
مجـرد   يه نفـوس انسـان  كـ ن باورند ين، بر اين و چه متأخريفالسفة مشهور، چه متقدم

ردند. آنها معتقدنـد  كن نظر موافقت يبا ا راغبو  يغزالاز مسلمانان، مانند  ياست. برخ
ان كـ ه حالّ در ماده باشد، مك ينه جسم است و نه قوة جسمان يعنيست؛ ين ينفس ماد

ـ ست و به بدن تعلـق دارد و ا يز نين يقابل اشارة حس .ندارد ر و ين تعلـق، از نـوع تـدب   ي
رده كا در آن حلول ياز آن باشد  يه نفس، داخل در بدن و جزئكنيتصرف است بدون ا

ه مخالفـت  ين نظريمتكلمان با ا ياند، ول دگاه موافقين ديز با ايه نيز صوفا يباشد. جمع
» كننـد مـي  ينفـ  -چه عقول و چه نفـوس  -ردند؛ چون آنها مجردات را به طور مطلقك

  ).247، ص7، جق1425(ايجي، 
شتر متكلمان بر اين باورند كه نفس آدمي، امـري جسـماني اسـت. در    يبنابراين ب

باورند كه نفس، مجرد از ماده است و براي اثبات نظر خود بـه  مقابل، فالسفه بر اين 
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ه در كـ اساسـي   ياند. پرسشل عقلي و نقلي، نظير آيات و روايات تمسك جستهيدال
ه كـ  يلمـان اسـالم  كه چـرا مت كـ ن اسـت  يكند، انمايي ميرخ ياي جدنجا به گونهيا

 يدگاهيـ د ،ورد نفـس انـد، در مـ   قرار داده ينيد يها ار خود را دفاع از گزارهكاساس 
ه دال بـر تجـرد   كـ ات و رواياتي ياند و با وجود آ دهيات برگزيات و روايبا آ مخالف

  اند؟ ردهكار كنفس است، آن را ان

  بودن روح از نگاه متكلمان اسالمي يل جسمانيدال

  ل اوليدل
  است: يياس استثنايل به صورت قين دليا

 كن مـدر كـ سم خواهد بـود؛ ل ز جيات نيلك كات، جسم باشد، مدريجزئ كاگر مدر
بـه   يازيـ هم جسم است. مقدم، ن -نفس يعني -اتيلك كات جسم است، پس مدريجزئ

 كات توسـط جسـم ادرا  يـ لمـان، هـردو معتقدنـد جزئ   كرا فالسـفه و مت ياثبات ندارد؛ ز
ل كيه انسـان تشـ  ك يا هين شرح است: قضيبه ا ين مقدم و تاليان مالزمه بيشود. اما ب يم
ن حرارت، حرارت است، يمانند ا ،است يلكو محمولش،  يآن، جزئدهد و موضوع  يم

موضـوع و محمـول    كه تصور شده است؛ چون بدون ادراين قضينجاست كه طرفيدر ا
نـد،  ك يم را صادر مكه حك ييرويرد. نكم صادر كحمل و ح يگريرا بر د يكيتوان  ينم

رو، ين نيند. اك يل محم يگريرا بر د يكيگاه موضوع و محمول را نزد خود حاضر و آن
ه كـ اسـت و چـون ثابـت شـده      يلكو  يامور جزئ كهمان نفس است؛ پس نفس، مدر

ه نفس كنيباشد؛ چه ا يز جسم مين يلكامور  ك، جسم است، پس مدريامور جزئ كمدر
ـ   كند؛ بنابراين اگر نفس از جهت ادراك يم كهردو را در  يجسـمان  ي، امـر يامـور جزئ

ل ثابت شد كه نفـس هـم   ين دلياست. با ا يز جسمانين يلكامور  كاست، از جهت ادرا
،  3، جق1409تفتـازاني،  ( نه مجرد ،جسم است ند وك يم كات را دريلكات و هم يجزئ
  ).364تا]، ص / اسدي، [بي306ص

  ل اولينقد دل
بدن باشـد؛   ي، اعضا»ن حرارتيا«مانند  يات جزئكادرا كست گفته شود مدريدرست ن
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 كات را دريـ بدن، جزئ يه به واسطة اعضاكز نفس است ين ين امور جزئيا كه مدركبل
باشـد،   ينفس م يو جزئ يلكامور  كه مدركنيه در اكگردد  يادآوريند. الزم است ك يم

لة يرا به وسـ  يرا بالذات و امور جزئ يلكه نفس، امور كنجاست يته اكست؛ نين ياختالف
نـدارد. در   كـي نفـس، ادرا  افزون بر اين، جسم بدون وجـود  (همان). ندك يم كآالت در

شود،  يروح از بدن خارج م يل وقتين دليباشد؛ به هم يمربوط به نفس م كقت ادرايحق
خـود را   كادرا يلـ كند و به طور ك ينم كرا در» ن حرارت، حرارت استيا«بدن گزارة 
نـد، بـه   ك ين حرارت، اگر جسم احساس سوختن مين در مثال ايدهد. بنابرا ياز دست م

را به نفس نسبت داد و گفـت:   يامور جزئ كد ادرايجه باينفس است؛ در نت ل وجوديدل
ه كـ  ينـد؛ در حـال  ك يم كز دريرا ن يلكند، امور ك يم كرا در يه نفس، امور جزئكچنان
  مجرد از ماده است. يقتيحق

  ل دوميدل
شود، همان نفس اوسـت  به آن اشاره مي» من«لمة كداند آنچه با  يسي بدون ترديد مكهر
ن امـور  يـ شود و همة ا ين امور متصف ميردن و مانند اك تكستادن، حريبه نشستن، ا هك

ز يـ جسم متصـف شـود، خـودش ن    يها يژگيباشد و هرچه به و يجسم م يها يژگياز و
آتـش،   يگرم كباشد؛ مانند در يات نفس مكن ادرايه عكدارد  ياتكجسم است. بدن ادرا

ن يد صفاتش عيبا بدن متفاوت بود، نبا ايعسل. اگر نفس، مجرد  ينيريبرف و ش يسرد
  (همان). ن استين چنيه اك يصفات بدن باشد، در حال

  ل دومينقد دل
س اسـت و در مـوارد   كقـت نفـس هـر   يشود، در حق يبه آن اشاره م» من«لمة كآنچه با 

ن نفس و يل شدت تعلق بين، به دليشود و ا ين واژه، بدن منظور ميبا استفاده از ا ياديز
ماننـد نشسـتن،    ييهـا  يژگـ ينفس بـه و  يه گاهكاست  يا ن تعلق به اندازهيا بدن است.

 .انـد  ن صفات مخـتص اجسـام  يه اكنيشود، با ا يمحسوسات متصف م كستادن و ادرايا
نفس و بـدن را   يبودن نفس دانست؛ بلكه تنها شدت وابستگ ل جسميتوان دلن را نمييا
ه بـا  كـ شود  يمتصف م يسان به صفاتن، انيبر ا افزون ).307-306ص (همان، رساند يم
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تفكر و تخيـل، يـادآوري مسـائل مربـوط بـه گذشـته و ادراك        ت منافات دارد؛يجسمان
ن صـفات  يتوان به طور مطلق گفت صفات نفـس، عـ   يرو نم اموري كه مجردند. از اين

  باشد. يجسم م

  ل سوميدل
د و انتقـال آن از  خواهـد بـو   يها مساو مجرد باشد، نسبتش به تمام بدن ياگر نفس، امر

ن يـ توان گفـت ا  ين نميقين صورت به يگر اشكالي نخواهد داشت. در ايبه بدن د يبدن
  ).307(همان، ص روز استيهمان شخص د ،انسان

  ل سومينقد دل
 يبرهـان » اسـت  يها مسـاو  اگر نفس مجرد باشد، نسبتش با تمام بدن«ه كن مطلب يبر ا

مـزاج و   ين، هر بدنيست. افزون بر ايرش نيپذن امر قابل يجه اياقامه نشده است؛ در نت
 يهـم نفسـ   رد و آنيپذ يشتر نمينفس را ب يكه ك يا اعتدال خاص خود را دارد؛ به گونه

توان گفت نفس در صورت مجردبـودن آزاد   يه با مزاجش تناسب داشته باشد. پس نمك
  (همان).گر منتقل شود يبه بدن د ياست تا از بدن

  ل چهارميدل
ه به جوهر مجرد علم نـدارد و امـر   ك يدارد؛ در حال يات خود علم و آگاهبه ذ يسكهر

 مجـرد باشـد   يتواند جـوهر  يباشد؛ پس ذات انسان نم يمجهول با امر معلوم متفاوت م
  ).364تا]،  (اسدي، [بي

  ل چهارمينقد دل

ت باشد، خود محـل نـزاع اسـت؛    ين برهان علم به ماهيدر ا ياگر منظور از علم ضرور
ا يـ م، در تجـرد  يت آن علـم داشـت  يـ م و اگـر بـه ماه  يسـت يت نفس نيعالم به ماه را مايز

د و نزاعي نبود و اگر علم به وجود، مراد باشد، مسـلّم  يچ ترديه يبودن آن، جا يجسمان
اين دليل بدون  ،كه پيداستچنان .شود، نه وجود يت مياست؛ چون تجرد مربوط به ماه
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به وجود ذاتـش   يباشد؛ زيرا هر انسان عاقل يم بودن جسم ه مدعيان مادييوكاست عل كم
ه معلـوم بـا   كدارد. حال  كنند، شك ياو ثابت م يه براك يدارد و در اجزائ يعلم و آگاه

نـد،  يگو يلمـان مـ  كه متكقت انسان، همان جسم حالّ در بدن يمجهول تفاوت دارد، حق
نند، جاهـل  ك يلمان ثابت مكه متك يفي)؛ چراكه انسان به جسم لط365ست (همان، صين

نقل شده اسـت و در   سينا ابناست. سزاوار يادآوري است كه از استدالل شهودي كه از 
گذاري بين معلوم و مجهول، تمايز بـين ماهيـت و وجـود ثابـت شـده       آن از راه تفاوت

  ).13، ص3، ج1383سينا،  توان در مورد ادعا سود جست (ابناست، نمي

  دليل پنجم
ن يـ از ا انمنـد اسـت،  كم ءيان دارد و نه حالّ در شـ كنه مه كفرض شود  ياگر موجود

در  يباشـد. از تسـاو   ين موجود با خداوند متعـال در ذات مسـاو  يد ايآ يفرض الزم م
ن است كه يـا واجـب   ين مساوات، ايجة ايد و نتيآ يت الزم ميدر تمام ماه يذات، تساو

رفت موجود يتوان پذ ين نميباشد. بنابرا ين، واجب و هردو محال مكا ممين گردد كمم
نـد  كانمنـد حلـول   كء ميان باشـد و نـه در شـ   كـ ه نـه در م كوجود داشته باشد  يحادث

ل انكار تجرد نفس از يترين داليكي از مهم ظاهراً .)124، صم1989(حسيني ابوسعده، 
پندارند فرض تجرد نفس و هر موجود ديگر بـا  سوي متكلمان اين دليل است. اينان مي

اي پاره كهبه عنوان يك موجود مجرد، ناسازگار است و با وجود اين الوجود فرض واجب
دارند، منكر آن شدند و وظيفة اصلي خود را كـه   تصريح آيات و روايات به تجرد نفس

 ردند.كدفاع از منابع ديني است، فراموش 

  ل پنجمينقد دل
ت يـ اهدر م يتساو يبرا ي، عامليدر صفات سلب يه تساوكن برهان آنجاست يال اكاش

انـد و   يانمند دو صـفت سـلب  كء مينداشتن و عدم حلول در ش انكشمرده شده است. م
در  يتسـاو  ،نيـ گردد. افزون بـر ا  يدر ذات نم ي، موجب تساويدر صفات سلب يتساو

بـا   يـك ه هركنيگردد. دو امر مختلف در ا يدر ذات نم يهم موجب تساو يصفات ثبوت
 يـك ه هركـ نيا دو امر متضاد در ايباشند  يم كتفاوت دارد، در بعضي امور مشتر يگريد
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ت يـ در ماه كباعـث اشـترا   يدر صفات ثبوت كن اشتراياند. ا كاست، مشتر يگريضد د
انمنـد  كء ميان دارد و نـه در شـ  كـ ه نـه م كاست  ين نفس، امر مجرديگردد. بنابرا ينم

 شـود  ياو با ذات خداوند متعال نمـ  ين دو صفت نفس، موجب تساويند و اك يحلول م
اشكاالتي از اين قبيل ناشي از نوع نگـرش  تأكيد بر اين نكته ضروري است كه (همان). 

متكلمان به مسئلة وجود است. فيلسوفان مسلمان كه وجود را مشترك معنوي و در همة 
  دانند.دانند، تفاوت موجودات را در درجات وجود ميموجودات به يك معنا مي

  ل ششميدل
 يهـا  تكـ و حر كدن انسان است و محل قدرت بـر ادرا ، بيلكو  يات جزئكمحل ادرا

آن  ين بـدن و اجـزا  يـ قـت انسـان را ا  يد حقيـ صورت با نيباشد. در ا يز بدن مين ياراد
  ر استوار است:ين برهان بر سه مقدمه به شرح زيل دهند. اكيتش

را جسـم انسـان از دو حالـت    يباشد؛ ز ين جسم ميات همكمقدمة نخست: محل ادرا
اسـت. قسـم دوم باطـل     كا فاقـد شـعور و ادرا  يـ دارد  كشعور و ادرا اي ست:يخارج ن

ه كـ  يباشد، جماد محض است. زمـان  كاز شعور و ادرا يخال يرا هر جسميباشد؛ ز يم
ه تفاوت آن دو در شـعور  كشود  يرند، مشاهده ميگ يقرار م يوان مورد بررسيجماد و ح

باشد، جماد محـض اسـت و    نداشته كاست؛ حال اگر بدن انسان شعور و ادرا كو ادرا
(فخـر رازي،   شـود  يز ثابت ميو شعورش ن كست، دريچون بدن انسان، جماد محض ن

  ).54-50، ص7، جق1407
نـد و  ك يم كز دريات را نيند؛ چون جزئك يم كات را دريلكن بدن يمقدمة دوم: ا

را  يبـ كء مريس شـ كز باشـد. هـر  يات نيلك كد مدريات باشد، بايجزئ كهرچه مدر
ند و در منطق ثابت شده است تصـور امـر   ك كد مفردات آن را هم دريند، باك كادرا
را  ينـ يه درد معكـ  يشخص نمونه يباشد. برا يب، مسبوق به تصور مفردات آن مكمر
ت يـ ند، ماهيب ين انسان را ميه اك يسكا يفهمد و  يز ميت درد را نيند، ماهك يم كدر

ز يـ ات نيـ لك كنـد، مـدر  ك كا درات ريجزئ يزيند؛ پس هرچك يم كز دريانسان را ن
  باشد (همان). يم

ت كـ توانـد حر  يم يسك .است يات ارادكمقدمة سوم: جسم انسان قادر بر انجام حر
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ه داراي كـ ار دارد يـ قصـد و اخت  يسـ كار داشته باشد و يه قصد و اختكانجام دهد  ياراد
ن جسـم  يـ ا كدارد؛ در نتيجـه اگـر ادرا   كن اساس فاعل مختـار، ادرا يا باشد. بر كادرا

ز ثابـت و روشـن   يـ ن ياراد يهـا  تكار و قدرت بر حرياخت ،خاص ثابت شد، به تبع آن
  (همان). گردد يم

ـ كـ د بدن به ادراينجا روشن گرديمقدمة چهارم: تا ا  يهـا  تكـ و حر يلـ ك، يات جزئ
ن، انسـان  يقـ يراسـت؛ پـس بـه    ين صفات را پذيقت انسان ايگردد. حق يمتصف م ياراد
  (همان).باشد  ين بدن ميا داخل يا جسمين بدن يهم

ترتيب، طبق اين برهان، جسم انسان ادراك دارد؛ چه اگر فاقد ادراك باشـد، بـا    بدين
تنها امور جزئـي، بلكـه    جماد محض فرقي ندارد و بطالن اين امر، بديهي است. جسم نه

حـال كـه ثابـت      شود؛كند. ادراك به اختيار و حركت منجر ميامور كلي را نيز درك مي
  شود كه حقيقت آدمي همين جسم است. جسم، ادراك و حركت دارد، ثابت مي شد

  ل ششمينقد دل
، نفس انساني يو جزئ يلكامور  كه محل ادراكرد كتوان نقد ان ميين بيل را با اين دليا

 كرا خود، بدون واسـطه در  يلكند؛ اما امور ك يم كات را با جسم درياست. نفس، جزئ
ل زمـاني كـه   يـ راك جزئيات تنها واسطه و ابزار است؛ به همين دلند. اين بدن در ادك يم

د مجـرد  يـ با يلـ كبر اين محل امور  افزونشود، بدن ادراكي ندارد. نفس از بدن جدا مي
شـود و در   يم مـ يز تقسـ ين يلكم و به تبع آن، امر يباشد، محل تقس يرا اگر ماديباشد؛ ز

صدق خواهد داشت و ايـن، نادرسـت   ، كلي نخواهد بود و امتناع در يلكنتيجه صورت 
 يات ارادكاست؛ چه اينكه كلي آن است كه امتناع در صدق نداشته باشد و در مورد حر

 يدهد؛ چون وقتـ  يلة جسم انجام ميات را به وسكن حريه اكد گفت: نفس است يز باين
و  كه نفـس متصـف بـه ادرا   كندارد. حال  يتكگر جسم حرينفس از جسم جدا شود، د

  مجرد است. يه امرك دهد يل مكيقت انسان را نفس تشيردد، حقگ يفعل م

  دليل هفتم
سـت؛  يان نداشته باشد، فعلش بر تماس او با محل فعـل متوقـف ن  كاگر نفس حجم و م
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ب، يـ ترت نيـ رد. بـه ا يـ گ يانمند قرار نمـ كء ميان ندارد، در تماس با شكه مك  يئيچون ش
دهد و در نتيجه به  با محل فعل انجام  از به مالقات و تماسينفس بايد فعلش را بدون ن

ت دهد؛ چون نفس انسـان  كطور ضروري هركس بايد بتواند اجسام را بدون تماس حر
ر اجسـام قابـل   يت دادن اوست و از آنجـا كـه سـا   كن بدن، قادر بر حريبدون تماس با ا

ة يـ د نفـس بتوانـد بق  يـ آ يسان است، الزم مـ يكاند و نسبت نفس به همة اجسام  تكحر
ن امر به بـداهت باطـل اسـت؛ پـس     يه اك يت دهد؛ در حالكام را بدون تماس حراجس

ه در كـ   يئيست و هـر شـ  يا نيدادن اش تكء، قادر بر حريق تماس با شينفس، جز از طر
 يمـاد  ين نفـس، امـر  يان و جهـت اسـت؛ بنـابرا   كم ير اجسام باشد، دارايتماس با سا

  ).54(همان، ص باشد يم

  نقد دليل هفتم
بـدن خـود تعلـق     هه نفس بكست؛ بليسان نيكبا همة اجسام، از جمله بدن نسبت نفس 

ر اجسام وجـود نـدارد. تعلـق و ارتبـاط     ين تعلق در ارتباط نفس با سايدارد و ا يديشد
اي است كه فيلسوفان مسلمان، افزون بر آنكه بستر حدوث نفس را نفس و بدن به گونه
  دانند.نيز به همين بدن مي دانند، عامل تمايز نفوس راهمين بدن خاص مي

  دليل هشتم
ن يـ بـه ا   پاسخدر است،  يقت آن، چه امريست و حقيس بپرسند كه انسان چكاز هر

ن بـدن اسـت، همـة    ير از ايغ يگريء ديند و اگر گفته شود انسان شك يبدن اشاره م
ه كـ نـد  ك يم مـ كـ ح يسـ كن عقل هريبر ا افزوننند. ك يب ميذكن سخن را تيعقال ا

د، خطاب يبگو يسكن بدن است و اگر ي، متوجه ايب، عقاب و امر و نهخطاب، ثوا
ننـد.  ك يب مـ يذكـ باشـد، عقـال او را ت   ين بدن مير از ايغ يگريء ديش يدر امر و نه

 يهيار و بـد كصراحت آن را باطل داند، بطالنـش آشـ   بداهت و ذهن به هرچه عقل به
به اسـتدالل نـدارد    يازينن بدن است، يقت انسان هميه حقكنيباشد؛ پس علم به ا يم

  ).56روشن است (همان، ص يسكهر يو برا
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  نقد دليل هشتم
كه ثابـت  چنان -ن جسم است، نادرست است؛ زيرايقت انسان هميه تمام حقكن ادعا يا

ن يـ متوجـه ا  يدانند و امر و نهـ حكما، حقيقت انسان را بعد روحاني او مي -شده است
 -قت انسان كـه مجـرد اسـت   يه نفس و حقكبدن نيست، بل ياز اعضا يا عضويبدن و 
  شود. يمورد خطاب واقع م -آيدزودي مي ح آن بهيتوض

ل تجـرد  يـ بعد از طرح و نقد براهين جسمانيت نفس، اينك نوبـت پـرداختن بـه دال   
را  ين مـاد يام مـاده و قـوان  كـ نفس است. حكما معتقدند بعد روحاني انسـان هرگـز اح  

ـ كـ  يرد و مرگ و نابوديپذ ينم م او راه نـدارد.  يار و لـوازم مـاده اسـت، در حـر    ه از آث
 يو نقلـ  يل به دو بخـش عقلـ  ين دالياند. ااقامه كرده ياريل بسيباره دال نيحكيمان در ا

  نجا براي رعايت حجم مقاله به بيان اهم آنها بسنده شده است.يدر ا شود. يم ميتقس

  ل اثبات تجرد نفسيدال

  يل عقلي. دال1

  ل اوليدل

د محـل آن تعيـين شـود.    يـ بودن قوة عاقله درست باشـد، با  دعاي جسمه اك يدر صورت
رده كـ ا در قلب حلول يا در مغز و ين قوه يه اكن باورند يت نفس بر ايقائالن به جسمان
  اند:ردهكگونه بر تجرد نفس استدالل  ن مقدمه، اينياست. با بيان ا

رده باشـد،  كا مغز حلول ينمونه در قلب  ياگر قوة عاقله در جسم قرار داشته باشد، برا
ند و هردو قسـم باطـل   كوقت آن را تعقل ن چيا هيند كشه آن جسم را تعقل يد هميا باي

ن شـرح اسـت   يان مالزمه به ايشود. ب يز باطل مياست. با ابطال هردو شق، تالي مقدم ن
ـ از دارد يـ ن يگريا به صورت دين جسم يا كادرا يه قوة عاقله براك ن صـورت  يا همـ ي
گري محتاج باشـد و صـورت دوم حاصـل    ياست. اگر به صورت د يافكش كاادر يبرا

ماده به وجود آمده اسـت و   يك يرا دو صورت برايد؛ زيآ يش مين پيشود، اجتماع مثل
رده و كه در مادة آن حلول كا قلب يمغز  ي، صورت اصليكيباشد.  يمحال م ين، امريا
 رده اسـت كـ حلـول   يصـل ه در مجموع مـاده و صـورت ا  كآن،  ي، صورت ذهنيگريد
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از نداشـته باشـد، دو   يـ گـر ن يو اگر به صـورت د ) 281-276، ص3، ج1383سينا،  (ابن
ـ ه در اكـ اسـت   يافكـ ش كـ ادرا ين جسـم بـرا  يا مقارنت با ايحالت متصور است؛  ن ي

اسـت و قـوة عاقلـه     يشگين مقارنت، هميند؛ چون اكشه آن را تعقل يد هميصورت با
ـ ست، پس نباين يافك كادرا يا صرف مقارنت براي دائماً حالّ در محل خود است و د ي

دانـد قـوة    يس به بداهت مكرا هريند. دو حالت نادرست است؛ زك كگاه آن را در چيه
ـ جـه ا يدر نت نـد. ك يتعقـل نمـ   ينـد و گـاه  ك يآن جسم را تعقل م يعاقله گاه ن قـوه  ي

  (همان).رده باشد كحلول  يجسمان يتواند در امر ينم

  ل دوميدل
ـ   يق آنهـا بـه حق  يـ ه از طركـ هـا دارد   يژگيو يسر يك يهر موجود  يقـت آن موجـود پ

دارد ي خود آثـار و خواصـ   يست و برايستثنا نمن قاعده يز از اين يم. موجود ماديبر يم
  ن آثار عبارتند از:يگردد. ا يگاه از آن جدا نم چيه هك

بـه خـودي خـود قابـل انقسـام اسـت و        يه: هر موجود ماديالف) انقسام و تجز
بـه   يرد. انقسـام مـاده گـاه   كـ م يتقس يرمساويا غي يتوان آن را به دو جزء مساو يم

ـ  يتوان موجود ماد يبا ابزار و آالت خاص م يعنياست،  يصورت حس م يرا به دو ن
كـردن آن، ابـزار    ميتقس يه انسان براكز است ير يا به اندازه يكن گاهيرد؛ لكم يتقس

رد و گفت: كم يشة خود به دو جزء تقسيو اند توان آن را در عقل يمادي ندارد؛ اما م
تـوان  تر مير از غرب آن است. به بيان روشنير از جنوب و شرق آن، غيشمال آن، غ
از  ينـد هـر جسـم   يگو يمـ  يكزيرد. اگر در فكطرف تصوير  طرف و آن براي آن، اين

و بـا   يه اگرچه به طور حسكافته است، مقصود همين است يب كيتجزا تريال ياجزا
از نظـر عقـل    يه مطلقـاً حتـ  كـ نيست، نه ايقابل قسمت ن يابزار و آالت محدود فعل

  ).40- 38، ص1377(سبحاني،  م باشديرقابل تقسيغ
تحـول و تبـدل    يه داراكـ   يئيباشد. هر ش يت مكب) زمان: زمان مقدار و اندازة حر

خـود  ت، سازندة زمان كخواهد داشت و خود حر يخود زمان يباشد، قهراً برا يجيتدر
پزد و سـرانجام بـه صـورت آجـر در      يوزه مكه در ك ينمونه خشت خام يباشد؛ برا يم
الزم دارد و  يخـود زمـان   ياست، قهـراً بـرا   يجيتحول و تبدل تدر يد، چون دارايآ يم

ان ين بيباشد. هم يدآورندة زمان خود مي، پديجيت تدركن تحول و حريخود خشت با ا
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ن مدت محدود از حالت سلول بـه صـورت   يدر اه كن يسلول جن يدر تحول و دگرگون
ت اسـت، قطعـاً   كـ حر يه داراك يفرماست؛ چون سلول مكد، حيآ يامل درمكانسان  يك
  .(همان) ز خواهد بوديزمان ن يدارا

متناسـب بـا    يانكـ از بـه م ين يان است. هر جسمكان: اثر سوم ماده، داشتن مكج) م
را اشغال  يخال يدر تحقق خود، فضاابعاد و اجزاست،  يه داراكجرم خود دارد. جسم 

  (همان). ندكمي
ن صـفات  يـ شود، در پوشش ا ير ميتعب» من«ه از آن به لفظ كا روح و روان انسان يآ

روح در  يهاست؟ با بررسـ  يژگين ويا وجود آن در قلمرو باالتر و برتر از ايقرار گرفته 
ه همـان انقسـام و   كـ ا ن صفت و اثر ماده ريه روح، نخستكشود  ي، مشاهده م»من«قالب 
ـ » من«افت خود از يه است، ندارد. دريتجز ه كـ سـت  ين كيسـت. شـ  يشـدن ن  ميقابل دون
د در پوشش صـفات  يبود، با يماد يت اعتراف دارند. اگر روح، امرين واقعيبه ا يهمگ

از  ياريه فاقـد صـفت انقسـام اسـت؛ بسـ     كـ سـت  ين» من«ن تنها يگرفت. ا يماده قرار م
ز از هـر نـوع انقسـام    يـ راهـت و لـذت ن  كحب و بغـض، اراده و  ات انسان، مانند يروح

  (همان). ستندير نيپذ ميباشند. بنابراين روح و صفات آن، تقس يراسته ميپ
  ن شرح است:يه به اكربودن روح اقامه شده است يناپذ ميتقس يبرا يگريل ديدل

م يومـات تقسـ  ن معليـ ه اكم در آنها راه ندارد. از آنجا يه تقسكدارد  يانسان معلومات
م يرقابـل تقسـ  يز غين علم نيجه محل ايشود؛ در نت يم نميز تقسيشوند، علم به آنها ن ينم
تواند جسم  ير است، محل علم نميپذ مي، تقسيا جسمانيه هر جسم كباشد و از آنجا  يم
  ل بر چند مقدمه استوار است:ين دليباشد. ا يا جسماني

سـتند.  يم نيقابـل تقسـ   هد، وحـدت و نقطـ  الوجو هايي مانند واجب مقدمة اول: معلوم
ه كاست  يطيا ندارد. اگر جزء نداشته باشد، امر بسيا جزء دارد و يمعلوم،  ،نيعالوه بر ا

شود مگر بعد از علم به  يست و اگر جزء داشته باشد، علم به آن حاصل نمير نيپذ ميتقس
م يد تقسـ ل سـبقت دارنـد و اجـزا، خـو    كـ ل در وجود بر خود ك يش؛ چون اجزاياجزا
ط و يستند و معلـوم، چـه بسـ   يم نيه قابل تقسكوجود دارد  ين معلوماتيشوند؛ بنابرا ينم

/ 392ـ390، صق1405(مقداد سيوري، شود  يختم م يطيب، سرانجام به امر بسكچه مر
 ).62-57، ص7، جق1407فخر رازي، 
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ر يناپـذ  ميد تقسـ يـ ز بايـ م نشود، علم متعلق به آن نيه معلوم تقسك يمقدمة دوم: زمان
 يدام از اجـزا كـ ا هريـ ست؛ يرون نياز چند حالت ب ،م شوديرا اگر آن علم تقسيباشد؛ ز

 ياز اجزا يآن علم، علم به جزئ يا هر جزء از اجزايعلم، علم به تمام آن معلوم است، 
 ياز اجزا يل معلوم و نه به جزئكآن، نه علم به  يدام از اجزاك چيا هيآن معلوم است و 
باشـد   يد جزء علم با تمام معلوم مساويآ يرا الزم مياول باطل است؛ ز آن است. حالت

باشـد. فـرض دوم    يز محال ميل نكجزء با  ير است، تساويل مغاكه جزء با كو از آنجا 
ه خـالف  كـ شـود   يآن معلوم مـ  يه موجب ثبوت جزء براكل باطل است ين دليز به اين

ن جهت است ين فرض سوم از ارا فرض شد آن معلوم جزء ندارد. بطاليفرض است؛ ز
د يـ آ يبه وجود م يديا امر زايآن علم، جمع شوند  يه اجزاك ين حالت، هنگاميه در اك
ه خالف فرض است؛ چـون  كامده يبه دست ن يحاصل نشود، علم يديا نه؟ اگر امر زاي

د، در يبه وجود آ يديه علم به آن معلوم حاصل شده است و اگر امر زاكن بود يفرض ا
د از دو يـ ن امـر زا يـ ه بر معلوم متوقف است. خـود ا كباشد؛ چرا يعلم، همان م قتيحق

، نـد. در حالـت اول  ك يا قبول قسـمت نمـ  يند ك يا قبول قسمت ميست؛ يرون نيحالت ب
ه محـال اسـت، و حالـت    كـ شود  يشود و منجر به تسلسل م يرار مكن مقدمه تيدوباره ا

  ).(همان باشد يمطلوب م )شود يم نميه تقسك(دوم 
را در يم نشود؛ زيد محلش تقسيآ يم باشد، الزم ميرقابل تقسيمقدمة سوم: اگر علم غ

محل  ياز اجزا يا در جزئيچند صورت است:  يم محل علم، آن علم دارايصورت تقس
رده و كـ محل حلـول   ياز اجزا يكيا در يباشد،  يه خالف فرض مكرده است كحلول ن

ن علـم در  يـ ل اكـ ا يـ انجامـد،   يبه تسلسـل مـ   هكشود  يرار مكالم در مورد آن جزء تك
عـرض در   يـك ل حلـول  يـ ن قسم به دليه اكرده است كآن محل حلول  ياجزا كت كت

آن  ياز اجـزا  يعلـم در برخـ   يهـا  از بخش يا برخيباشد و  يمتعدد، باطل م يها محل
را يـ باشد؛ ز يز باطل مين قسم نيه اكرده است كة اجزا حلول يگر در بقيد يمحل و بعض

ن مـوارد، واجـب   يـ ه خالف فرض است. با بطـالن ا كشدن علم را به دنبال دارد  ميقست
  (همان). م نشودياست محل آن علم تقس

شـود و از   يم مـ ير اجسام تقسيات جسم باشد، مانند ساكدر ضمن اگر محل ادرا
 يعلم داشته باشند و برخ  يئيآن نسبت به ش ياز اجزا يه برخكد يآ ين امر الزم ميا
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ء هم جاهل و هـم  يش يكد به يجه انسان بايء جاهل باشند، در نتيبه همان شگر يد
سـت (رازي،  ير نيپـذ  ميات تقسـ كـ محال اسـت. پـس محـل ادرا    يه امركعالم باشد 

ان و زمـان  كـ شود، م ير ميتعب» من«ه از آن به ك يقت آدمي). حق98، ص7، جق1407
واص جسم را نـدارد،  ه ثابت شد روح خكاست. حال  يهين امر، بديندارد. ا يخاص

  ست.ين يپس جسم و جسمان

  ل سوميدل
شـود،   يش حاصـل مـ  يبرا يجسمان يلة قوايه به وسك ير از احساسات خارجيانسان غ

گـرفتن،   جـه يا، مقـدمات، نت يب قضـا يـ ، ترتيلكامور  كل درياز قب يات باطنكادرا يدارا
دارد  ياز به محلـ ينات كن نوع ادراينهاست. اين و مانند ايضيبودن اجتماع نق محال كدر
نمونـه انسـان    يبـرا  ).607 - 606، ص1تـا]، ج  (طيـب، [بـي   تواند جسم باشـد  يه نمك

 يل و وضـع ندارنـد، پـس جسـمان    كشـ  يلـ كند. معلومات ك يم كرا در يلكمعلومات 
 كشوند؛ چـون قـدر مشـتر    ينيل و اندازة معكتوانند متصف به ش ينم يلكستند؛ امور ين
 يل و وضـع مشخصـ  كاندازه، شـ  يدارا يصورت جسمان هر ياند. از طرف ن اشخاصيب

ه از آن أخـذ  كـ اسـت   يا امـر يـ مجردات و علت تجـردش   يلكصورت  كش ياست. ب
باشـد. مـورد نخسـت     يمـ  -گـر محلـش  يبـه عبـارت د   -نندة آنك افتيا دريشود و  يم
 يجسـمان  يها يژگيه وك يها از اشخاص ن صورتيرا ايتواند عامل تجردش باشد؛ ز ينم

ل يـ بـه دل  يلـ كن صور يبنابرا، شوند ياند، اخذ م متصف ينيبه مقدار و وضع مع دارند و
  ).75ـ74، ص7، جق1407ند (رازي، يتجرد محلشان از ماده مبرا

 از به محل مجـرد دارد؛ يتصور امور متضاد ن ن صورت استيز به هميدو امر متضاد ن
د يـ م باكـ ز صـدور ح ند، قبل اكصادر  يمكء حين دو شيه هر زمان عقل بكان ين بيبا ا

ب يـ ترت نيت معلوم نزد عالم است. بديند و تعقل، حصول ماهكه را تعقل يدو طرف قض
 يديو سف ياهيت سيند، از قبل ماهك يم مكح يديو سف ياهين سيهرگاه عقل به تضاد ب

ه كـ شوند. حـال   يمحل جمع نم يكه دو امر متضاد در كاست  يهيبد .ندك يرا تصور م
ه قوة عاقلـه،  كشود  يجه گرفته ميعاقله جمع شدند، نت يا هم در قوان دو امر متضاد بيا

 يات بـاطن كـ ن بـا توجـه بـه ادرا   يبنـابرا ). 97(همـان، ص  است يمجرد از امور جسمان
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ا يـ ن و يضيبودن اجتماع نق مانند محال يامور كبرد؛ چون در يتوان به تجرد نفس پ يم
 يا ات را به قـوه كن ادرايد اياچار بان د؛ پس بهيآ يبرنم يجسمان ياز قوا يلكامور  كدر

  مجرد است. يه از جسم و جسمانكنسبت داد 

  ل چهارميدل
ء يت شـ يـ ء، حضور ماهيش كادرا«دهد: گونه شرح مياين برهان را اين فخر رازي

ل حضـور ذات  يـ ا بـه دل يـ ن علـم  يـ س به خودش علـم دارد و ا كهر نزد عالم است.
از ذات نزد ذات است. قسم دوم بـه   يتل حضور صوريا به دلينزد ذاتش و  يسكهر

  باشد: يل باطل ميدو دل
ل علـم  يتحصـ  يشـدن صـورت دوم بـرا    مهيو ضـم  يل اول: وجود صورت اصليدل

  ه محال است.كشود  ين ميموجب اجتماع مثل
ا ياست  يجاد شده با ذاتش مساويه اك ين صورتيه انسان نداند اك يل دوم: ماداميدل

بودن صورت با  يست. علم به مساويعرفت ذات سودمند ننه، معرفت و شناخت آن در م
شود  يرار مكت تينها ين علم تا بيالم در مورد اكرد و يگ يشيد بر علم به ذات پيذات با

  انجامد. يه به تسلسل مك
ه قسم دوم باطل شد، علم انسان به خود، همان حضور خودش نزد ذاتـش  كحال 
س بـه خـودش قـائم و از محـل     كهـر ه ذات كشود  يحاصل م ين علم زمانياست. ا

ه كـ سـت؛ بل يرده باشد، نزد خودش حاضـر ن كحلول  يرا اگر در محلياز باشد؛ زين يب
، حضـور  ن نفـس بـه خـودش علـم دارد و علمـش     ينزد آن محل حضور دارد. بنابرا

ه نفس به خـودش قـائم   كشود  يثابت م ين معنا زمانيو ا باشد خودش نزد ذاتش مي
ـ  يپس قوة عاقله، جوهر .رده باشدكباشد و در محل حلول ن از يـ ن يقائم به خود و ب

  ).85(همان، ص» از جسم است

  ل پنجميدل
ف يز ضعيآن ن ،شود يف ميه بدن ضعك يريد در زمان پيباشد، با ياگر قوة عاقله جسمان
، م1989 ،( حسـيني ابوسـعده   سـت ين يشـگ ين امـر هم يـ ه اكـ  يو ناتوان گردد، در حال

عقولشـان در   ،ا، فالسـفه و دانشـمندان  يـ ا، اوليد بشر مانند انباز افرا ياريو بس )147ص
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باشـد و   يآنهـا در حـال ضـعف و نقاهـت مـ      يها ه بدنك يدر صورت ،مال قوت استك
آنها در شدت قدرت و قوت است و عقلشان در  يها ه بدنكار از مردم يس چه بسكبرع
  .)606ص ،1ج، ]تا بي[ طيب، ت ضعف (ينها

  ل ششميدل
 يه جسم، جزء جسم، عرض و محتاج به قوة جسـمان كاست  يقتين حقدر وجود انسا

 ،رديپـذ  ينمـ  يگر از جنس صورت اوليه صورت دارد، صورت دك يست. هر جسمين
رفت، يه صورت مثلث پذك يه صورت اول از او جدا شود؛ مانند جسمكمگر بعد از آن

ل يـ ورت اول زاه صكند، مگر پس از آنك يره قبول نميا دايمانند مربع و  يگريل دكش
شود و هاي اول مانده باشد، با صورت تازه آميخته ميشود و اگر اثري از آثار و نشانه

بـر آن نهادنـد و    يه چون مهركماند. مثال آن موم است يك نمي صورت تمام از هيچ
بـه   يز نقـره وقتـ  يـ تـوان زد و ن  يگر بر آن نمـ ينقش مهر در آنجا گرفت، نقش مهر د

و در  يم دائمـ كـ ن حيـ ند و اك يگر قبول نميه شد، صورت دساخت  يصورت انگشتر
ن صور يست؛ ايگونه ن نيا محسوسه اياست. اما در صور معقوله و  يهمة اجسام جار

وسـته  يه پكـ ل شـود، بل يـ ن زايشـ يه صـورت پ كنند، بدون آنك يرا قبول م يهر صورت
ن يـ نـد و ا اهكار بكـ ا از يه سست گردند كآن ينند. بك يقبول م يپس از صورت يصورت
 سـت يت جسـم ن ين صـاحب خاصـ  يت اجسام اسـت. بنـابرا  يت برخالف خاصيخاص

ه خــواص و كــجــه گرفــت يتــوان نت ين برهــان مــيــاز ا ).247، ص1376(طوســي، 
رساند  ين تفاوت ميتفاوت دارد و ا يجسمان يها يژگيقت انسان با ويحق يها يژگيو
  ست.ين ياز سنخ امور جسمان يقت آدميه حقك

  ل هفتميدل

ـ  ؛شود يبدن به خودش اضافه م يدام از اعضاكند هرك يم مكس حكهر عقل مثـال   يراب
قت انسان يلذا حق ؛ندك يه فرق ميال م، زبانم، قلبم، و مضاف با مضافيدستم، پا د:يگو يم
جـه  يشدن نفس به خـودش را نت  ن صورت اضافهيچون در ا ست؛ين اعضا و جوارح نيا
  .)40، ص21ج، ]ات [بي ،( رازي ان نداردكه امكدهد  يم
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  ل هشتميدل
ـ يقوة عاقله در افعالش به جسم ن از باشـد، در  يـ ن ياز ندارد و هرچه در فعلش از جسم ب

از يـ ن برهان نيست. ايجسم ن ازمندين قوة عاقله در ذاتش نيااز است، بنابرين يز بيذاتش ن
  به اثبات چند مقدمه دارد:

خـود   ةه قوة عاقلكل ين دليبه ا ؛داز ندارياول: قوة عاقله در افعالش به جسم ن ةمقدم
ش كـ گـر ادرا يعبـارت د بـه   .شـود  يبدون واسطه انجام م كن ادرايند و اك يم كرا ادرا
 ؛دنـ ك يمـ  كز آلتش را بدون واسطه دريخود و ن كن قوه ادراين ايهمچن باشد؛ يلنفسه م

  .)95 - 94، 7ج، ق1407 ،از ندارد (رازييپس ثابت شد در فعلش به جسم ن
ز بـه  يـ از باشد، در ذاتش نين يه هر آنچه در فعلش از آلت بكن مطلب يم: ادو ةمقدم
  شود: ياز ندارد، با دو بيان ثابت ميآلت ن

لذا ذات،  ؛اند يال و وهم جسماني، خيي، شنوايينايل قوة بياز قب يجسمان يالف) قوا
د يقوا با نيمانند ا ،بود ياگر قوة عاقله جسمان .نندك ينم كز محل خود را دريو ن كادرا

  ( همان). ستين گونه نيه اك ين امور محروم بود، در حاليا كاز در
گردد. اگـر ذات در قـوام و وجـود بـه محـل       يء صادر مية ذات شيب) فعل از ناح

ء يگر محل آن شيشود. به عبارت د يناچار فعلش از جهت محل صادر م متعلق باشد، به
شود. در  يت آن جسم حاصل مكشر ل است؛ لذا فعل بايدر صدور فعل از طرف آن دخ

ه در فعـل  كـ در فعلش دخالت ندارد، بنا بر ايـن   يچ امريشود ه يمورد نفس مشاهده م
  ( همان). باشد ياز مين يز بياز است، در ذات نين يب

  ل نهميدل

 يدام از قـوا كـ  چيه هـ كـ  يدر حـال  ؛اسـت قـادر   يرمتناهيغ يها قوة عاقله بر انجام فعل
از جملـه افعـال    سـت. ين يپس قوة عاقلـه جسـمان   دارد،ن اارها رك نيا ييتوانا يجسمان

چون اعداد مرتبـه و  اعداد است.  كباشد، در يانجام آن من قوه قادر بر يه اك يرمتناهيغ
  .)360ص ،2ج، ق1411 ،شوند ( رازي يم كتوسط قوة عاقله در، ندارند يتينها
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  ل دهميدل
ـ   مكن، ادشديشه در حال رشد و نمو، زين بدن هميا ياجزا  .سـت ارفـتن   نيشـدن و از ب
مانـد و انسـان امـروز همـان      يمـ  يه انسان از اول عمر تا آخر عمرش باقكست ين كيش

نـد.  ك يبـه آن اشـاره مـ   » مـن « ةلمكه با ك يقت آدميپس نفس و حق .روز استيانسان د
  .)165ص ،4ج، ]تا بي[ ،است (رازي ير از فانيغ ،يچون باق ؛ستين جسم نيهم

  ازدهميل يدل
و  يست، رغبت او به علـوم الهـ  يه از جنس بدن نكاست  يوق نفس به سمت امورش
و  يبر امـور جسـمان   يدن امور الهيات و برگزيبرتر و بهتر از جسم يقيلش به حقايم

ه گوهر نفـس بـاالتر و   كاست  يل روشنيهريك دل يشدن او از لذات جسمان منصرف
راغـب باشـد بـه آنچـه از       يئياست؛ چون محال است شـ  يارجمندتر از امور جسمان

ن ينـد. بنـابرا  كامل كه ذات خود را كست و منصرف گردد از آن يعت و جنس او نيطب
ند و آهنگ و ارادة او با آهنگ و ك ينفس چون به ذات خود باز گردد، حواس را رها م

علـوم   يارادة بدن مخالف و ذات او از بدن مفارق است. در ضمن، اگرچه نفس، مباد
 يه از حواس نگرفته و آن مبادكدارد  يگريد يرد، اما خود مباديگ يرامرا از حواس ف

شـود. نفـس اسـباب اتفاقـات و      يب مكح از آن مريصح يها ليها و دل اسيه قكاست 
ستند؛ امـا حـواس تنهـا    يمحسوس ن كدام چيه هكند ك يم كاختالف محسوسات را در

رده اسـت و  كخطا ه حس كند ك يم مكن نفس، حيند. همچنك يم كمحسوسات را در
(طوسـي،   نـد ك ينمـ  كابد؛ چون حس خالف خود را دري يم را با حس درنمكن حيا

  ).249 -  248، ص1376

  ل دوازدهميدل
به آن تمسك جسته و در توضـيح آن بيـان    مالصدرالي است كه ياين دليل از جمله دال

ن يـ . انـد ك يمـ  كات را دركـ ه انـواع ادرا كـ در انسان وجود دارد  يء واحديش«كند: مي
  باشد: ير مياز موارد ز يكي كمدر

  از اجسام است. يالف) جسم
  ه قائم به جسم است.ك يا صفتيب) قوه 
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  ست.يباشد و به آن وابسته ن يه از جسم جدا مكاست  يقتيج) حق
  ، جسم باشد:كست مدرين نكل مميبه دو دل

  يئيا خودش نزد شـ ينزدش حاضر شود و   يئيندارد تا ش يجسم وجود واحد -يك
  ابد.يگر حضور يد

 كد مـدر يـ باشد، تمام اجسـام با  كه جسم است، مدركاگر جسم، از آن جهت  -دو
سـت؛  يز نيا صفت قائم به جسم ني، قوه كوضوح باطل است. مدر ن مطلب بهيباشند و ا

  ست:ينبيرون باشد از دو حالت  كا صفت قائم به جسم، مدريه اگر قوه كل ين دليبه ا
ن حالـت باطـل   يـ ه اكبدن قائم است  يفت به تمام اجزاا صيحالت اول: آن قوه 

ـ يح بود، بايرا اگر صحيباشد؛ ز يم ل، يـ نـا، شـنوا، متخ  يبـدن ب  ياز اجـزا  يد هر جزئ
ل يـ شـنود، دسـت، تخ   ينمـ  يينايب قوةست؛ ين نيه چنك يدر حال ،ر و عاقل بودكمتف

  ند.ك ير نمكندارد، پا، ف
ن يـ ن قسم از ايائم باشد. بطالن ااز اعضا ق يا صفت به بعضيحالت دوم: آن قوه 

نـد، بشـنود،   يه ببكـ در بدن باشد  يد عضويآ ين حالت الزم ميه طبق اكجهت است 
شـود، پـس مـورد     يافت نميدر بدن  ين عضويه چنك يشد؛ در حالينديند، بكال يخ

(مالصـدرا،   »سـت يه وابسته به جسم نكاست   يئيش ،كمدر يعنيشود،  يسوم ثابت م
  ).259ص، 8م، ج2002

  ل سيزدهميدل

ت مجـرد  ياند، اين است كه نفس از ماه ردهكان ياثبات تجرد نفس ب يه براك ينياز براه يكي
  ز مجرد است، پس نفس ماده ندارد.يت مجرد باشد، از ماده نياست و هرچه از ماه

ل اقامـه  يـ ن برهان چنـد دل يا ياثبات صغرا يدارد. برا يشتريح بين برهان به توضيا
  شده است:

ان يـ ن رو عرفـا بـه انسـان در م   ياسـت؛ از همـ   يتعـال  نفس ناطقه، ظل حـق  الف)
اهللا و وجودش ظل وجود حق اسـت.   هًْفيرا او خليند؛ زيگو يم» ون جامعك«موجودات 

ت اسـت. در  يـ ز بدون ماهيست، نفس ناطقه نين يبكي، زوج تريتعال ه حقكگونه  همان
ات قدرت و ي: ما آ »أَنْفُسهِم  يِ و ف فاقاالُ  فيْ آياتنا  سنُرِيهِم« فة قرآن آمده است:ية شريآ
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معلوم  ).53(فصلت:  ميگردان يدا ميمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان هوكح
قـرار دارد. انسـان مجمـل همـة      يدر مقابل همة موجودات آفاق يشود نفس انسان يم

انـد.   ان انسان مجملل همي، همة تفصيانكل اميه تفاصك باشد؛ چنان يم يانكل اميتفاص
، ظل وجود حق و ربط به آن و نسبت به يه وجود هر موجودكح است ين صحيبنابرا
 اهللا اسـت  فـهًْ يت دارد و لـذا خل يـ اسـت؛ امـا انسـان جامع    يحرف ي، معناياسم يمعنا

  ).310- 307، ص4، ج1387(انصاري شيرازي، 
امـا   ؛شـود  ير مـ يتعب» او«ا ي» هو«د، از آن به يآ يان ميت سخن به مياز ماه يب) وقت

» مـن «ا يـ » أنـا «ر بـه  يـ ه تعبكـ ند، بلك ينم» او«ا ي» هو«ر به ينفس خود، تعب انسان از ذات
ر يـ تعب» هـو «ت ندارد و گرنـه از نفـس ناطقـه بـه     يه نفس، ماهكشود  يند. معلوم مك يم
ـ الماه«نـد:  يگو يچون جوهر اسـت، مـ   يشد. نفس انسان وجود دارد و از طرف يم إذا  هًي

مـن در  «د: يگو يم خ اشراقيشن مورد يدر ا». الموضوع يالخارج وجدت ال ف يف وجدت
 يكه ك "الموضوع يالف"نم؛ اما يب يرا م "اضافه به بدن"و  "الموضوع"، "وجود"خودم، 
» وجـود «باشـد، پـس    يرون از ذات نفس ميز بياست، اضافه به بدن ن يو عدم يامر سلب

  (همان).» ت ندارديه ماهك يست، وجود صرفن نفس، همان وجود ايماند. بنابرا يم
ند و آن كشـ  يه آن حد را در هم مـ كنيرسد، مگر ا ينم يچ حديج) نفس انسان به ه

جـا  يكنـد؛ در  ك ين حد تجـاوز مـ  يباشد، از ا يند و چون ظلوم و جهول مك يران ميرا و
ه خـدا  كـ د ي: آگاه شـو »وبُّ الْقُلُ رِ اهللاِ تَطْمئنكبِذ أَال« شود، تا به مرحلة يانسان متوقف نم

چ ينـدازد، هـ  يوجـودش لنگـر ب   يشـت ك) برسد و در آنجا 28هاست (رعد:  بخش دل آرام
خـود   ييه هدف نهاك يسانكته است. كن نيد ايز مؤياعتبار ن يندارد و البته مقدار يآرام

د. ننيب يام مكا شوند، باز خود را ناين فرد دنيوشند ثروتمندترك ينند و ميب يرا در ثروت م
توانـد انسـان را متوقـف و     ينم يا معلومات علمياست، مقام يرمانند ز يخالصه ثروت ن

  (انصاري شيرازي، همان). ندكوب كخيم
ا يـ هـا   مـردن   ، همچنان ردهك  تكحر  ياز جماد  انسان  هك  ي، از روز در هر صورت

  را درهـم   ارد و آند  يادمـ ج  تيـ ماه ،دارد. حدود  عالم  آن  به  عالم  نياز ا  ييها انتقال
  يند. برخك يم  خود را فراموش  يعني ، جهول .است  لنفسه  ظالم  يعني  ،ند. ظلومكش يم

  نيـ ا  بـه   جهـول  ؛نـد ا مـدح   صـفت   - و جهول  ظلوم -  دو صفت  نيا  هكباورند   نيبر ا
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  حـق باشد و   نداشته خود را در نظر  گاه  چيباشد و ه  خود جاهل  به  انسان  هك ستمعنا
را   تيـ من  نيو ا  نفس  يو هوا  نفس  ،انسان  هك ستمعنا نيا  به ظلوم و رديرا در نظر بگ

  (همان). ندكبش  درهم
،  نكـ مم  گـاه  چيهـ   شـود. البتـه   يمـ   يفان  يعال  يدر مباد  اش يذات  با تبدل  ناطقه  نفس
ز يـ ن  انسـان   نفس  پس ،ندارند  تيماه  يعال  شود. موجودات ينم  نكمم ، و واجب  واجب

ند تا برسـد  كش يم  را درهم  رد، آنيقرار گ  مرغ  نيا  هك  يتيماه  ندارد. در هر قفس  تيماه
  ييجـا   ند تا برسد بـه كش يم  را درهم  آن ،برسد  يهر حد  به ؛شود»  القفس« هك  ييجا  به
  لكيتشـ   ونـه گ  نيـ ا  ن برهـان يبنابرا . است  و وجود صرف  ستين  مطرح  يتيگر ماهيد  هك
  نفـس   ندارد، پس  ماده ،باشد  نداشته  تيماه   ندارد و هرچه  يتيماه  ،يانسان  شود: نفس يم

  (همان). ندارد  ماده  يانسان
  :گويدبازه مي در اين عبداهللا اسعد. رسد يم  يبركاثبات  به  نوبت  حال
ء  يش  يك  يگاه ؛باشند يمقرار دارند، متعدد   طيبسا  اقسام  در مقابل  هك  بكيتر  اقسام

  يخارج  از لحاظ  اعراض  نمونه  يرا. ب است  بكگر مريد  و از جهت  طيبس  جهت  يكاز 
  يعـال   ا مقـوالت يـ اند و  شده  بكيتر  و فصل  جنس  يعني  ،يذهن  ياجزا از  يلو ،اند طيبس

  بكيـ تر .نـد ا تيـ از وجـود و ماه   بكمر  نكاند، ل دهنش لكيتش  و فصل  از جنس  اگرچه
  عبارتند از:  هكدارد   ياديز  اقسام

  ؛يمقدار  ياز اجزا  بكي) تر الف
  ؛يب از ماده و صورت خارجكيب) تر

  ؛ و فصل  جنس  همان  يعني ، يذهن  صورتو   از ماده  بكي) ترج
  ؛ تياز وجود و ماه  بكيد) تر

و   بكيـ تر . اسـت   بكيـ تر  نـوع   نيتـر  فيضع  هك  و فقدان  از وجدان  بكي) ترـه
  هكـ مل و عـدم   هكـ مل  تقابـل   آنهـا از نـوع    دارند و تقابـل   تقابل  ة، رابط بساطت

  مـاده   . نفـس  اسـت   از نفس  ماده  ي، نف نفس  نجا مراد از بساطتيا باشد. در يم
و   و جـنس   شـده   بكـ مر  و فصل  جنس از  تيماه .ندارد  تيماه  چون ؛ندارد
  شود، جنس  يم يفن  تيماه  هك  يلذا زمان ؛شود ياخذ م  و صورت  از ماده  فصل

  ينف  و صورت  شود، ماده  ينف  و فصل  جنس  هك  يشود و زمان يم  ينف  و فصل
(اسـعد،   شـد   روشـن   برهان  اصل  جهيو در نت  ثابت  يبرك  بيترت نيبد. شود يم
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  .)114ـ112، صق1424

  چهاردهم  ليدل
،  ليـ را طو  آن ،شـود  يم  عارض  بر جسم  هك  عمق و  ، عرض مانند طول  يجسمان  صفات

  مـا ا ؛نـد كن  را قبـول   شتر از آنيمقدار ب ، گردد جسم يم  ند و موجبك يم  قيوعم  ضيعر
ـ  يخود ممتد نم  يول ،ندك يم  و عمق  ، عرض طول تصور  يانسان  نفس   از آن  شيشود و ب
  .)248ص، 1376 ،طوسي(شود   باطل  تصور اول هكآن يب ،دنك يز تصور ميرا ن

  پانزدهم  ليدل
  هكـ  را يفيشوند و امر ضع يم  خسته  سرهم  اد و پشتيز  افعال  با انجام  يجسمان  يقوا
  د نگـاه يخورشـ   قـرص   بـه   هك  يسكمانند  ؛نندك ينم  كدر ،ديآ يتر م يقو امر  دنبال  به
از   شنود، پس يرعد را م  يصدا  هك  يسكا يند يب يرا نم  نور المپ  لحظه  ند، در آنك يم

  يوق  افعال  با انجام  يجسمان  يقوا  هك  است  نيا  لشيشنود، دل يرا نم  مگس  يصدا  آن
 قـوة   گـردد، بـر خـالف    يم آنها  ضعف  موجب ، نيرود و ا يم  نياز ب  ادشانواد، ميو ز

(رازي،  گـردد  يمـ تـر   يقـو   هكـ لشود، ب ينم  تنها خسته نه ،ريثك  فعل  با انجام  هك  عاقله
  ).96ص، 7، جق1407

  يل نقليدال .2

   تجرد نفس دربارة  اتيآالف) 

  ل اوليدل
و »: نيَ الْمـوقن  َ من ونيكِ و ل ِ و االَرض َ السماوات وتكَ ملَ ميبراهإِ  يَ نُرِ كذلكو «ة يآ گرا

  مقـام   تـا بـه    ميـ داد  ننشارا   نيها و زم ناآسم  و باطن  وتكمل  ميابراه  ما به  نيهمچن
و   منزه  پس»: ْء يِّ شَ لكُ  وتكِ ملَ دهيبِ  يَ الَّذ فَسبحان«ة يآبه ) 75(انعام:  رسد  نيقي  اهل
) 83(يـس:    اوست  قدرت  دست  هر موجود به  وتكو مل  كمل  هك  ييخدا  است  كپا

در   چـون  ؛ستين  يماد  يامر  وتكمل هك ديآ يم  دست  به جهين نتي، اشود يم  مهيضم
 نـد يب يرا م  وتكمل  يسكن يبنابرا .يجسمان  و نه است  جسم  نه  هك  است  يسك  دست
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  عـالم   يبرا  معلوم حضور ،كو ادرا  علم  هكمجرد باشد و از آنجا   هكند ك يم  كو ادرا
  طشـر  تجرد ، وتكمل  تيرؤ  يبرا  پس ؛دنك  كتواند مجرد را در ينم  يامر ماد  ،است
  يبـرا   هك  است  يراه  هكندارد، بل  اختصاص  ايانب  به  تيرؤ  نيا  البته است.  ياساس
  ).122- 121، صق1424سعد، ا( باشد يباز م  همه

  ل دوميدل
  بعـد از مـرگ    اتيـ دارنـد. ح   اتي، ح بدن  ا بعد از مرگيند سعدا و اشقك يم  داللت  قرآن

بِ   يَ قُتلُوا ف نيَّ الَّذ و ال تَحسبن« :باشد يم  با بدن  نفس  رتيمغا انگريب ل   ليسـ واتـاً بـاهللاِ أَم ِ  ْ
هِميأَحبر نْدع قُونيْ  اءرْز م نيَ فَرِحن َ بِما آتاهه ُ اهللاُ مراه  دانيشـه   هكـ د يـ نپندار  البته »: ْ فَضْل  

فضل  به  خواهند بود، آنان  مشدند و نزد خدا متنع  يابد  اتيح  به  زنده  هكردند، بلخدا م  
  اگر انسـان  ).170-169(آل عمران:  د، شادماننديآنها گردان  بيخداوند نص  هك  يو رحمت
  موجـب   هكـ اسـت    ردهك  كش  يهيدر امر بد  قتيند، در حقك  كش  در آن  مرگش بعد از
  ، جسم بدن  مرگند بعد از ك يم  مكح  بداهت  به  عقل  پس؛ گردد يم  عقل  و زوال  سفسطه

  اتيـ ح  بعـد از مـرگ    انسان  هكند ك يم  انيب  اتيآ  نيدر ا  رود و خداوند متعال يم  نياز ب
ـ يـ م يمـ   آن  لكـ و   بدن  نيا  ياز، اج با مرگ  گرفت  جهينت  توان يم .دارد   قـت يحق  يرد، ول
در  خواهـد داد.   مـه خـود ادا   اتيـ ح  به  ،است  متفاوت  آن  يو اجزا  بدن  نيبا ا  هك  انسان

ه آنها صـبح  كني: ا»ايها غُدوا و عشيَ علَ عرَضُونيالنّار  «است:  آمده  ز در قرآنيا نيمورد اشق
: غرق شده و بـه  »أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا ناراً «ز: ي) و ن46شوند (غافر:  يو شب بر آتش عرضه م
ه آنهـا  كـ د خواهـد بـود   يمف ينافران و فاسقان زماك) عذاب 25آتش داخل شوند (نوح: 

  ).130-129، ص8م، ج2002ز دهند (مالصدرا، ييتم يزنده باشند و عذاب را از راحت

    ل سوميدل

ـ   يً فَـادخُل  ةيً مرْض ةيِ راض كرب  ياءل  يُ ارجِع ُ الْمطْمئنَّة تُها النَّفْسيا أَي« يف   بـادـ   يع خُلاد يو  
ــ نَّتــاز آيــمئنــه [بــه نفــس مط ي: ا»يج ه خشــنود و كــت يخــدا يبــه ســو ياد خــدا] ب

). مراد 30ـ27 و در بهشت من داخل شو (فجر: ي، در صف بندگان من درآيا خشنودشده
 يات دوريد از جسـمان ياو حاصل شده و با ينان برايه اطمكاست  يلفكاز نفس مطمئنه، م
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ه كـ شـود   يرگ حاصـل مـ  ه بعد از مين آيآورد و رجوع در ا يرو ند و به عالم مجرداتك
ان يـ ن مـوارد ب يـ ت خالق از اوسـت و همـة ا  يت از خالق و رضاين رجوع همراه با رضايا
گونـه   نيـ ه بـدن ا كـ  ي، زنده و عاقل است؛ در حاليقت انسان بعد از مرگ باقيند حقك يم
  ).132، ص7، جق1407ست (رازي، يآن ن يست، پس نفس از جنس بدن و اجزاين

  ل چهارميدل
: و از روح خـود در  »ْ روحـه  ِ من هيَ ف و نَفَخ« ه است:ين آيت مربوط به روح ااياز جمله آ

و «ة يـ گاه در آ ات مربوط به خلقت انسان است. آنيه در ضمن آك) 9(سجده: د يآن بدم
بـده   پرسند، پاسـخ  يقت روح مي: تو را از حق»يْ أَمرِ رب ُ من ِ الرُّوح ِ قُل ِ الرُّوح َ عن كسئَلُونَي
نَّما إ«ة يداند و در آ ي) روح را از جنس امر خدا م85(أسراء: ه روح به فرمان خداست ك

همانا فرمان  :»ْء يِّ شَ لكُ  وتكِ ملَ دهيبِ  يَ الَّذ ُ فَسبحان ونيكْ فَ نكُ  َ لَه قُوليْ  ئاً أَنيذا أَراد َشإُ  أَمرُه
د موجـود شـو و او موجـود    يـ گو يه او مـ ند، بكرا اراده  يزيچ يه وقتكن است يخدا ا

وت هر موجود به دسـت قـدرت   كو مل كه ملك يياست خدا كشود، پس منزه و پا يم
است و سـپس در  » نك«لمة كوت و كند روح از سنخ ملك يان مي) ب83ـ82 (يس:اوست 

ره ماننـد چشـم   بـا يكسـت مگـر   ي: و فرمان مـا ن »ٍ بِالْبصرِ لَمحكٌ  و ما أَمرُنا اءالّ واحدة«ة يآ
واحـدبودن و   ،يكـي نـد:  ك يف مـ يگـر توصـ  ي) او را به دو صـفت د 50(قمر: زدن  هم به
رساند امر خـدا و   يگرداندن م ر به چشميگرداندن. تعب چون چشمهمبودن  يفور ،يگريد
شود، وجودش مشـروط و   يو چون موجود م يجياست، نه تدر يموجود آن» نك«لمة ك
ق ياز مصـاد  يكيه روح، كشود امر خدا  ينجا روشن ميز است. ايان نكد به زمان و ميمق

ن جـنس بـود،   يست؛ چون اگر از اين يو ماد يباشد، از جنس موجودات جسمان يآن م
ج موجـود  يتـدر  ه بهكن است يماده ا يام عمومكاز اح يكيام ماده بود و كوم به احكمح

و  يت مـاد ه در انسـان اسـ  كـ  يان باشد، پـس روحـ  كد به زمان و ميشود، وجودش مق
-528، ص1، ج1387(طباطبـايي،   ست، هرچند با ماده تعلـق و ارتبـاط دارد  ين يجسمان

530.( 

  ل پنجميدل
ه بـه  كد ي: و شما مؤمنان مانند آنان نباش»ْ أَنْفُسهم َ نَسوا اهللاَ فَأَنْساهم نيالَّذكونُوا كو ال تَ«
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ن يـ طبق ا .)19(حشر:  بردادشان يردند و خدا نفوس آنها را از كخدا را فراموش  يلك
ور از ه منظـ كـ شـود. مسـلّم اسـت     ياز خود منجـر مـ   يه، نسيان از خدا به فراموشيآ

ن بـدن و  يـ ا يچ انسـان عـاقل  يست؛ چون هين جسم نيردن اك ، فراموشيخودفراموش
كردن جسم به  سپارد؛ عالوه بر آن، فراموش ينم يجسم محسوس را به دست فراموش

ردن نفـس  كـ  ، فرامـوش يامد؛ بنابراين مراد از خودفراموشـ انج كردن خدا نمي فراموش
 ).47، صق1406(رازي،  است

  ل ششميدل

بـدن بـه واسـطة الم     يه تمام اعضاكن امر توافق دارند يبر ا يو شواهد عقل يل نقليدال
ند انسان بـا تمـام اعضـا و جـوارحش     ك ين اقتضا ميشوند و ا يبه انسان اضافه م يكتمل

در  فخرالـدين رازي اج اسـت كـه   يـ شدن برهان به سه مقدمه احت روشن يند. براكفرق 
  دارد:توضيح اين مقدمات بيان مي

  خورد: ين اضافه به چشم ميات قرآن ايآ يمقدمة اول: در برخ«
(مجادلـه:  مان نگاشته است يشان نور ايها : خدا بر دل» مانيُ اإل قُلُوبِهِم  يَ ف تَبك«الف) 

  اضافه شده است.» مه«ه قلب به ين آي. در ا)22
: »َ بِهـا  سـمعون يٌ ال  ْ آذان َ بِها و لَهم بصرُونيٌ ال  نيْ أَع َ بِها و لَهم فْقَهونيٌ ال  ْ قُلُوب لَهم«ب) 

ـ  ييهـا  دهيو معرفت و د كادرا ياست ب ييها آنها را دل  ييهـا  رت و گـوش ينـور بصـ   يب
  ه دارد:ه دو وجين آياستدالل به ا. )179(اعراف: ناشنوا 

ـ   كه مملـو كـ طور  تعلق دارد؛ همان» لهم«ن و آذان به يوجه اول: قلوب، اع  كبـه مال
  تعلق دارد.

 ك، پس انسان با قلب در»ندك ينم كقلوب آنها در«ه آمده است: ين آيوجه دوم: در ا
 ييها ها و چشم ه آنها گوشيانسان است. طبق آ كفهم و در يبرا يند و قلب ابزارك يم

شـنود؛   ينـد و مـ  يب يشنود، پس انسان با چشم و گوش خود مـ  يند و نميب يه نمكدارند 
  اند. ردهكبدن را به انسان اضافه  يه اعضاكدر قرآن وجود دارند  ياتين آيبنابرا

 يسكن مطلب داللت دارد؛ چون فطرت و عقل هريز بر اين يمقدمة دوم: شواهد عقل
 درسـتي ن عبـارات  يـ طور است. ا نيند سرم، قلبم، مغزم و گوشم اك يم مكبه بداهت ح
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  ند.ك ين اضافه را اثبات ميا
دانـد؛   ين بـدن مـ  يـ قت انسان را متفاوت با اي، حقيو عقل يمقدمة سوم: شواهد قرآن

ه گذشـت،  كـ  يا باشد و طبـق دو مقدمـه   يباطل م يء به خود، امريشدن ش چون اضافه
شـود، بـا آن فـرق     ياضافه مـ  يگريه به دك  يئيت است و شكينجا از نوع ملياضافه در ا

دارد رت يست، پس نفس با بدن مغـا يه نيال گر مضاف، همان مضافيند. به عبارت دك يم
 .)137ـ135، ص7، جق1407(رازي، 

  ل هفتميدل
ـ  ٍ من ْ ساللَة َ من و لَقَد خَلَقْنَا االْءنْسان«فة ية شـر يآ همانـا انسـان را از گـل خـالص     »نيْ ط :

 يرات جسـمان ييـ گانـة تغ  ن بدن و مراتب پنجيره به خلقت ا)، اشا12: (مؤمنونم يديآفر
ُ خَلْقـاً   َّ أَنْشَـأْناه  ثُـم « د:يـ فرما يه مرتبة تعلق روح به بدن است، مكدارد و در مرتبة ششم 

ه، روح از عـالم  يـ ). پـس طبـق آ  14(مؤمنون: م يردكگر انشا يد ي: پس از آن خلقت»آخَرَ
در زمرة  آمد و يجسم به شمار م يبرا يرييز تغين عالم بود، او نيست. اگر از اياجسام ن

ن مرتبه را يه اين آيه خداوند متعال در اك يشد؛ در حال يگانه به آن اشاره م رات پنجييتغ
ن لفظ ين مرتبه را به اي. ا»ُ خَلْقاً آخَرَ َّ أَنْشَأْناه ثُم« د:يفرما يند و مك ير مراتب جدا مياز سا

، ق1407سـت (رازي،  يدارد روح از جنس اجسـام ن  يان ميه بيدهد. پس آ ياختصاص م
  ).134ـ133، ص7ج

  متل هشيدل
ه كـ  ي. انسـان )30فـه برگمـارم (بقـره:    ين خلي: من در زم»هًفَيِ خَل االَرض  يٌ ف جاعل  ينِّإِ«
را داشته باشد و هرگز  يط خاصيد شرايرد، باين قرار گيفة خداوند در زميخواهد خل يم

است، علم داشته باشد  يه به آنچه در عالم جارك يشود مگر زمان يمن يفة الهيانسان خل
د علم و فعل را همزمان داشـته باشـد؛   يبا يفة الهيند؛ پس خلكو بتواند در عالم تصرف 

عـالم همـة اسـما را بـه آدم      ي: و خـدا »لَّهاكَ االَسماء  َ آدم و علَّم« د:يفرما يلذا خداوند م
هـا متصـف    يژگـ ين ويـ آن بـه تمـام ا   يدام از اعضـا كـ  چيهبدن و  ).31(بقره: آموخت 

(رازي، نـد  ك يآن فـرق مـ   ين بدن و اجزايقت انسان با اين ذات و حقيگردد؛ بنابرا ينم
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 ).50-49، صق1406

   تجرد نفس  دربارة ب) احاديث

  ل اوليدل
شناسد  يز ميخودش را ن يس خود را بشناسد، خداك: هر»من عرف نفسه فقد عرف ربه«

معرفـت   يبـرا  يث، معرفت نفـس راهـ  ين حدي. طبق ا)32، ص2، جق1403، (مجلسي
ه خودش را بشناسد و بداند خداوند او را در ذات، صـفت  ك يسكخداوند متعال است. 

ده، بـه معرفـت   يـ ان مبـرا آفر كـ رده و از جهات، زمـان و م كو فعل مانند خودش خلق 
 ير شناخت و معرفت امـر د يو جسمان يان ندارد امر مادكگردد. ام يم يكنزد خداوند
ف و يشـر  يجه گرفت نفس، موجـود يتوان نت يث مين حدير داشته باشد. از ايمجرد تأث
(اسـعد،   ديتـوان بـه شـناخت خداونـد متعـال رسـ       يه با شناخت آن مـ كباشد  يمجرد م
  ).124، صق1424

  ل دوميدل
 (شـيخ  »ن دو انگشـت از انگشـتان خداونـد اسـت    يقلب مؤمن ب«ت آمده است: يدر روا

قلب مؤمن، عرش «فرمود:  ن حضرت رسوليهمچن )6-4، ص12، ج1386صدوق، 
ان شد، خداونـد  يه بكطور  همان ).39، ص55تا]، ج (مجلسي، [بي »خداوند رحمن است

 د مجـرد باشـد  يز بايز مجردند، پس قلب نين عرش و انگشتان او نيباشد، بنابرا يمجرد م
  ).125، صق1424(اسعد، 

  ل سوميدل
بـر   يوا«؟ پاسخ داد: ينيب يا هنگام عبادت پروردگارت را ميسؤال شد: آ  يعلاز امام 

ن يهمچنـ ). 109، ص1398(شيخ صـدوق،  » نمك يه نبينم، عبادت نمكرا  ييتو، من خدا
هـا هسـتند    ه قلبكنند، بلك ينم كها با مشاهده او را در چشم«فرمود:  يگريت ديدر روا

ت يـ ات رؤيـ ن روايـ ا ).98، ص1، ج1362، نـي (كلي» ننـد يب يمان او را ميقت ايه با حقك
 ننـده يت و هم خـود ب يمجرد است، لذا هم رؤ يردند؛ چون خداوند امركمجرد را قصد 



 

 

89  

رس
 بر
د و

نق
 ي

ظر
ن

 ية
سم

ج
 

گار
ان

 ي
س د

اسا
بر 

ح 
رو

ي
گاه

د
 

سفه
فال

  

 (اسعد، همان).د نك كننده، مجرد را دريد مجرد باشند تا بيبا

  دليل چهارم
رو بـه   ه در جنـگ بـدر، بعـد از اتمـام جنـگ، پيـامبر اكـرم       كـ ت شده است يروا
آنچه را پروردگارمان بـه مـا وعـده داده    «بلند فرمود:  يرد و با صداكجنگ  يها شتهك

شـيخ  » ( د؟يـ افتيز آنچه پروردگارتان وعـده داده بـود حـق    يا شما نيم، آيافتيبود حق 
هـا را خطـاب قـرار     ا مـرده يـ اهللا آ ا رسولي). سؤال شد 180، ص1، جق1413صدوق: 

ت اثبـات  يـ ن روايا (همان).» فهمند يشنوند و م يآنان بهتر از شما م«د؟ فرمود: يده يم
ات دارد (رازي، يـ ند جسم با روح متفاوت اسـت و روح بعـد از مـرگ جسـم ح    ك يم

  ).135ـ134، ص7، جق1407

  ل پنجميدل
شـود، جـز    يدر آن پـر مـ   يزيـ ختن چيبا ر يهر ظرف«در مورد علم فرمود:  يعلامام 

، 1379البالغـه،   نهـج » (شـود  يشتر مي، وسعتش بيده يه هرچه در آن جاكظرف دانش 
 يرد و پر شود؛ ولين ماده قرار گيد مشمول قوانيباشد، با ي). اگر ظرف علم ماد673ص

ته قابل توجه كن نيمجرد باشد. ا يد امريست؛ پس باين يت، ظرف علم پرشدنيطبق روا
  ).126ست (اسعد، صينفس ن ر ازيغ يه ظرف علم، امركاست 

  ارزيابي دو ديدگاه
م روح نزد متكلم و نفس نزد فيلسوف، امري غيرقابل ترديد و وجـود  اصل حقيقتي به نا

آن بديهي شمرده شده است؛ چه اينكه ماندگاري اين حقيقت از منظر فيلسوف و متكلم 
امري اثبات شده و مبرهن است. اختالف فيلسوف و متكلم دربارة چگونگي حـدوث و  

حث نفس فارغ از چگـونگي  در نتيجه حقيقت و ماهيت آن است. به دليل گستردگي مبا
پيدايش نفس در اينجا مسئلة تجرد و جسمانيت نفس و روح مورد پژوهش قرار گرفت. 

تـر  ل متكلمان در جاي خود مورد نقد قرار گرفت، ليكن براي ارزيابي دقيـق يهرچند دال
دو ديدگاه و اينكه نظر متكلمان دربارة جسمانيت روح در بنا و مبنا از نوعي ناسازگاري 
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  برد، تبيين اين ناسازگاري ضروري است.ني رنج ميدرو
دليل نخست متكلمان قبل از آنكه به خودي خود در پـي اثبـات مـدعايي باشـد،     
ناظر بر رد استدالل فيلسوف دربارة تجرد نفـس اسـت. فيلسـوفان، ادراك كليـات را     

درك توانـد  متكلم با صرف ادعاي اينكه جسم، امر كلي را مي دانند.ويژگي مجرد مي
دهد كه ويژگي امر كلي كه در تقابل با جزئي شخصي، عـدم  كند، هيچ توضيحي نمي

بـودن نـدارد،    امتناع در صدق است، چگونه به وسيلة جسمي كه حقيقتي جز جزئـي 
  قابل درك است.

ء مادي بـه نفـس،   هاي شيدادن ويژگي استدالل دوم متكلم كه با استناد به نسبت
گويـد:  ، درست در تقابل با ادعاي فيلسوف كـه مـي  در پي اثبات جسمانيت آن است

من، حقيقتي ثابت از بدو تولد تا پايان زندگي است و اين عدم تغييـر، ويژگـي امـر    «
، درستي يك ادعا در گرو اسـتدالل آن اسـت. فيلسـوف اسـتداللش بـر      »مجرد است

تجرد، عدم تغيير در حقيقت من است و متكلم استداللش بر جسمانيت من، اتصـاف  
تـوان  آن به اوصاف جسم است. پيداست كه از اتصاف من به اوصاف جسماني نمـي 

تـوان  شود، نمـي گاه كه نسبت ادراك به من داده ميبه جسمانيت رسيد؛ چه اينكه آن
  اصل ادراك را مادي شمرد.

اي است كه متكلم به نتيجة آن بودن، مبتني بر مقدمه بيان سوم متكلم دربارة جسماني
د؛ چه اينكه اگر از متكلم پرسيده شـود كـه اگـر روح، حقيقتـي جسـماني      نهگردن نمي

است، مرجح پيوند آن با اين بدن خاص چيست؟ و با پذيرش ترجيح بالمرجح، انتقـال  
آن از بدني به بدن ديگر، بدون اشـكال خواهـد بـود و در خصـوص اسـتدالل چهـارم       

شهور تمايز بين دو شيء جستن به قاعدة م تمسك -كه پيش از اين گذشتچنان -متكلم
گـذاري بـين    از راه معلوم و مجهول، حاصلي براي متكلم در پي ندارد؛ چه اينكه تفاوت

  كند، نه چيستي و ماهيت آن را.معلوم و مجهول اصل تمايز دو شيء را ثابت مي
استدالل پنجم متكلم، افزون بر اينكه دليلي بر جسمانيت روح است، در حقيقت بيان 

هاي روشن فالسـفه را دربـارة   لي اصلي متكلم است؛ متكلمي كه استداللهمان دلمشغو
تر تصريحات قرآنـي و روايـي را توجيـه و تأويـل     پذيرد و از همه مهمتجرد نفس نمي

التزام به همسـاني روح بـا    ،پندارد التزام به تجرد روحند؛ از اين جهت است كه ميك مي
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اش دفـاع از  تنهـا مـتكلم كـه وظيفـه     نـه  خداوند را در پي دارد و اين، چيزي اسـت كـه  
تابد. آري تـرس  پذيرد، بلكه هيچ موحدي آن را برنميهاي ديني است، آن را نمي گزاره

را برآن داشـته اسـت كـه بگوينـد      فخر رازيبزرگاني چون  ،از تساوي واجب و ممكن
 آن را ناشي از بـدفهمي  طوسيماهيت خدا با ماهيت ممكن فرق دارد؛ سخني كه محقق 

و متكلمـان   فخـر رازي )؛ اشكالي كه 33، ص3، ج1383سينا،  داند (ابنمسئلة وجود مي
بـراي فـرار از    ،كردنـد درستي در مسئلة وجود تأمـل مـي   اند. اينان اگر بهگرفتار آن آمده

داشـتن خداونـد    تساوي واجب و ممكن الزم نبود پناه بـه جسـمانيت روح يـا ماهيـت    
  بياورند.

بر جسمانيت، روح مبتني بر چند مقدمه است و اسـتدالل  استدالل ششم متكلمان 
گـاه تمـام اسـت كـه     آنان بر اينكه محل ادراكات كلي و جزئي بدن انسان اسـت، آن 

انـد و  مقدمات يادشده تمام باشد. در مقدمة نخست از يك قضية منفصله سود جسته
كه بدن انسان،  اند كه انسان، فاقد ادراك نيست. مقدمة دوم يك ادعاستنتيجه گرفته

اند در منطـق ثابـت   كه مدرك جزئيات است، مدرك كليات است و اينكه آوردهچنان
اي درست است؛ چه اينكـه  شده تصور مركب، مسبوق به تصور مفردات است، نكته

 يتصور كل (مركب) و به عبارت ديگر مدرك تصور، تصديق مبتني بر تصـور اجـزا  
بهـره گرفـت و مـدعي شـد مـدرك جزئـي       تـوان  آن است؛ ليكن از اين قاعده نمـي 

كه در نقد دليل آمده شخصي، مدرك كلي هم هست و در خصوص دليل هفتم، چنان
است، نسبت نفس با همـة اجسـام از جملـه بـدن يكسـان نيسـت و نفـس را خـواه         

 هًْيجسمانگويند و خـواه  مي شيخ اشراقو  سينا ابنكه چنان - بدانيم الحدوث يهًْروحان
در هردو صورت، مـزاج كـه مـورد     - معتقد است مالصدراكه چنان - بدانيم الحدوث

گيـرد و  گاه به نقطة عالي اعتدال رسيد، مزاج انساني شكل ميقبول فالسفه است، آن
معناست كه رابطة نفـس بـا    شود و اين، بدانساز حدوث نفس ميمزاج انساني، بستر

گر جسمي كه بدن است تنها يكسان نيست، بلكه ا بدن كه جسمي از اجسام است، نه
  شود.نباشد، نفس حادث نمي

در نهايت استدالل هشتم متكلمان دربارة جسمانيت روح، تأكيد بر پيوند بين نفس و 
توان حكم كـرد كـه نفـس، همـان     بدن است و از پيوند و شدت عالقة نفس و بدن نمي
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بـا دليـل    بدن است و يا بدن، همان نفس است. دليل پاياني متكلمان نـوعي ناسـازگاري  
هفتم دارد؛ چه اينكه ادعاي ارتباط و يگانگي روح و بدن بـا ايـن سـخن متكلمـان كـه      

  نسبتي برابر و يكسان است، سازگاري ندارد. ،نسبت روح به همة اجسام
در مقابل، فالسفه به تجرد نفس معتقدند. استدالل اول فيلسوفان، با فـرض صـحت   

رده است. از آنجا كه به كرا بررسي ادعاي خصم شروع شده، سپس همة حاالت ممكن 
اثبات  لحاظ عقلي حالتي غير از موارد مذكور وجود ندارد و همة اين موارد هم بطالنش

آيـد. در دليـل دوم،   شـمار مـي  گرديد، اين بيـان، اسـتدالل خـوبي در تجـرد نفـس بـه       
خصوصيات امور جسماني مورد بررسي قرار گرفت و از نظر گذشت كـه روح انسـاني   

هاست. در دليل بعدي، برخي از خواص روح ذكر شد كـه تنهـا بـا    از اين ويژگي خالي
  حالت تجرد روح قابل سازگاري است، لذا داليل دوم و سوم نيز مؤيد مدعاست.

اسـت، نـه    يبه ذاتش از نوع علـم حضـور   يل چهارم، علم هر شخصيبراساس دل
باشـد و از   يضر م، معلوم نزد عالم حايه در علم حضورك. روشن است يعلم حصول

بـه   يسـ كشـود هر  يجـه گرفتـه مـ   ياسـت، نت  يكين علم، معلوم با عالم يه در اكآنجا 
قتش نزدش حاضر است و حضور نفس نـزد خـودش   يخودش علم دارد و ذات و حق

ند. ك ين معنا تنها در مورد امور مجرد صدق ميبودن آن به خود است و ا قائم يبه معنا
شود كه قـوة عاقلـه بـا وجـود پيـري و      رد مشاهده ميطبق برهان پنجم، در برخي موا

ردن كـ ن تيناتواني جسم در سنين باال، از شكوفايي و درك بااليي برخوردار است. تبع
ن قوه است. داليـل  يبر تجرد ا يدر ضعف و قوت، شاهد يجسمان يقوة عاقله از قوا

ا در نظـر  هـاي مهـم امـور جسـماني ر    بعدي نيز هركدام به نوبة خود، يكي از ويژگي
بودن  گرفته است؛ سپس آن ويژگي را در درون روح انسان بررسي كرده، با اثبات تهي

حقيقت انساني از صفات جسماني بـه اثبـات تجـرد روح پرداختـه اسـت. تحليـل و       
ضمن طرح آيات و روايات مربوطه از نظر گذشـت. ايـن داليـل     ،بررسي داليل نقلي

در نهايت، پاسخ پرسش پـژوهش كـه چـرا    كند و صراحت تجرد نفس را مطرح مي به
انگارانـه  ل عقلي و تصريحات قرآني و روايي، رويكردي جسـم يمتكلمان با وجود دال

انگاشتن مراتب وجود و اين دلمشـغولي  به روح دارند، اين است كه متكلمان با ناديده
تعالي، تساوي ممكـن و واجـب    كه در صورت وجود موجود مجرد ديگر، غير از حق
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ل عقلي تجرد نفـس و تأكيـدات نقلـي    ياند كه از دالآيد، چاره را در اين ديدهميالزم 
  نظر و روح را حقيقتي جسماني بپندارند.صرف

  گيري نتيجه
اي است كه مورد اختالف بسـياري  ماهيت و حقيقت نفس يكي از مسائل مهم و پيچيده

تكلمـان و فالسـفه از   گونـاگون، دو ديـدگاه م   يها دگاهيداز انديشمندان است. در ميان 
ــه  ،طــور كــه گذشــت اي برخــوردار اســت. همــانجايگــاه ويــژه متكلمــان اســالمي ب

بودن نفس معتقدند، برخالف فالسفه كه بر اين باورند نفس حقيقتـي مجـرد از    جسماني
لي متمسك شدند كـه  يماده است. هريك از اين دو گروه براي اثبات مدعاي خود به دال

بودن نفس كه از سوي  اثبات جسماني ةر گذشت. با دقت در ادلبررسي اين براهين از نظ
از طرفـي نگرانـي    .توان به سستي ايـن بـراهين پـي بـرد     مي ،شده است مطرحمتكلمان 

آنهـا را   -در صـورت فـرض تجـرد روح    -متكلمان در مورد تسـاوي خداونـد بـا روح   
، غافل از اينكـه  واداشت تا تمام تالش خود را براي اثبات جسمانيت روح به كار گيرند
راحتي به  توان بهبا نگاهي دقيق به مراتب وجود و تفاوت موجودات در اين موضوع مي

ل عقلي يتجرد روح را مطرح و با دال ،خالف متكلمان اين مشكل پاسخ داد. فالسفه، بر
نـد و  ا شدت و ضـعف قائـل   ،دند و از آنجا كه براي وجودركو نقلي اين مسئله را ثابت 

دانند، در طرح و دات مختلف را ناشي از اختالف آنها در مراتب وجود ميتفاوت موجو
  جردات با مانعي مواجه نشدند.اثبات تجرد نفس انساني و نيز ساير م
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  منابع و مĤخذ
 م.يركقرآن   *

 .1379؛ قم: مشهور، ي؛ ترجمه محمد دشتالبالغه نهج  **

حسـن   بن محمد بن ين محمد، شرح نصيرالد3جاالشارات و التنبيهات؛  سينا؛ ابن .1
قـم:  ؛ جعفـر رازي  ابـي  محمـدبن  بـن  الدين محمـد  شرح الشرح قطب و طوسي

 .1383البالغه، 

ـ   يدريلحا مهًْ؛ آثار العالاسعد، عبداهللا .2 ر يـ تقر :يعلـم الـنفس الفلسـف    يبحـوث ف
 .ق1424، التاريخ العربي ة مؤسسروت: يب؛ يدريمال الحكدنا لالستاذ يلدروس س

وشش به ك، 4ج؛ يسبزوار ي؛ دروس شرح منظومه مالهادييحي، يرازيش يانصار .3
 .1387تاب، كقم: بوستان  ،يدرسول جعفريس

ن يقم: جامعه مدرس؛ دي؛ التوحخ صدوق)ي(ش نيحس بن يعل بنبابويه قمي، احمد .4
 ق.1398ه، يحوزه علم

 .1380 ،منينؤم، قم: 12جع؛ يعلل الشرا ــــــ؛ .5

ـ حضره الفقيمن ال ـــــــ؛  .6 قـم: مؤسسـه انتشـارات اسـالمي،     م، سـو  ، چ1جه؛ ي
 ق.1413

، قـم:  3ج؛ شـرح المقاصـد؛   نيسعدالدب ريعبداهللا الشه عمربن ، مسعودبنيتفتازان .7
 ق.1409، يف السرخسيالشر

قـم: منشـورات   چ دوم، ، 7؛ ج؛ شرح مواقفمحمد بن يف عليدشري، سيجرجان .8
 ق.1425، يف رضيشر

ت كقـاهره: شـر  ؛ ين رازيد؛ النفس و خلودها عند فخرال، ابوسعده محمدينيحس .9
 م.1989الصفاء، 

ـ  يهًْاالسرار الخف ؛)يمطهر (عالمه حلـ  بن وسفي بن ، حسنياسد يحل .10 العلـوم   يف
 .1379، يغات اسالميز انتشارات دفتر تبلكقم: مر ؛هًْيالعقل
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ـ ن در علـم  ي؛ البـراه ني، فخرالديراز .11 ح و نگـارش  ي، مقدمـه و تصـح  1جالم؛ ك
 .1341گاه تهران، تهران: دانش؛ يمحمدباقر سبزوار

 ق.1411، 2دار، چاپ دوم، ج يتبه بكقم: مه؛ يالمباحث المشرق ــــــ؛ .12

، تحقيـق دكتـر احمـدي حجـازي     7جفي العلم االلهي؛  هًْيالمطالب العال ـــــــ؛  .13
 ق.1407بيروت: دارالكتب العربي، ؛ السفا

چ ؛ ير حسن معصوميق محمدصغيتحقالنفس و الروح و شرح قوامهما؛  ــــــ؛ .14
 ق.1406،]نا يب[وم، تهران: د

 .]تا يب[، 21و 4،ج]نا يب[چ سوم، قم: ب؛ يح الغيمفات ــــــ؛ .15

و  يقـات يچ دوم، قـم: مؤسسـه تحق  ؛ اصالت روح از نظر قـرآن؛  ، جعفريسبحان .16
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