
 49ـ591صص ، 5942سال هفتم، شمارة اول، پاییز و زمستان ، صدراییحکمت پژوهشی ـعلمی دوفصلنامة

 

 الحدوث بودن نفو و خلقت ارواح قبل از ابدان جسانی ةواکاوی تعارض 
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 چکیده
 روحانیةالحدوث و  جسمانیةة نظری مالصدرا با ارائة
تحولی شگرف در مباحث نفس  ،البقاء بودن نفس

 مادۀ مبدأ تکون نفس ،پدید آورد. بر اساس این نظریه
بر اثر حرکت جوهری به موجودی جسمانی است که 

ین نظریة مالصدرا با اما ا د.شومی مادی تبدیلغیر
خلقت ارواح و آن مسئلة  ستا روهچالش بزرگی روب

که ظاهر برخی از روایات است، قبل از پیدایش ابدان 
، مالصدرا با استناد به دالیل عقلی کند.می آن را تأیید

صورت متکثر مردود دانسته تقدم نفوس بر ابدان را به
از ابدان  که داللت بر خلقت ارواح پیشرا و روایاتی 

در صورتی که نیاز به تأویل  ،کندمی تأویل را دارد
در این مقاله تالش شده با استفاده از  روایات نیست.
و نفس و به تبیین مفهوم روح  ،تحلیلیاروش توصیفی

 و روایات پرداخته شود قرآندو در های میان آنتفاوت
مربوط  روح امری مجرد و رسد کهو به این نتیجه می

تواند قبل از پیدایش بدن می لم امر است کهبه عا
در صورتی که نفس نمود روح در عالم  ،موجود باشد

بدین ترتیب  .آیدمی خلق بوده و با پیدایش بدن پدید
الحدوث  جسمانیةمبنی بر  مالصدرا عارض بین نظریةت

بودن نفس و روایاتی که وجود ارواح را قبل از 
 یبدون آنکه نیاز ،دشومی داند حلمی پیدایش ابدان

 به تأویل روایات باشد.
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Abstract 
Mulla Sadra’s theory regarding “soul” consists in 

the bodily origination and spiritual surviving, led 

to fundamental changings in debates on the soul. 

According to that, the root of the soul origination 

is mater, which transforms to immaterial being 

through substantial movement. The problem of 

the origination of sprits before origination of 

bodies, which is corresponding to the appearance 

of certain verses, is a huge challenge confronting 

this theory. Mulla sadra’s view deals with this 

challenge by interpreting some verses and hadiths 

which believe in the pre-existence of souls before 

the bodies, as well as by rational reasons which 

deny the priority of sprit to the body. This paper 

by descriptive-analytical method attempts to 

present the concept of “soul” and “sprit” in the 

Quran and in the Hadiths, and to state that soul is 

an abstract entity related to the domain of 

commandment. Therefore, it can have existence 

before the creation of body. Whereas, “soul” is a 

representation of “sprit” in the material world. 

Accordingly, the controversy between the theory 

of bodily origination and spiritual surviving and 

certain hadiths and verses that claim the existence 

of the sprit before becoming, is solved. 

Keywords: Mulla Sadra, sprit, soul, bodily 

origination of soul, Quran, Hadith. 
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 مقدمه
سینا، ، ابنمالصدرا ازپیش اسالمی  سفةدر میان فال

توجه شایانی « نفس»فارابی به مسئلة  کندی و
 انددربارۀ آن سخن گفتهتفصیل به ونشان داده 

مالصدرا با ارائة نظریة  (.1377هاشمیان، )
البقاء بودن نفس، که روحانیة الحدوث و  جسمانیة

تشکیک »و « حرکت جوهری»مبتنی بر دو اصل 
است، تحولی شگرف در مباحث نفس « در وجود

پدید آورد. بر اساس این نظریه، مبدأ تکون نفس 
مانی است که بر اثر حرکت جوهری به مادۀ جس

 شود. موجودی غیرمادی تبدیل می
رغم بهبدن  مالصدرا اعتقاد داشت نفس و

منزلت دارند، هر دو به یک  اختالفی که در مقام و
 گویا شیء واحدی هستند که دو ،وجود موجودند

 و ،نابودشونده چون فرع یکی متبدل و :دارد جنبه
 نفس در چههر  و ،لباقی چون اص دیگری ثابت و
اتصالش به  تر وتر شود، بدن لطیفوجودش کامل

بدن  عالقة میان نفس و او د.شونفس شدیدتر می
البته نه مثل معیت  ،دانستعالقة لزومیه می را

معلول علت واحد  نه مانند معیت دو متضایفین و
تعلقی وجود ندارد،  رابط وها وجود که بین آن در

راهی دو شیء متالزم هم بلکه مانند معیت و
صورت که تالزم  مانند ماده و ،ای خاصگونههب

صورت  تالزم میان هیوالی اولی و هامیان آن
جسمیه است. پس در واقع هر کدام از آن دو، 

ای که به دور گونهنیازمند دیگری است، البته به
 (.382/ 8: 1411 ،)مالصدرا شودمحال منتهی نمی

را تقدم ذاتی بدن بر مالصدرا تقدم نفس 
 نه تقدم زمانی، چرا که نفس از نظر زمانی، داندمی

، ویواقع از نظر  در. آیدوجود میهبا بدن ب همزمان
یک نفس نداریم بلکه نفس مرتبة  ما یک بدن و

 جا(.)همانبدن مرتبة دانیة نفس است  عالیة بدن و
که وجود دارد مشکالتی باره اما در این

 و آن آن دست به گریبانندبا پیروانش  مالصدرا و
روایاتی است که خلقت ارواح را قبل از پیدایش 

این روایات مکرراً مورد استناد . اندهکردبیان  ابدان،

الحدوث بودن نفس نیز  جسمانیةمخالفین نظریة 
مالصدرا  قرار گرفته است )همان: باب السابع(.

 ، هرکردهنمونه از این احادیث اشاره  به دوخود 
مانند  ،های دیگری نیز وجود دارندونهچند نم

 روایات مربوط به عالم ذر.
)ص( نقل  اکرم در روایت نخست از پیامبر

که آدم من پیامبر بودم درحالی»اند: شده که فرموده
(. 27/ 65: 1414 مجلسی،« )بین آب و خاک بود

 ظاهر این روایت حاکی از آن است که روح پیامبر
ن وجود داشته )ص( پیش از حدوث بدن ایشا

کم اگر نگوییم همه، دستبر این اساس، است. 
هایشان برخی از ارواح انسانی قبل از حدوث بدن

 اند.وجود داشته
در روایت دوم از پیامبر اکرم )ص( نقل شده که 

ریان گرد کها، همانند[ لشناارواح ]انس» اند:فرموده
شناسند، با هم اند، پس آنان که یکدیگر را میآمده

آنان که با یکدیگر ناآشنایند، با  نس والفت دارند وا
 برخی 1(.63/ 58: همان) «ورزندهم مخالفت می

و همانا » :اندنقل کرده چنینرا آغاز این روایت 
ها[ را دوهزار سال قبل از خداوند ارواح ]انسان

این عبارت (. 138/ 58: مانه)« هایشان آفریدبدن
ها بر بدن رواحاداللت آشکاری بر تقدم آفرینش 

 د که درآیمیبربدین ترتیب، از این روایت  دارد.
پیش از این عالم، ارواح انسانی وجود داشته  عالمی

این معنا  .بین آنها روابط خاصی جاری بوده است و
ظاهراً با مبنای مالصدرا مبنی بر حدوث نفوس 

 ناطقه پس از حدوث ابدان سازگار نیست.
 روایت و دواین از نقل  صدرالمتألهین پس

اعتراف به اینکه معنای ظاهری آنها مؤید مبنای 
کوشد معنای دیگری را طرح کند افالطون است، می

او  فلسفی او سازگار باشد. که با مبانی عقلی و
گوید این حدیث عقیدۀ فیلسوفانی مانند می

افالطون، مبنی بر قدیم بودن نفوس انسانی را تأیید 
یست که نفوس بشری بر کند اما منظور این نمی

اند، اساس تعینات جزییه قبل از بدن موجود بوده
به همان شکلی که در این عالم وجود دارند، یعنی 
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نحوی که هر یک از افراد تعین با کثرت فردی به
چرا که خاص و مستقل از دیگر افراد داشته باشد، 

/ 8: 1421 مالصدرا،)محاالت زیادی در پی دارد 
 :عبارتند ازاشکاالت (. این 331ا332

این عقیده مستلزم این است که  اشکال اول:
نفوس قبل از تعلق به بدن، کامل بوده و نقص و 

گونه تکامل یا کمبودی در آنها نباشد و دچار هیچ
که نیازمندی  تغییر و تحولی نگردند، در صورتی

نفس ناطقه به قوا و آالت ادراکی و تحریکی، 
سازد و در نتیجه نقص وجودی آن را آشکار می

ت سازد که نفس، جوهری قدیم نیسروشن می
 (.331ا331/ 8)همان: 

هر آید که از این اعتقاد الزم می اشکال دوم:
چرا که  ،یک از نفوس نوع منحصر در فرد باشد

 اشهاگر نفس پیش از بدن موجود باشد، الزم
طبق یک قاعدۀ و  بودن نفس استمجرد تام 

 ،فرد استنوع منحصربه فلسفی، هر مجرد تامی
چرا که کثرت فردی همیشه تابع ماده است و 
جایی که ماده نباشد، تکثر هم معنا نخواهد داشت. 

کم است که نفوس انسانی، دست ایناما واقعیت 
 شاندر این عالم، افراد متعدد نوع واحدند و بین

نه کثرت نوعی. پس  ،کثرت فردی برقرار است
 (.331/ 8: انهمت )این فرض نیز محال اس

 ه این عقده این است کهالزم اشکال سوم:
صورت برای مدت زمانی خاص به نفسقوای 

این با  .معطل و غیر قابل استفاده باقی بماند
حکمت الهی ناسازگار و مساوق با نوعی لغویت 

عبارت دیگر، حقیقت نفس همان  است. به
صورتی است که به تدبیر بدن اشتغال دارد و در 

ر از قوای ادراکی و تحریکی مختلفی سود این تدبی
برد. اما فرض تقدم نفس بر بدن بدین معناست می

که پیش از حدوث بدن، نفس بیکار و معطل بماند 
صورت بالفعل به تدبیر بدن اشغال هو نفس ب

این امر با حقیقت نفسیت سازگار  ؛نداشته باشد
 (.332/ 8 :مانه) نیست

حذورات عقلی، ماین مالصدرا برای اجتناب از 

معنای دیگری حمل داند این روایات را بهالزم می
معتقد است مقصود این روایات آن است که د. او کن

نفوس انسانی قبل از تعلق به بدن، وجود جمعی در 
که هر چنانعالم مفارقات و مجردات تام دارند، 

نفوس  معلولی در مرتبة علت خویش حضور دارد.
عالم مفارقات عقلی خلق قبل از تعلق به بدن، در 

و جزئی بلکه با  های کثیرنه با وجود امااند، شده
. به عبارت دیگر، یک وجود واحد جمعی و عقالنی

نفوس ناطقه پیش از ظهور در عالم طبیعت، به 
وصف بساطت و وحدت در عالم عقول و متحد 

 اند.با مبدأ مجرد فاعلی خود موجود بوده
تألهین از روایات تأویل صدرالمرسد نظر میبه
چنانکه اشاره شد، روست. هبا مشکالتی روب فوق

خود مالصدرا نیز اذعان دارد که ظاهر این روایات 
برخی از مشکالت . ندنوعی با نظریة او در تضادبه

 تأویل مالصدرا عبارت است از:

که بر خلقت ارواح قبل از پیدایش  یروایات. 1
ت ذکرشده ، منحصر در دو روایکید داردأابدان ت
ای است که گونهو کثرت این روایات به نیست

 سازد.پذیرش تأویل صدرالمتألهین را مشکل می

. در هر دو روایت ذکرشده، تمایز ارواح و 2
وضوح بیان شده است؛ چه در مورد بهکثرت آن 

روح پیامبر اکرم نسبت به حضرت آدم و چه ارواح 
ر را هایشان همدیگانسانی که قبل از خلقت بدن

اند. اگر منظور از ارواح اند یا ناشناس بودهشناختهمی
یک وجود واحد جمعی بود، دیگر تفاوتی میان روح 

گونه که تفاوتی پیامبر اکرم و حضرت آدم نبود، همان
میان ارواح مؤمنین و کفار نبود. لذا پذیرش این 
مطلب که منظور از ارواح در این روایات وجود 

وجودهای کثیر جزیی، واحد جمعی است، نه 
 مدعایی بدون دلیل و قرینه است. 

. تأویل یک آیه یا روایت در جایی معنا دارد 3
که معنای ظاهری آن محذورات و محاالت عقلی 

قلی عاما در جایی که میان برهان در پی داشته باشد 
نادرست ویل أقلی اختالفی وجود ندارد، تنو ادلة 

نیز بدان اذعان است. این مطلبی است که مالصدرا 
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ادلة عقلی او معتقد است از یک طرف دارد. او 
الحدوث بوده و  ةجسمانیکند که نفس اثبات می

برخی بر  ،نوعی معیت با بدن دارد و از طرف دیگر
کید أدالیل نقلی بر وجود ارواح قبل از ابدان ت

ورزد. در اینجا مالصدرا مانند هر فیلسوف می
ه از طریق برهان ب با توجه به یقینی که ،دیگری

  .ویل روایات مزبور پرداخته استأدست آورده، به ت

رسد تمامی محاالتی و محذورات نظر میبه
که مالصدرا بر تحقق نفوس قبل از پیدایش  عقلی

داند، در صورتی صادق است که ابدان وارد می
اش تدبیر بدن است، نفس ناطقة انسانی که وظیفه
اما آنچه روایات  ،اشدبخواهد قبل از بدن موجود ب

؛ نه نفوس ،بدان اشاره دارد خلقت ارواح است
متأسفانه نه تنها مالصدرا که بسیاری از فیلسوفان 

 واژهمیان این دو نیز بعد از او  و حکمای قبل و
و عمدۀ منتقدان او، مالصدرا . اندتفاوتی نگذاشته

میان دو واژۀ روح و  نگذاشتن تفاوت واسطةبه
 ، بر سر دوقی نمودن مصداقی آنهاو یکی تلنفس 

اند یا برهان عقلی و مجبور شدهراهی قرار گرفته 
ویل روایات أبه ت را بر ادلة نقلی ترجیح داده و

 جسمانیةبپردازند یا ادلة عقلی و روایاتی که 
کنند، نادیده الحدوث بودن نفس را تبیین می

در صورتی که )چنانکه در بخش پایانی  بگیرند،
اهیم دید( با تبیین تفاوت میان روح و مقاله خو

نفس روشن خواهد شد که تعارضی میان برهان 
عقلی و روایات مذکور وجود نداشته و این 

 گانه نیز تحقق نخواهد داشت.محاالت سه
که میان دو واژۀ  های ظریفیتفاوتاگر به 

دقت وجود دارد و روایات  قرآندر نفس و روح 
امری مجرد و ، روشن خواهد شد که روح شود

مربوط به عالم امر و مفارق از زمان و مکان است، 
برخالف نفس که نمود خلقی روح بوده و 

 بنابراینمند است. مند و مکانوجودی زمان
الحدوث  ةجسمانیاشکالی نخواهد داشت که نفس 

بوده و همراه بدن پدید آید و روح که مفارق از 
 زمان و مکان است، قبل از خلقت بدن موجود

در واقع این مقاله نه تنها در صدد نفی  باشد.
الحدوث بودن نفس نیست، بلکه  جسمانیةنظریة 

کند این نظریه حتی تعارض ظاهری هم اثبات می
با روایات نداشته و نیازی به تأویل روایات نیست. 
برای روشن شدن این موضوع به بررسی و مقایسة 

کریم و روایات  قرآندو واژۀ نفس و روح در 
پردازیم و به اقوال برخی از حکما و فیلسوفان می

 کنیم.نیز اشاره می

 نفس. 1
های دانشمندان دربارۀ حقیقت نفس و نظریه آرا

جا که عالمه آن، تا ندتنوعم وبسیار متعدد 
رح العیون في شرح سکتاب  آملی در هزادحسن
 اش برنقل از حکیم سبزواری در تعلیقه، بهالعیون

اقوال دربارۀ نفس را به چهل  ،ئدالفرا غررکتاب 
مناوی در شرحش بر قصیدۀ عینیه،  نقل ازبه قول و

متأخرین در موضوع نفس  اختالف متقدمین و
 زاده آملی،حسن) رساندناطقه را به صد قول می

بیش نفس ریف عات(. آنچه در میان 169/ 1: 1381
، تعریف ارسطو شدهواقع  مورد قبول حکما هاز بقی

کمال اول برای جسم طبیعی » س است:دربارۀ نف
 «که دارای استعداد حیات )حیات بالقوه( است

 2(.78: 1389ارسطو، )
که  یاز جوهر مجرد استنفس عبارت در واقع 

از صفات  بذاته از مقارنت مادۀ جسمانیه منزه است و
 مقدار مبرا شکل و، جهت، أین، از وضع ،اجسام
ر و تصرف تدبی علقته بدن مادی این نفس ب است.
از و است پادشاه و حاکم به شهر تعلق مانند که  دارد

تعلق  یا تعلق عاشق به معشوق مانندجهتی 
تعالی به عالم. نفس سلطان قوای حسیه از باری

سبب عمر  حیات و ست.دیگر قوا محرکه و ،مدرکه
 بقای تعلق این جوهر مجرد به آن هیکل حسی و

، ای الهیحکم عقیدۀاین تعلق است.  مرگ قطع آن
اهل اشراق  ارباب کشف و، صوفیه ، بزرگانعرفا
، مانند محقق طوسی یمبنای رأی متکلمان و است
 (.181: 1381، زاده آملیحسن)غزالی و  رازی فخر
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آنچه در تعریف نفس از سوی  ،به هر حال
 همگی ناظر به جنبة تدبیری نفس وآمده، فالسفه 

که  گوهر نفس تعلق آن به بدن است. اما ذات و
ابزار مادی است، چه قبل از تعلق  بدن و نیاز ازبی

چه بعد از آن، همانند دیگر مجردات  به بدن و
استاد  .نیست رسمی قابل تعریف حدی و

این » نویسند:چنین می بارهزادۀ آملی در اینحسن
تعاریف، بر وجه عموم باشند یا خصوص. به هر 
حال تعریف نفسند از آن حیث که نفس است و 

قیس به بدن... اما تعریف و تحدید نفس از حیث م
جوهرش، بسیار مشکل و سخت است، چرا که 
نفس مجرد است به تجرد برزخی و بلکه به تجرد 
تام عقلی و بلکه آن را مقامی مافوق تجرد است، 

رو مقام زیرا برایش حد توقفی نیست و از این
تر از معلومی برایش وجود ندارد. پس نفس شامخ

 (.155 )همان: «که قابل تعریف باشد آن است
حقیقت نفس انسانی، وجودی از سنخ مجردات 

دارای وحدت حقة حقیقیة ظلیه  بلکه فوق تجرد و
است که امتدادی از عالم امر تا عالم خلق دارد. 

توان در قالب تعاریف چنین وجودی را چگونه می
تمام این تعاریف،  د؟کرمحدود  رسمی حدی و
این بدن مادی است  ارتباط نفس باجنبة  حاکی از

 وگرنه حقیقت نفس قابل تعریف نیست. 

 کریم قرآنمعنای نفو در  .5ـ5
 ةَق ائِ ذَ  س  ْف نَ  ل  کُ »کریمة آیة عالمه طباطبایی ذیل 

برای نفس  کاربرد سه نحوه (،35انبیاء/ ) «ِت ْو َم الْ 
اند که از دقت دهکردر لغت بیان  کریم و قرآندر 
 آید:دست میهبات آنها، این نک در

معنای همان چیزی است نفس در اصل بهالف( 
نفس انسان  ،مثالبرای شود. ه میفزودکه به آن ا

معنی نفس حجر به معنی خود انسان است وبه
حجر. بنابراین اگر این کلمه به  خود سنگ و

لذا  ه نشود، هیچ معنایی ندارد وفزودچیزی ا
معنوی خواهد منظور تأکید لفظی یا آن بهکاربرد 

. «نی نفس زیدئجا» یا« نی زید نفسهئجا»بود، مانند 

مورد خداوند متعال هم  حتی اگر این لفظ در
 ؛استکار رفته بهکار رود، به همین منظور هب

 هِ ِس ْف ي نَ لَ َع  َب تَ کَ »فرماید: کریم می قرآنه در کچنان
ل آ) «هُ َس ْف نَ  اللهُ  ُم کُ ُر ذِّ َح یُ  َو » یا( 12انعام/ ) «ةَم ْح الر  

 (.285/ 14: 1397، )طباطبایی (28عمران/ 
بر معنای اصلیش، افزون سپس واژۀ نفس ب( 

 یعنی مجموعة بدن وا  مورد شخص آدمی در
شایع شده است.  ا روحی که به آن تعلق گرفته

 این واژه در این معنای جدید، بدون اضافه هم
کار هآیات به این معنا ببرخی که در  رودکار میبه

 س  ْف نَ  ْن مِ  ْم کُ َق لَ ي َخ ِذ ال   َو ُه »ه از جمل ؛ه استرفت
نفس » (.189اعراف/ ) «اهَ َج ْو ا َز هَ نْ مِ  َل َع َج َو  ةَد اِح َو 

. معنی شخص انسانی استدر این آیه به «واحده
ي فِ  اد  َس فَ  ْو أ س  ْف نَ  رِ یْ غَ سًا بِ ْف نَ  َل تَ قَ  ْن مَ »همچنین در آیة 

 (.32مائده/ ) «یعاً ِم َج  اَس الن   َل تَ ا قَ َم ن  أکَ فَ  ِض ْر اأْل 
نکتة بسیار  قرآنمعنا در یک آیه از  هر دوکاربرد 

 نْعَ لُادِجَتُ سٍفْنَ لُّکُ»کریمة آیة  در که است زیبایی
معنای نفس اولی به؛ ( آمده است111نحل/ ) «اهَسِفْنَ

 معنای اولیبه نفس دومی )انسان( و دوم
 و، اشاره دارد شدالیه( که برای نفس ذکر )مضاف

خودش دفاع  هر کسی از»معنای آیه چنین است: 
 (.285/ 14: 1397، طباطبایی)« کندمی

نهایت کلمة نفس معنای دیگری را نیز ج( در 
توان از آن به بعد مجرد انسان کند که میافاده می

کرد. در این  یا روح در معنای عرفی آن تعبیر و
 متالشی شود و معنای جدید، حتی اگر بدن آدمی

او « نفس»دت ارگانیکی خود را از دست دهد، وح
 مَوْیَالْ مْکُسَفُنْأوا جُرِخْأ»آیة شریفة  رود.از بین نمی

معنا  به همین (93انعام/ ) «ونِهُالْ ابِذَعَ نَوْزَجْتُ
منزلة کار رفته است. به عبارت دیگر، نفس بههب

امری است که بدون بدن، همچنان به موجودیت 
 جا(. همان) دهدخود ادامه می

 عموم آثار ذکر این نکته ضروری است که در
در آنها سخنی از تجرد نفس  که عرفانیو فلسفی 

کار بهمیان آمده، نفس در این معنای سوم از بدن به
 .استرفته 
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از بررسی واژۀ نفس روشن  کنونآنچه تا 
کریم این لفظ هم بر  قرآن، این است که در شودمی

بدن مادی  هم بر کند ویبعد مجرد انسان داللت م
نفس امری ذومراتب است که  ،عبارتی انسان. به

 مرتبة دیگر مستقل از بدن و یک مرتبة آن مجرد و
 آن وابسته به این بدن مادی است. 

 مراتب نفو. 7ـ5
نفس انسانی از  از آنجا که مالصدرا معتقد است

وحدت »نام وحدتی به ،سنخ عالم ملکوت است
 عین وحدت و وحدتی که در یعنی دارد،« جمعیه

بساطت، جامع جمیع مراتب جمادی، نباتی، حیوانی 
عقالنی است. بنابراین نفس در مرتبة ذات  و

هم رشد ، هم حساس، هم متخیل، خویش هم عاقل
هم طبیعت  هم محرک بدن و، دهندۀ بدن نمو و

اگر (. 227: 1361مالصدرا، )ساری در جسم است 
هم ، دراک کندنفس بخواهد هم محسوسات را ا

هم معقوالت را،  و هم صور وهمی، خیالی صور
است که یک ذات واحد عقل، وهم،  اش اینهالزم

هم مادی باشد  ،به عبارت دیگر .حس باشد خیال و
که این امر محال است  هم مجرد، در صورتی و

مگر آنکه نفس امری ذومراتب باشد که مرتبة 
باالتر مراتب  کند وحسیه را ادراک  مادون صور

 عقلیه را. خیالیه، وهمیه و صور ،ترتیببه
هویت انسانی یک  اینکه نفس و نکتة مهم
آن حقیقتی است که از آن  تر نیست وحقیقت بیش

در  چهکنیم. هر حکایت می« من»یا  «أنا»به لفظ 
خود یک  در کنیم،تعمق  ژرفای وجود خود تفکر و

در  اعتبار ظهورشیابیم، منتها بهحقیقت بیش نمی
همچنین افعالی که از  جسمانی و ،مظاهر مادی ،قوا

 اند.آن نهاده مختلف بر شود، اسامیاو صادر می
تبیین مراتب نفس، روایتی از حضرت  برای

)ع( نقل شده که مراتب نفس را  منین علیؤامیرالم
بر اساس این حدیث،  3ده است.کردقت تبیین به

که طبق نفس نباتی است  ،ترین مرتبة نفسپایین
وابسته به این  روایت، تدبیر بدن را بر عهده دارد و

قرار نفس حیوانی  ،بدن مادی است. در مرتبة باالتر
کند. که ادراکات حسی انسان را مدیریت می دارد

لذا  این مرتبه از نفس نیز وابسته به بدن است و
بدن  یروایت هر دو را منبعث از برخی اعضا

که نفس ناطقه  دانسته است. مرتبة سوم نفس
به عالم  دیگر وابستگی به بدن مادی ندارد و ،است

معقوالت شباهت پیدا کرده است. این مرتبه از 
ادراک معقوالت  نفس که کارش کسب حکمت و

ای است که حکمای است، ظاهراً همان نفس ناطقه
آن را اعلی مرتبة نفس  مسلمان بدان معتقدند و

بة باالتری نیز برای اما امیر مؤمنان مرت. انددانسته
یا نفس  اند که نفس کلیة الهیهنفس بیان داشته

مطمئنه نام دارد. این مرتبه از نفس که مبدأ آن 
 در شود.ذات الیزال الهی است، روح نامیده می

واقع نفس در سیر نزولی خود که از ناحیة 
روح از این نظر  وا صادر شده است  حضرت حق

دوباره در  ه نزول کرده وبه عالم ماد ا نامیده شده
 سیر صعودی خویش از نفس نباتی شروع کرده و

گردد تعالی بازمیقرب حق به نفس مطمئنه و
 (.813ا814: 1361سبزواری، )

 روح. 2
 ،درومیکار به« نفس»هایی که مترادف با از واژه

که در لغت چنان «روح»است. کلمة « روح»واژۀ 
ت که جاندار معنای مبدأ حیات اسمعرفی شده به

حرکت ارادی  وسیلة آن قادر بر احساس وبه
وسیلة هاموری که ب این کلمه درکاربرد  شود ومی

شود، جایز مطلوبی ظاهر می آنها آثار نیک و
)راغب علم  و قرآنشمرده شده است، مانند وحی، 

 (.215تا: بیاصفهانی، 
رو حیات در هستی است. از این أروح منش

ای رسیدن حیات در هر مرتبه باید گفت به ظهور
انسانی، در گرو  اعم از حیات نباتی، حیوانی و

 تعلق گرفتن روح است. اینکه روح چیست و
 ،شودچگونه موجب ظهور حیات در موجودی می

 حدودی مسکوت گذاشته شده و تا قرآندر 
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منزلة نقطة تاریکی معرفی شده که دست دانش به
همین قدر  ( و85اسراء/ ) بشری از آن کوتاه است

 یءدهندۀ یک شگاه مواد تشکیل اشاره شده که هر
پردازش برسند،  به درجة معینی از پیچیدگی و

حجر/ ) شودآن نمودار می ای از روح درجلوه
ای که روح در آن حسب میزان جلوه آنگاه بر (،29

موجود نشان دهد، آثار حیاتی با گستردگی معینی 
صورت حیات هشود، یعنی بوی آشکار می در

 ....نباتی، حیوانی یا انسانی و
ا روح را به جکریم در هیچ  قرآنچند  هر

نباتات نسبت نداده اما با توجه به معنای  حیوانات و
توان همچنین روایات عدیده، می لغوی روح و

ای از نتیجه گرفت که هر جا حیات هست، مرتبه
از جمله روایتی که ابوبصیر  ؛روح هم وجود دارد

دربارۀ آیة  (ع) از امام باقر یا امام صادق» وید:گمی
 «یبِّرَ رِمْأ نْمِ وحُالرُّ لِقُ وحِالرُّ نِعَ کَونَلُئَسْیَ وَ»

حضرت فرمود: روح آن چیزی است  .سؤال کردم
آن  :مردمان است. عرض کردم که در جنبندگان و

عالم قدرت  آن از عالم ملکوت و چیست؟ فرمود:
در این روایت (. 42/ 58 :1414مجلسی، ) «است
یکی از مصادیق روح در آیة فوق را روح  (ع) امام

 کند.انسان معرفی می حیوانات و

 کریم قرآندر  «روح»معنای  و حقیقت. 5ـ7
معرف که صالحیت دارد  قرآندر آیات آنچه 

ای است که در آیة حقیقت روح باشد، نکته
« یبِّرَ رِمْأ نْمِ وحُالرُّ لِقُ وحِالرُّ نِعَ کَونَألُسْیَ»
آمده است، چرا که در این آیة شریفه  (85اسراء/ )

بدون هیچ قیدی آورده  صورت مطلق وهروح ب
کریم در این آیه در معرفی روح  قرآن شده است.

 قرآنواقع  در ،«روح از امر خداست» فرماید:می
ده کرامر پروردگار تعریف  واسطةکریم روح را به

 : نویسدرح این آیة میطباطبایی در ش هعالم است.

این است که حقیقت  «نْمِ» ةاز کلم ظاهر»
که این کلمه در چنانهم ؛کندجنس را معنا می

است، مانند  «بیانیه»این باب  سایر آیات وارده در

 لُزِّنَیُ» (،15غافر/ ) «هّرِمْأ نْمِ وحَی الرُّقِلْیُ» اتآی
 کَیْلَإ انَیْوحَأ» (،2نحل/ ) «هِرِمْأ نْمِ وحِالرُّبِ ةکَ ئِ اَل َم الْ 
 وَ ةکَ ئِ اَل َم الْ  لُزَّنَتَ» و( 52شوری/ ) «انَرِمْأ نْمِ اوحًرُ

ه ک (4قدر/ ) «رٍمْأ لِّکُ نْمِ مْهِبِّرَ نِذْإِا بِهَفیِ وحُالرُّ
سنخ امر  جنس و فهماند که روح ازمی« نْمِ»لمة ک

ا مَنَّإ»فرماید: می است. آنگاه امر را بیان کرده و
 انَحَبْسُفَ ،ونُکُیَفَ نْکُ هُلَ ولَقُیَ نْأ ئاًیْشَ ادَرَأا ذَإ هُرُمْأ
که در  (82ا83یس/ )« ءٍیْشَ لِّکُ وتُکُلَمَ هِدِیَی بِذِالَّ

عبارت است از وجود هر  فهماند امردرجة اول می
چیز لکن نه از هر جهت، بلکه وجود هر چیز از 

اینکه وجودش  جهت اسنادش به خدای متعال و
 .ات اوست. این معنای امر خداستذه قائم ب
رساند وجود اشیاء از ای که میجمله ادله از

با قطع نظر از  جهت اسنادش به ذات پروردگار و
آیة ذیل  ،دیگر کالم خدا هستند ةاسباب وجودی
 حٍمْلَکَ هدَاحِا وَلَّإا نَرُمْأ امَ وَ»فرماید: است که می

د از آنکه که امر خدای را بع (51قمر/ ) «رِصَبَالْبِ
نفی  معنایبه« لمح بصر»به  یگانه معرفی نموده و

که شود از آن فهمیده می ده وکرتدریجیت تشبیه 
وسیلة به موجودات خارج با اینکه تدریجاً و

 منطبق بر زمان و اسباب مادی موجود گشته و
مکان هستند، معذلک جهتی دارند که از آن جهت 

مکان  ن وطة زمایخارج از ح عاری از تدریج و
کلمة او  قول و از این جهت امر خدا و هستند و

اما از جهت اینکه در سیر سلسلة . شوندشمرده می
مکان منطبق  بر زمان و اسباب قرار داشته و علل و

 ؛بلکه خلق خدایند ،نیستند ند، امر خداشومی
  (.54اعراف/ ) «رُمْأالْ وَ قُلْخَالْ هُلَ الأ»چنانکه فرمود: 
رت است از وجود هر موجود از پس امر عبا

 این نظر که تنها مستند به خدای متعال است و
خلق عبارت است از وجود همان موجود از جهت 

اسباب مستند به  اینکه با وساطت علل و
 ( 211ا211 :1397 طباطبایی، ) «.تعالی استخدای

خاطر اینکه از طرق را به (ع) مسیح رواز این
ر به مریم داده شده، بدون داشتن پد غیرعادی و
فرماید: می و دهکرروحی از او معرفی  کلمة او و
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 (.171نساء/ ) «هُنْمِ وحٌرُ وَ مَیَرْی مَلَإا اهَقَلْأ هُتُمَلِکَ وَ»
ریم در مورد روحی که متعلق به ک قرآناما 

 «هِوحِرُ منْ» و« یوحِرُ منْ» انسان است، تعبیر به
نسان تعبیر به نیز از تعلق آن به بدن ا کرده است و

نموده و روحی را که مخصوص  «تخْفَنَ»
مانند  ؛تقویت خوانده مؤمنینش کرده، روح تأیید و

روحی  از و (22مجادله/ ) «هُنْمِ وحٍرُبِ مْهُدَیَّأ وَ»آیة 
تعبیر  «سِدُقُالْ وحُرُ»که خاص انبیاء گردانیده، به 

 (87قره/ ب« )سِدُقُالْ وحِرُبِ اهُنَدْیَّأ وَ»مثل آیة  ،نموده
طهارت است که این روح را  معنای نزاهت وکه به
 انبیاء خوانده است. مؤیدهم 

را ضمیمة این آیات  اگر آیة شریفة سورۀ قدر
شود نسبتی که روح مضاف در این معلوم می ،کنیم

آیات با روح مطلق در سورۀ قدر دارد، نسبتی 
سایه به چیزی که به  است که افاضه به مفیض و

 4صاحب سایه شده است، دارد.اذن خدا 

 مراتب روح. 7ـ7
 در باب مراتب روح، روایات زیبایی از معصومین

روشنی مراتب روح را تبیین نقل شده که به (ع)
 وَ»)ع( دربارۀ آیة  حضرت علی. برای نمونه ندکنمی
واقعه/ ) «ونبُرَّقَمُالْ کَولئِأ ،ونَقُابِالسَّ ونَقُابِالسَّ
ما سخن خداوند عزوجل ا» فرماید:می (11ا11

گیرنده، آنان پیامبران مرسل و دربارۀ پیشتازان سبقت
غیرمرسل هستند که خداوند در آنها پنج روح قرار 

القدس، روح ایمان، روح قدرت، داده است: روح
 (.189 :1414 حرانی،) «روح شهوت و روح بدن

آیة  بارۀ)ع( دراز امام صادق در روایت دیگری 
گانه چنین بیان شده ارواح پنج ، کارکرد اینباال

پیشتازان همان فرستادگان خدا و بندگان » است:
خاص اویند. خداوند در آنان پنج روح قرار داده 

القدس تأیید کرد که است: ایشان را با روح
شناسند، ایشان را با روح وسیلة آن اشیا را میبه

سبب آن از خداوند ایمان مؤید ساخت که به
ن را با روح قدرت کمک کرد، پس بیمناکند، آنا

وسیلة آن بر طاعت الهی توانایی دارند و آنان را به

با روح شهوت تأیید کرد که بدان وسیله میل به 
اطاعت خداوند عزوجل دارند و از معصیت او 
گریزانند و روح حرکت را در ایشان نهاد که 

 کلینی،) «سبب آن میان مردم رفت و آمد کنندبه
روح »جای هدر این روایت ب(. 271/ 1: 1365
آمده  «روح المدرج»که در روایت اول بود،  «البدن

ها مختلف نابی فقطکه در واقع هر دو یکی بوده و 
روح »جای آن هاست. در برخی روایات نیز ب

 آمده است.  «ةالحیا
روایات رسیده از  و قرآناز مجموع آیات 

به  توان نتیجه گرفت که با توجهمی( ع) معصومین
که از نظر شرافت مراتب گوناگون  شآثار حیات و

دارد، روح که منبع حیات است نیز دارای مراتب 
 مختلفی است که عبارتند از:

اثرش  ای که در گیاهان است وآن مرتبهالف( 
در روایات از  است کهدرخت  گیاه ورشد دادن 

 «روح طبیعی»، «روح المدرج»، «روح البدن»آن به 
ی که در آن آیات تعبیر شده است و «روح حیات»یا 
سخن گفته  آن را زنده کردیم زمین مرده بود و از

این مرتبه از روح  .هستند ، دربارۀ این روحشودمی
ترین ترین مرتبة آن است، عامل پایینکه پایین

درجة حیات و زندگی است که در عرف به آن 
گویند. حتی در انسانی که دچار مرگ می« جان»

و فاقد مراتب بعدی حیات است، این  مغزی شده
گوییم هنوز مرتبه از روح وجود دارد و لذا می

 نمرده است.
 ای که در حیوانات تحقق داشته ومرتبهب( 

در روایات از  است.حیات حیوانی وابسته به آن 
تعبیر  «نفس حیوانی»یا  «ةروح الشهو»به این مرتبه 

روح  این مرتبه از ،که روشن استچنانشده است. 
 کماالت روح نباتی را نیز داراست.

آیة  روحی که در انسان دمیده شده وج( 
 (9سجده/ ) «هِوحِرُ نْمِ یهِفِ خَفَنَ وَ اهُوَّسَ مث»شریفة 

روح »بدان اشارت دارد و در روایت از آن به 
 «نفس ناطقه»حکما آن را  تعبیر شده و «ةالقو

 ،هانانسااند. این سه مرتبه از روح در تمامینامیده
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 کافر وجود دارد. اعم از مؤمن و
 روح تأییدکننده که ویژۀ مؤمنان بوده ود( 

فرماید: اش میدرباره قرآنخداوند متعال در 
 وحٍرُبِ مْهُدَیَّأ وَ انَیمَاأل مُهِوبِلُی قُفِ بَتَکَ کَولئِأ»
 از نظر شرافت در (. این مرتبه22مجادله/ ) «هُنْمِ

 تر وقوت اثر، شریف از نظر مرتبت و ماهیت و
های زنده ناتر از روحی است که در همة انسقوی

شهادت اینکه در آیة ذیل که در به؛ وجود دارد
آیا کسی » فرماید:می ،واقع توضیح آیة فوق است

که مرده بود پس او را زنده گردانیدیم و برای او 
وسیلة آن در بین مردم رفت نوری قرار دادیم که به

انند کسی است که در تاریکی به و آمد کند، هم
« تواند از آن خارج شود؟برد و هرگز نمیسر می

 (.122انعام/ )
زنده به حیاتی دارای نور  این آیه مؤمن را

یعنی مرتبة ا زنده استکافر را با اینکه  دانسته و
داند. فاقد آن نور می مرده وا تسوم روح را داراس

آن  کافر شود مؤمن روحی دارد کهپس معلوم می
روح مؤمن اثری  مرتبه از روح را دارا نیست و

کریم  قرآن .را ندارد دارد که مرتبة روح کافر آن
این مرتبه از حیات که ویژۀ مؤمنان است را 

ا حًالِصَ لَمِعَ نْمَ» فرماید:نامیده و می« حیات طیبه»
 «ة بَ یِّ َط  ةویَحَ هُنَّیَیِحْنُلَفَ نٌمِؤْمُ وَهُ ی وَثَنْأ وْأ رٍکَذَ نْمِ
 (.97نحل/ )

 وسیلة آن انبیاء وروحی که به ؛القدسروحها( 
 . این مرتبهشوندخاص الهی تأیید می یاولیا

 اهُنَدْیَّأ وَ»آیة شریفة  باالترین مرتبة روح است و
برخی آیات دیگر بدان  و (78بقره/ )« سِدُالقُ وحِرُبِ

 در روایت شریفی حضرت باقرالعلوم اشاره دارد.
به تفاوت این مرتبه از روح با مراتب )ع( 

[ در !ای جابر]» اند:فرموده هچهارگانة قبلی اشار
القدس، روح روح :اوصیاء پنج روح است انبیاء و

 روح شهوت. ایمان، روح زندگی، روح قدرت و
القدس از مطالب و سبب روحآنان به ای جابر!
ای جابر! این  خاک آگاهند. زیر عرش تا امور زیر

گیرند، روز قرار می ثیر شب وأهار روح تحت تچ

بازی  و القدس زیرا آن به سرگرمیجز روحهب
 (.272: 1365 کلینی،) «پردازدنمی

نکتة مهم قابل ذکر است:  در این روایت، دو
رسیدن به آخرین  القدس واتصال به روحاوالً، 

حق از  ءاولیا انبیاء و شودحیات، سبب می مرتبه از
گاه اراده کنند،  هر د وشونیق عالم مطلع حقا تمامی

 از وجود دست یابند. آن مرتبه متناسب با به علمی
 این چهار روح تحت تأثیر شب و»از عبارت ثانیاً، 

القدس زیرا آن به جز روحهگیرند بروز قرار می
توان نتیجه گرفت می« پردازدبازی نمی و سرگرمی

 ،ده ارتباط دارندکه چهار مرتبة اول روح با عالم ما
 چرا نیست، القدس تحت تأثیر عالم مادهولی روح

 «وٌهْلَ وَ بٌعِا لَیَنْالدُّ ةویَحَا الْمَنَّإ»فرماید: می قرآنکه 

و روشن است که محل بازی و  (36محمد/ )
ثیر شب و أو همچنین جایی که تحت ت سرگرمی
مند است، دنیا و عالم ماده طور کلی زمانهروز و ب
القدس را از ارتباط با عالم این روایت روحاست. 

که مراتب چهارگانة روح درحالی کندمی اماده مستثن
چهار  ،ترتعبیر دقیقبه در ارتباط با این عالم هستند.

مرتبة پایین روح، تجلیاتی در عالم خلق دارند، اما 
 بروزی در عالم ماده نداشته و و القدس ظهورروح
اتصال به عالم امر پیدا که حجت خدا بر قلب فقط 

 شود.کرده است، نازل می

 . نسبت روح و نفس3
 حقایق جهان در دو عالم بروز و قرآناز دیدگاه 
(. 54اعراف/ ) عالم خلق عالم امر و :ظهور دارند

خدا عبارت است از  امر روح از عالم امر است و
مادی  فعل مخصوص او بدون آنکه اسباب کونی و

با تأثیر تدریجی خود  اشد ودر آن دخالت داشته ب
در آن اثر بگذارد. این همان وجود مافوق نشئة 

سبب وجودش از روح به. ظرف زمان است مادی و
عالم ملکوت  یعنی از نسخة امر و ،همین باب است

شود، نفس روشن می از اینجا تفاوت روح و. است
. روح از عالم امر چرا که نفس از عالم خلق است و

، خدواند میان آمدهبهروح انسانی هر جا سخن از 
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 ،متعال خلقت آن را مستقیماً به خود نسبت داده
دیگری،  تعل گونه واسطه وبدون دخالت هیچ

 برخالف نفس که فعل با واسطة خدای متعال است. 
برای ظهور  ایزمینه از آنجا که عالم خلق

حقایق عالم امر است، نفس نیز ظهور خلقی روح 
توان گفت روح همان نفس است است. بنابراین می

 .نفس همان روح است در عالم خلق و ،عالم امردر 
 ونفس د البته این بدان معنا نیست که روح و

ای گونههب ،مستقل از یکدیگر باشند حقیقت مجزا و
یک نفس، بلکه  که انسان دارای یک روح باشد و

د، تمام موجودات این عالم شکه قبالً اشاره چنان
وجهند: وجهی که طبق اصل توحید  دارای دو

افعالی منتسب به خداوند متعال بوده، عاری از 
خارج از  گونه تدریج و هر علل و سلسلة اسباب و

 ،مکان است که از این نظر امر خدایند حیطة زمان و
وجه دیگری که مطابق آن در مسیر سلسلة اسباب  و
از  که مکانند زمان و علل قرار داشته، منطبق بر و
 ن جهت امر خدا نیستند بلکه خلق اویند.ای

وجه  هر دو انسان نیز مانند سایر موجودات از
انتسابش به خدای  از نظرقابل مالحظه است. 

مکان، روح نامیده  مبرا بودن از زمان و متعال و
کار را به« نفخ»کریم کلمة  قرآنرو از این شود ومی

نظر  ازاما  .دفعی بودن آن تأکید ورزد تا بربرده 
اینکه  و آندخالت علل واسطه در پیدایش 

مکان به  در بستر زمان و صورت تدریجی وهب
 ،از درون ماده به نفس نباتی رسد وتکامل می
د، نفس نامیده شوناطقة انسانی مبدل می حیوانی و

شاید بتوان روح را حقیقت  ،تعبیریبه شود.می
نفس را حقیقت او در سیر  انسان در سیر نزول و

چنانکه روایت امیرمؤمنان به کمیل  ،صعود دانست
و این »... کند: می هبدان اشارا دشبیان تر پیشکه ا

]مرتبه از[ نفس است که پیدایش آن از خداست و 
 وَ»فرماید: گردد. خدای متعال میسوی او بازمیبه
 یا» :فرمایدو همچنین می «یوحِرُ نْمِ یهِفِ تُخْفَنَ
 «ةیّ ِض ْر مَ  ةیَ اِض َر  ِك بِّ ي َر لَ إي ِع ِج اْر  ةن  ئِ َم ْط ُم الْ  ُس ْف ا الن  هَ تُ ی  أ
 (. 814: 1361 سبزواری،)

قدر، پیدایش انسان از در این حدیث گران
نفخة الهی روح دانسته شده و نفس مطمئنه 

صعودی او بیان شده است. البته  بخش سیرپایان
نفس  درک حقیقت روح وکه  کردباید اذعان 

ی اهمه کس را یار ر بوده وامری بسیار دشوا
 همتنها افرادی موفق به این م ،ادراک آن نیست

صفای باطن،  قوت عقل و واسطةند که بهشومی
. برای خلق را دریابند بتوانند رابطة میان عالم امر و

 شود. تر شدن مطلب، مثالی ذکر میروشن
نوری صاف و روشن و عاری از هر گونه 

فرض کرد که از  توانرنگ و ناخالصی را می
کند. در برابر این نور چندین ای تشعشع مینقطه

های گوناگون های مختلف و تیرگیشیشه با رنگ
ها و اند. این نور از هر کدام از این شیشهقرار داده

کند، یک ها که عبور میتر، حجابتعبیر دقیقبه
پذیرد و در واقع با رنگ نو و تیرگی جدیدی را می

جاب، محدودیت جدیدی را قبول عبور از هر ح
ای که پس از عبور از شیشة آخر، گونهکند. بهمی

ها ها و ظلمتبه نوری ضعیف و توأم با رنگ
 شود. تبدیل می

ناظری که نور عبورکرده از شیشة پایانی را 
گونه آگاهی از نور صاف و کند و هیچمالحظه می

های متعدد در این مسیر خالص اولی و وجود شیشه
پندارد که موجودیت این نور، چه در اول ندارد، می

کند. اما و چه در آخر، همین است که مشاهده می
اگر انسان مطلعی او را ارشاد کند و از جریان امر 
باخبر گرداند که این نور مشهود تو، همین که 

های باالتری دارد و در بینی، نیست و صورتمی
صاف،  نهایت هم دارای یک صورت اصلی بسیار

وسیع و پاک است و اگر تو این حجاب اخیر و 
تری از این نور مواجه شیشه را بشکنی، با چهرۀ کامل

ها ادامه دهی و شوی و اگر به کنار زدن حجابمی
ها را از میان برداری، با چهرۀ اصلی این همة حجاب

رنگ مواجه خواهی شد ا اگر نور صاف، پاک و بی
ارشادکننده گوش فرا داده این فرد نیز به توصیة این 

یقین خواهد توانست به مراتب و عمل کند ا، به
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تر این نور دست یابد تا آنکه با تر و روشنکامل
رنگ و عاری از هر چهرۀ اصلی آن نور که صاف، بی

گونه ظلمت و تیرگی است، مواجه شود. اینجاست 
که اگر تأمل نماید، خواهد یافت که این نور ضعیف 

ها، مرتبة نازلة همان نور ها و ظلمته رنگو آمیخته ب
رنگ و پاک است و نه غیر آن، و تفاوتشان صاف، بی

هایی است که ها و محدودیتفقط در وجود حجاب
 این نور در مسیر عبور از این مراحل پیدا کرده است.

روح انسان مانند آن نور صاف، در حقیقت، 
پاک و عاری از هر گونه ظلمت و محدودیت 

که هنگام تنزل از عالم امر به عالم خلق، از  است
های های متعدد خلقی عبور کرده و رنگحجاب

های عالم گوناگون زمان و مکان و دیگر ویژگی
ماده بدان تحمیل شده و در قالب نفس انسانی 
تحقق یافته است. حال اگر انسان بخواهد در سیر 
صعودی به جایگاه اولیة خود که روح الهی است 

یابد، باید سفری را در نفس خویش آغاز دست 
تک آنها ها پرداخته و تککند و به رفع این حجاب

را کنار بزند تا حقیقت وجودی خویش را در 
اش و بدون هر گونه حجاب و همان مرتبة عالیه

 محدودیتی مشاهده نماید.
روح و نفس هر دو ذومراتبند و از آنجا که روح 

هر رقیقه دارند، لذا نوعی وحدت حقیقه و و نفس به
کند. ای از روح مطابقت میمرتبه از نفس با مرتبه

نفس انسانی در طی کردن مدارج کمال از نفس نباتی 
 سپس نفس حیوانی، بعد نفس ناطقه و ،شروع کرده

در پایان، کمالش در نفس مطمئنه است. این نفوس 
ترتیب مطمئنه هر کدام به نباتی، حیوانی، ناطقه و

، ةالشهوالمدرج(، روحالبدن )روحتجلی روح
القدس چون االیمان هستند. اما روحروح و ةالقوروح

منبع فیض است،  های دیگر وکنندۀ روحعلت افاضه
 ازایی در عالم خلق ندارد.ههیچ ماب

 . پاسخ به اشکاالت مالصدرا و رفع تعارض4
حال که دانستیم که روح و نفس در واقع دو جنبه 

نه دو حقیقت متمایز، تمامی  از یک حقیقتند

مالصدرا بر تحقق نفوس قبل از اشکاالتی که 
شود. برطرف میداند، پیدایش ابدان وارد می

اینکه تفاوتی میان روح و نفس  واسطةمالصدرا به
و آن دو را مصداقاً یکی تلقی کرده  دهکرلحاظ ن

که با حالیدر شدهویل روایات أبه تمجبور ، است
یان روح و نفس روشن شد که تبیین تفاوت م

تعارضی میان برهان عقلی و روایات مذکور وجود 
تر شدن موضوع، پاسخ محاالت ندارد. برای روشن

 کنیم:تفکیک بیان میذکرشده توسط مالصدرا را به
گونه که خود همانپاسخ اشکال اول: 
یازمندی نفس ناطقه به مالصدرا نیز معتقد است، ن

حریکی، نقص وجودی آن قوا و آالت ادراکی و ت
سازد که سازد و در نتیجه روشن میرا آشکار می

تواند قبل از بدن و نمینفس جوهری قدیم نیست 
(. روایات  331/ 8: 1411مالصدرا، )موجود باشد 

ذکرشده نیز این مطلب را نفی نکرده و تنها تقدم 
گونه نقش تدبیری برای بدن نداردا که هیچروح ا

 نه نفس ناطقه که مدبر بدن است. کند،را بیان می
خود مالصدرا نیز تصریح پاسخ اشکال دوم: 

کم در این عالم، نفوس انسانی، دستکند که می
افراد متعدد نوع واحدند و بین آنها کثرت فردی 

در مورد  جا(.همان) برقرار است نه کثرت نوعی
عوالم دیگر نیز ممکن است نفس نوع 

مجرد تام کثرت فردی فرد گردد، چرا که منحصربه
ندارد. طبق این فرضیه اشکالی نخواهد داشت که 
ارواح که متعلق به عالم امرند و تجرد تام دارند، 

 فرد باشند.نوع منحصربه
پاسخ این اشکال بسیار  پاسخ اشکال سوم:

فرض تقدم نفس روشن است. به بیان مالصدرا، 
بر بدن، بدین معناست که پیش از حدوث بدن، 

صورت هار و معطل بماند و نفس بنفس بیک
که این  ،بالفعل، به تدبیر بدن اشغال نداشته باشد

(. 332: مانه) امر با حقیقت نفسیت سازگار نیست
ولی چنانکه اشاره شد، در روایات بحثی در مورد 
تقدم نفس بر بدن نشده بلکه تأکید بر تقدم روح 
بر بدن است و لذا وجود ارواح قبل از پیدایش 
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الحدوث بودن نفس جسمانیة تعارضی با  ابدان
 شود.نداشته و سبب معطل ماندن قوای نفس نمی

 گیريبحث و نتیجه

الحدوث و  جسمانیةمالصدرا با ارائة نظریة 
البقاء بودن نفس، تحولی شگرف در روحانیة 

مباحث نفس پدید آورد. بر اساس این نظریه، مبدأ 
ت تکون نفس مادۀ جسمانی است که بر اثر حرک

شود. اما جوهری به موجودی غیرمادی تبدیل می
خلقت ارواح قبل از پیدایش های دینی به آموزه
از این روایات ا که  اند و، تصریح کردهابدان

 مستمسک مخالفین نظریة مالصدرا قرار گرفته ا
پیش از این عالم،  عالمی شود که دراستظهار می

بط بین آنها روا ارواح انسانی وجود داشته و
این معنا با مبنای  خاصی جاری بوده است و

مالصدرا مبنی بر حدوث نفوس ناطقه پس از 
 حدوث ابدان ظاهراً سازگار نیست.

در نظر صدرالمتألهین، روایات مذکور داللتی 
بر تقدم نفس بر بدن ندارند و مقصود از آنها این 
نیست که نفوس انسانی به همان شکلی که در این 

نحوی ، یعنی با کثرت فردی بهعالم وجود دارند
که هر یک از افراد تعین خاص و مستقل از دیگر 
افراد داشته باشد، پیش از حدوث بدن نیز وجود 

دلیل این مدعا آن است که اگر همان  اند.داشته
ناچار باید به معنای اولیة روایات را حفظ کنیم، به

از نظر برخی لوازم محال آن تن دهیم که این کار 
او اعتقاد دارد که مقصود از  نادرست است. عقلی

ن، این است که ابداخلق ارواح قبل از آفرینش 
نفوس قبل از تعلق به بدن، در عالم مفارقات عقلی 

و جزئی،  های کثیراند، منتها نه با وجودخلق شده
 . بلکه با یک وجود واحد جمعی و عقالنی

 ةآنچه نظرینگارنده بر این باور است که 
الحدوث بودن  ةجسمانیکند، ا اثبات میمالصدر

درستی ابعاد آن را که صدرالمتألهین به نفس است
و اشکاالتی که مالصدرا بر  تبیین و اثبات نموده

داند، در تحقق نفوس قبل از پیدایش ابدان وارد می

صورتی صادق است که نفس ناطقة انسانی که 
اش تدبیر بدن است، بخواهد قبل از بدن وظیفه

ود باشد. اما آنچه روایات بدان اشاره دارد، موج
و تفاوت ظریفی که  نه نفوس ،خلقت ارواح است

میان روح و نفس است مورد توجه قرار نگرفته 
که میان دو واژۀ  های ظریفیتفاوتاگر به  است.

دقت وجود دارد، و روایات  قرآندر نفس و روح 
، روشن خواهد شد که روح امری مجرد و شود

عالم امر و مفارق از زمان و مکان است،  مربوط به
برخالف نفس که نمود خلقی روح بوده و 

اشکالی  پسمند است. مند و مکانوجودی زمان
الحدوث بوده و  ةجسمانینخواهد داشت که نفس 

همراه بدن پدید آید و روح که مفارق از زمان و 
 . مکان است، قبل از خلقت بدن موجود باشد

قبل از پیدایش ابدان، خلقت ارواح همچنین 
هیچ کدام از محذورات یادشده را نخواهد داشت 

شده نیز نیازمند تأویل نخواهد بود، و روایات نقل
ضمن آنکه نفس نمود روح در عالم خلق بوده و 

آید و سپس در اثر حرکت همراه با بدن پدید می
جوهری و اشتدادی خود به موجودی مفارق از 

شود. در واقع بر اساس یماده و لوازم آن تبدیل م
 جسمانیةنتایج حاصله از این مقاله، نه تنها نظریة 

شود بلکه اثبات الحدوث بودن نفی و تضعیف نمی
شود که این نظریه حتی تعارض ظاهری هم با می

 روایات ندارد.

 هانوشتپی
 

 زین (ع) اختالف از امام صادق کیت با اندین روایا. 1
 (.139/ 58: 1414 ،یمجلس) نقل شده است

نا در باب نفوس یسه ابنک یاالتکبا توجه به اش. 2
خواجه  و یفخر راز ،ف وارد نمودین تعریبه ا کیفل

از  یکهر  یاالت، براکن اشیاز ا ییرها یبرانصیر 
 آوردند و یانهاف جداگیتعر یارض و کینفوس فل

 یلفظ کنحو اشترامعتقدند اطالق نفس بر نفوس به
 ولٍأ مالُک» عبارت است از یف نفس ارضیتعر .است

ف یتعر یبرا و« ةبالقو ةایح یذ یآل یعیطب لجسمٍ
 



 591  الحدوث بودن نفو و خلقت ارواح قبل از ابدان بر مبنای قرآن و روایات جسانی ةواکاوی تعارض 

 

 

 رد وکرا از عبارت حذف « یآل»د واژۀ یبا کینفوس فل
بر آن را است  یلکه موجب تعقل کت کحر و کادرا

 (.289: 1375نا، یبن س)ا افزود
دند افالک م معتقد بویقد یحکماه کر است کالزم به ذ

نکه همة ینفس هستند، اما در ا یز دارایو ستارگان ن
از آنها، اختالف  یا بعضینفس هستند  یستارگان دارا

، کند نفس در افالبود معتقد یاعده نظر وجود داشت.
ه ک یبکواک و یئجز کاست و افال یلک کمنحصر به فل

اساس  . برهستند ابزار آن منزلة آالت وبه ،آن هستند در
 کیف ارسطو شامل نفوس فلید گفت تعریه باینظر نیا

 و یراز چون فخرهمگر ید یاما گروه .هستهم 
 یکطور مستقل هب کیند هر فلبود معتقد یم طوسکیح

 یلک کابزار فل آالت و یئجز کافال نفس دارد و
 و نخواهد بود یآل ،کین صورت نفس فلیا ستند. درین

 نخواهد شد. کیف ارسطو شامل نفس فلیتعر
د أن یرأ :)ع( نیمنؤرالمیمألت موالنا أل: سیمکقال . »3

؟ کفعّر أد أن ینفس تر یأ ل ویمک ای: (ع) . قالینفس یفنتعّر 
ل یمکا ی :(ع) ؟ قالة نفس واحداّل إ یهل ه یا موالیقلت: 

 ةالناطق وة یوانیالح ةیالحس و ةیالنبات ةیالنام :ةربعأ ینها هإ
 هذه خمس قوا و من ل  کل و ةیاالله ةیلکال و ةیالقدس
 و ةکماس و ةجاذب :یلها خمس قو ةیالنبات ةیالنام و تان:یخاص

 النقصان و و ةادیتان: الزیلها خاص و ةیمرب و ةدافع و ةهاضم
 لها خمس: سمع و ةیوانیالح ةیالحس و بد.کانبعاثها من ال

الغضب  و ةالشهو تان:یلها خاص لمس و ذوق و شم و بصر و
ر ک: فیلها خمس قو ةیالقدس ةالناطق و انبعاثها من القلب. و
شبه اال یه نبعاث واس لها یل و ةنباه حلم و علم و ر وکذ و

 .ةمکالح و ةالنزاه :تانیلها خاص و ةکیاء بالنفوس الملیاالش
شقاء  یم فینع فناء و ی: بقاء فیلها خمس قو ةیاالله ةیلکوال

 تان:یلها خاص بالء و یصبر ف فقر و یغناء ف ذّل و یف عز و
ه تعود. قال یلإ ها من الله وئمبد یهذه الت م ویالتسل الرضا و
ا َه تُ یأ ای» :یقال تعال و «یوِح ُر  ْن مِ  هِ یفِ  ُت ْخ َف نَ  َو »: یالله تعال

 «ةیِض ْر مَ  ةیاِض َر  کبِّ َر  یلَ إ یِع ِج اْر  ةن  ئِ َم ْط ُم الْ  ُس ْف الن  
 (.813-814: 1361، یسبزوار)
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