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   بر تمايز نفس از بدن و تجّرد آن دلۀ قرآنى فخر رازیا

  دلۀ قرآنى فخر رازیا

  بر تمايز نفس از بدن و تجّرد آن 

  ∗∗∗∗ مهدي ذاكري

  چكيده

آثـار خـود  رخـىدر ب -فيلسوف و مفسر بلندآوازه سـدN ششـم  -متكلم   فخر رازی،
بودن و تجّرد نفس آورده است كه مبتنى بـر تفسـير ن دالئل قرآنى در اثبات جسمانى
ضـمن اشـارN اجمـالى بـه   در اين مقاله،. اند قرآن کریمخاص او از برخى آيات شريفۀ 

های فخر رازی در باب تجّرد نفس انسانى، دالئل قرآنى او بر تمـايز نفـس و  ديدگاه
های فخـر  همچنين ضـمن مقايسـۀ ديـدگاه. شود پرداخته مى بدن و تجّرد نفس ناطقه

رازی با آرای ديگر مفسران نشان داده خواهد شد كه برخى از آيات كه فخـر رازی 
تجّرد نفس از آنها اسـتنباط  -بر اساس تفسير خاص خود از مفاد و سياق آن آيات  -

  .و بدن ندارند و استنتاج كرده است هيچ داللتى بر تجّرد نفس و حتى مغايرت نفس

  ها   واژه كليد

داليل تجّرد نفس ناطقه، آيات دال   تجّرد نفس ناطقه، تمايز نفس و بدن،  فخر رازی،
    .بر تجّرد نفس

                                                           

 zaker@ut.ac.ir)           پرديس قم(استاديار دانشگاه تهران  ∗

  02/03/1390: تاريخ تأييد          1389/ 10/12: تاريخ پذيرش
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تـاريخ اسـالم  Nهای فكـری پـرآواز فخر رازی متكلم، مفسر و فيلسوف قرن ششم از شخصيت
ماننـد  ،رازی فخـر. داشـته اسـتكالم اشـعری ويژه  شدن كالم به او نقش بارزی در فلسفى. است

مـدعای متكلمـان را ثابـت كنـد، هرچنـد بسـيار  ،كوشد تا به روش فيلسـوفان كم مى غزالى دست
نقشى كه او در پرداختن به فلسـفه  .)1365  ،معصومى همدانى: نك(پردازد  بيشتر از غزالى به فلسفه مى

ی باشـد، بحـث و تشـكيك در سيس نظريات و نظام فلسـفى جديـدأكه ت بيش از آن ،كند ايفا مى
  .است لقب گرفته» المشككين  امام«نظريات قبلى است و از اين جهت 

آرای متباين كم نيست و نوسان او ميان آرای مختلف اسـتخراج يـك نظـام  رازی در آثار فخر
ماهيـت  ۀدر مسئل رازی فخر .)130ص، 1374دادبه، : نك(سازد  فكری منسجم را از آثار او دشوار مى

: نـك(آن با بدن نيز نظر واحدی نداشته است و از نظـری بـه نظـر ديگـر رفتـه اسـت  ۀو رابطنفس 
درسـتى معلـوم نيسـت،  بـه رازی هرچند ترتيب تاريخى آثـار فخـر .)476-470ص  ق،. ه1383، زركان

او در . تـوان بـدين صـورت گـزارش كـرد تطور آرای او دربارN اين مسئله را به طـور تقريبـى مى
كه انسان عبارت است  ديدگاه برخى از متكلمان يعنى اين )470به نقل از زركان، ص 63( شارهاالکتاب 

 االشــارهکتــاب بــه ديــدگاه  )345، ص2ج( المباحــث المشــرقیهدر . پــذيرد از اجــزای اصــلى بــدن را مى
شود و داليلـى را بـرای ايـن  كند و به تجّرد نفس يعنى ديدگاه غالب فيلسوفان قائل مى اشكال مى

انـد كـه در كتـاب  اين داليل همان داليلى. سيناست ابنبرگرفته از آراء  شمارد كه عمدتاً  ىی مأر
 ۀمقدمـ: نك(اند، هر چند جايگاه تاريخى اين اثر روشن نيست  هم آمده النفس و الروح و شرح قواهما

ــاب ــن كت ــر اي ــاب او . )مصــحح ب ــیندر كت ــدگاه االربع ــه دي ــاز مى االشــاره ب ــاره  ب ــن ب ــردد و در اي گ
شـبهات  بيشـترتـوان پاسـخ  اين ديدگاه مختار متكلمان محقق است و از اين طريـق مى« :گويد مى

  .)27، ص2، ج االربعین فخر رازی،( »منكران حشر و نشر را داد
، 2ج( نهایـه العقـولدر كتـاب . را نشـان دهـد المباحث المشرقیه ۀكند تا ضعف ادل سپس تالش مىاو 
انسـان  )2 ؛انسان همين بدن محسوس اسـت )1: ميان دو ديدگاه مردد است )نبه نقل از زركا 160ص

كننـد و آن را  ها هـر دو تجـّرد نفـس را انكـار مى روشن است كه اين ديدگاه. اجزاء دائمى است
  .دانند مادی مى

كنـد و  سـينا معارضـه مى بـا ابـن ظـاهراً  )59-57، ص2ج( شـرح االشـارات والتنبیهـاتدر  رازی فخر
برهان عـدم تـوازی ميـان نفـس و «او يكى از داليل تجّرد نفس يعنى . پذيرد ديدگاه تجّرد را نمى

سـينا دفـاع  از دليل ابـن )118-116ص( لباب االشاراتدر . كند پذيرد و به آن اشكال مى را نمى »بدن
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 ،پـذيرد تجّرد نفـس را مى )به بعد 276، ص2ج( شرح العیوندر . شود مىقائل كند و به تجّرد نفس  مى
 ،ديدگاه معينى را نپذيرفته ولى اين ديدگاه را كه انسان همين بدن محسوس اسـت المحصـلاما در 
اثری است مفصل  الغیـب مفاتیحيا  کبیر تفسیر .)543-537، صکتاب المحصلرازی،  فخر: نك(كند  رد مى

های  ها طول كشيده است و شايد به ايـن سـبب باشـد كـه ديـدگاه القاعده نوشتن آن سال كه على
آمـده  )398، ص21ج(كـه در جـايى از ايـن تفسـير  از جملـه اين. خـورد مختلفى در آن به چشم مى

طور  است كه نفس جسم ملموس نيست، بلكه جسمى نورانى است كه داخل اين بدن است همـان
، 131و118ص( الدین معالم اصولهمين ديدگاه را . (ه آتش درون زغال و روغن درون كنجد استك

روح  )392، ص21ج(اما در جای ديگر از همـين تفسـير ). مطرح كرده است )474به نقل از زركان، ص
كه آخرين اثـر اوسـت نفـس را  )به بعد 57، ص7ج( المطالب العالیهدر . داند را جوهر مجّرد بسيط مى

  .دهد های ديگر را پاسخ مى كند و داليل ديدگاه معرفى مى »جوهر مفارق«
را » مجـّرد«، الزم اسـت منظـور از اصـطالح فلسـفى رازی پيش از پرداختن به ادلۀ قرآنى فخـر

در اصطالح اهل حكمت آن است كه نه محل جـوهری  ،مجّرد« :نويسد جرجانى مى. روشن كنيم
  .)87، صکتاب التعریفاتجرجانى، (» از اين دو است و نه حال در جوهری و نه مركب

شوند، زيرا ماده محل جوهر  روشن است كه با اين تعريف ماده و صورت جسميه و جسم نفى مى
توان گفـت كـه  طور خالصه مى به. است و صورت حال در آن و جسم نيز مركب از آن دو است

 ؛تـوان فهميـد تقسـيم جـوهر نيـز مىاين مطلب را از . مجّرد آن است كه جسم يا جزء جسم نباشد
جـوهری  -كـه شـامل نفـس و عقـل اسـت -شود كـه جـوهر مجـّرد  مشاء گفته مى ۀزيرا در فلسف

  .)60ص ،)الهیات(شفا ابن سينا، : نك(شود كه نه جسم است و نه جزء جسم  شمرده مى
م شـود، امـا امـور جسـمانى ماننـد اعـراض جسـ با اين تعريف، جوهر جسم از تجّرد خارج مى

طور  كند و به تر تعريفى باشد كه مالنظرعلى گيالنى ارائه مى شايد تعريف جامع. شوند خارج نمى
تجـّرد عبـارت «، مالنظرعلـى گيالنـىبه اعتقاد . شود نيز برداشت مى ديگر حكيمانضمنى از آثار 

  .)200، ص1357، گيالنى(» است از مفارقت از ماده و عاليق آن
پذيرنـد  كنند و اوصـاف آن را مى ، اموری هم كه در جسم حلول مىبا اين تعريف عالوه بر جسم

تر،  بـه بيـان كامـل. تجّرد خواهند بـودبهره از  بىشوند و  مادی شمرده مى) مانند اعراض جسمانى(
التجّرد هو مفارقة االحياز واالوضاع والجهات واالبعاد واالزمنة واالوقات والحـدود واالمتـدادات «

بنابراين مجّرد موجـودی اسـت . )167، صالقبسـاتميرداماد، (» من عوارض الماّدةرأسا، لكونها جميعا 
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از نظر ميرداماد لوازم جسـم عبارتنـد از بـودن در . كه نه جسم باشد و نه لوازم جسم را داشته باشد
تجّرد نفس بـه ايـن  ،بنابراين. مكان، وضع، جهت، بعد، بودن در زمان و وقت، حد و امتداد داشتن

  .ه نفس نه جسم است و نه دارای لوازم جسممعناست ك
در مـوارد  رازی فخـر. بر مغايرت نفس و بدن است رازی اما موضوع اين مقاله ادلۀ قرآنى فخر

، ايـن داليـل را در النفس و الروح و شرح قواهمـادر كتاب . گويد متعددی از چنين داليلى سخن مى
االهى در اثبات غيريت نفس و بدن استفاده داليلى كه از كتاب «بخش اول كتاب در فصلى با نام 

در داليـل «نيز با عنوان  المطالب العالیهدوم از جزء هفتم  ۀفصل هفتم از مقال. آورده است» شود مى
در  الغیـب مفـاتیحهمچنـين در . به اين داليل پرداخته است» كه نفس غير از بدن است سمعى بر اين

كنـد كـه تعـدادی از آنهـا  دانند هفـده دليـل ذكـر مى رد قول متكلمانى كه نفس را همين بدن مى
دليـل بـر غيريـت نفـس و  واقع، اين داليل نيز در. )397-395، ص21جق، . ه1420،رازی فخـر( اند قرآنى
داليـل «ششـم را بـه  ۀمسئل ءسرااِ  Nسور 85 ۀدر تفسير آي )403، ص21ج( الغیب مفاتیحباز در . اند بدن

  .كند دهد و شش دليل قرآنى ذكر مى اختصاص مى» كه نفس جسم نيست سمعى در اثبات اين
ايـن ادلـه را  رازی ای كه دربارN اين ادله بايد روشن شود اين است كه خود فخـر نخستين نكته

بـر تجـّرد  داند؟ يك احتمال اين است كه او اين ادلـه را دال دال بر چه ديدگاهى دربارN نفس مى
احتمال ديگر اين است كه او مدلول اين آيـات را . گويند داند كه فيلسوفان مى نفس به معنايى مى

ايـن ادلـۀ قرآنـى صـرفاً داللـت  ،به عبارت ديگـر. داند نه تجّرد نفس تنها مغايرت نفس و بدن مى
ود دارد كـه كه انسان صرفاً همين بدن مادی نيست، بلكـه جـوهر ديگـری نيـز وجـ كنند بر اين مى

هرچند مجّرد نيست اما همين بدن مادی هم نيست و اين جوهر ديگر يا تمام انسان اسـت يـا جـزء 
  .اصلى انسان

داليلـى كـه از «كند مانند  های حاوی اين ادله انتخاب مى برای فصل رازی هايى كه فخر عنوان
كـه نفـس  معى بـر ايندر داليل سـ«و » شود كتاب االهى در اثبات غيريت نفس و بدن استفاده مى

بيش از اين نيسـت  رازی در نگاه اول حكايت از اين دارند كه ادعای خود فخر» غير از بدن است
عناوين فوق نسبت به اثبات تجّرد نفس خنثى . كنند كه اين ادله بر مغايرت نفس و بدن داللت مى

پـيش عنـوان  با اشـاره بـهزركان . كنند شناسان تأييد مى رازی اين برداشت را برخى از فخر. هستند
كننـد  قدر كه داللت مى كند آن آنچه فخر رازی ارائه مى«: نويسد مىالمطالب العالیه گفته از كتاب 

در غيـر ايـن . »كننـد كه انسان نفسى دارد كه غير از بدن ظاهر است، بـر تجـّرد نفـس داللـت نمى
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 ق،. ه1383 زركـان،(» كننـد ايـن ادلـه تجـّرد نفـس را اثبـات مى«توانست ادعا كنـد كـه  مى ،صورت
  .)477ص

هايى كـه  ای وجود دارد و آن اين اسـت كـه هرچنـد عنـوان فصـل جا نكته با اين حال، در اين
دهند كـه او در ايـن  خنثى هستند و نشان نمى گويد ظاهراً  نقلى سخن مى ۀدر آنها از ادل رازی فخر

تـوان از مطالـب  و بـدن را، امـا مىكند يا صرف مغايرت نفـس  ها ادله تجّرد نفس را بيان مى فصل
. بـه دسـت آورد كـه منظـور او از اثبـات نفـس، نفـس مجـّرد اسـت هايى هقرينـ رازی ديگر فخـر

بـا الـنفس و الـروح و شـرح قواهمـا  بسا از اين واقعيت كـه او در فصـل چهـارم كتـاب چه  مثال، برای
بـا عنـوان المطالب العالیه دوم جزء هفتم  ۀو فصل ششم از مقال» بحث از ماهيت جوهر نفس«عنوان 

آورد و پـس از  داليلى را برای اثبات جوهری غيـر از بـدن مـى» داليل قوی معتبر در اثبات نفس«
بتـوان  )119ص(» پس اين است شرح همه داليل قوی در اثبات تجـّرد نفـس«نويسد  دليل هفتم مى

ويـد همـان نفـس مجـّرد مـورد اعتقـاد گ نتيجه گرفت كه او هر گاه از نفس بدون قرينه سخن مى
  .فيلسوفان را در نظر دارد و منظور او از مغايرت نفس با بدن همان تجّرد نفس است

در بيان ادلـۀ قرآنـى فخـر رازی، . پردازيم مى رازی پس از ذكر اين دو نكته به ادلۀ قرآنى فخر
ديگر مشـتركند يـا  يـككنـد بـا  ای كـه او در منـابع مختلـف ذكـر مى جا كه برخـى از ادلـه از آن

 داليـل دهيم و را مبنـا قـرار مـى الـنفس و الـروحمضمون واحـدی دارنـد، يـك منبـع يعنـى كتـاب 
كنيم  غيرتكراری را ذكـر مـى ۀآوريم و در پايان نيز ادل تكرارشده در ساير منابع را در ذيل آن مى

از جملـه فخـر رازی در  بعد از هـر دليـل ابتـدا مطـالبى را كـه مفسـران. اند كه در ساير منابع آمده
آوريم و سـپس ادعـای  اند و به موضوع اين مقاله مربوط است مـى تفسير آياِت مورد استناد آورده

  . كنيم فخر رازی دربارN داللت آيات را ارزيابى مى
ِ   َوال تَْحَسبَن الذيَن قُتِلُوا فى(همچون  قرآنآياتى از : مقدمه نخست. 1دليل  َأْمواتـاً بَـْل َسبيِل اّهللاٰ

ُ مِْن فَْضلِِه َو يْستَبِْشُروَن بِالذيَن لَْم يلَْحقُـوا بِِهـْم مِـْن * َأْحياٌء عِنَْد َربِهْم يْرَزقُوَن  فَِرحيَن بِما آتاُهُم اّهللاٰ
ا َو الناُر (و  )170-169عمران،آيـۀ  آل( )َخلْفِِهْم َأال َخْوٌف َعلَيِهْم َو ال ُهْم يْحَزنُونَ  يعَْرُضوَن َعلَيهـا غُـُدو

ــاَعُة َأْدِخلـُـوا آَل فِْرَعــْوَن َأَشــد الَْعــذاِب  كــه  انــد دال بــر اين )46 غــافر، آيــۀ( )َعِشــيا َو يــْوَم تَقـُـوُم الس
انـد  مانند، زنده هايى كه در اين آيات به آنها اشاره شده است پس از مرگ اين بدن باقى مى انسان

آيـات و روايـاتى  ۀندارد و همـ اختصاص اين آيات بهاين مطلب . كنند و لذت و الم را درك مى
گوينـد  كننـد و از ثـواب و عقـاب قبـر و حشـر و نشـر سـخن مى كه حيات اخروی را وصـف مى
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  .گيرند مشمول اين ادعا قرار مى
 ۀبالضروره معلوم است كه بدن پس از مرگ زنده نيست؛ در غير اين صورت، همـ: مقدمۀ دوم
  .بودند و اين عين سفسطه است مى جمادات زنده

كنيم، ايـن بـدن يـا عضـوی از اعضـای آن  بـه آن اشـاره مـى» اين انسـان«آنچه با الفاظ : نتيجه
  .زيرا بالضروره دانستيم كه بدن همراه همۀ اجزا و اعضايش مرده است ؛نيست

ه تـوان بـ شـوند و نمى كـه بـدون اثبـات نفـس، ايـن آيـات و روايـات معقـول نمى خالصه اين
  .)44-43، صالنفس و الروحفخر رازی، (اشكاالت پاسخ گفت 

ــتدالل را در  ــين اس ــه هم ــب العالی ــه )130-129، ص7ج(المطال ــوان  ب ــل اول آورده و آن را عن دلي
ميـرد؛  انسان با مرگ بدن نمى«عمران  آل Nبر اساس آيات سور: بندی كرده است گونه صورت اين

اين استداللى است به شكل دوم از اشـكال چهارگانـه كـه ميرند؛  بدن و همۀ اجزايش با مرگ مى
  .»اين كالمى است بسيار قوی«و » دهد انسان غير از بدن و همۀ اجزای آن است نتيجه مى

دهـد و  ذيل عنوان دليل هفتم همين اسـتدالل را تعمـيم مى )135 -134، ص7ج( المطالب العالیهدر 
ت به خيرات و آسايش و رسيدن اهـل معصـيت هر خبری كه در بيان رسيدن اهل طاع«: گويد مى

ميـرد و پـس از  كه نفس غير از بدن است و با مرگ بدن نمى كند بر اين به عذاب باشد داللت مى
آيــات و اخبــاری كــه از رســيدن «و چــون   .»مانــد مــرگ مــدرك عاقــل و دارای فهــم بــاقى مى

كننــد بيــرون از  ت مىهــا و شــقاوتمندان بــه دركــات آســيب حكايــ ســعادتمندان بــه منــازل نيكى
كه نفس غير از بـدن و غيـر از عضـوی از اعضـای بـدن اسـت  پس داليل سمعى بر اين» اند شماره

  .بيرون از شماره است
دليـل عنوان  به -دانند كه نفس را همين بدن مى-در رد قول متكلمان  الغیـب مفاتیحنيز در تفسير 

ِ ( ۀ شريفۀپنجم به اين آيات و نيز آي ا َخطيئات مِم ِ ِهْم ُأغِْرقُوا فَأُْدِخلُوا ناراً فَلَْم يجُِدوا لَُهْم مِـْن ُدوِن اّهللاٰ
  .)395، ص21ج ق،. ه1420فخر رازی، : نك(كند به همين نحو استدالل مى )25 ، آيۀنوح( )َأنْصاراً 

بـه  تـوان مى كنند، تنهـا انسان پس از مرگ داللت مى بودن از ميان آياتى كه بر زنده :ارزيابى
زيـرا ظـاهر  ؛بر غيريت نفس و بدن اسـتدالل كـرد ،كنند آياتى كه از زندگى برزخى حكايت مى

در ايـن . شـود برخى از آيات قرآن اين است كه در قيامت انسان به صورت جسمانى محشـور مى
 ،البتـه. اما بدن نيست پس انسان همين بدن نيست ،توان استدالل كرد كه انسان هست صورت نمى

 ،كند هر سه دربارN زندگى برزخى هسـتند و بنـابراين ه كه فخر رازی به آنها استدالل مىآياتى ك
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استدالل او از اين جهت نقصى ندارد، اما تعميم اين استدالل به همه آيـاتى كـه از زنـدگى انسـان 
با اين همه، اين آيات تنها بر غيريت نفـس و بـدن  .نادرست است ،كنند پس از مرگ حكايت مى

مجـّرد  ،زيرا ممكن است نفس غير از بدن باشـد و بـا ايـن حـال ؛كنند نه بر تجّرد نفس ىداللت م
اين آيات با اين احتمال نيز سازگار است كه نفس جسم لطيفى باشـد كـه  ،به عبارت ديگر. نباشد

شود و در بـرزخ بـه زنـدگى  در اين دنيا در بدن تخلل پيدا كرده است و با مرگ از آن خارج مى
  .دهد ادامه مى
شـود و  دال بر اين هستند كه هنگام مرگ، چيزی از بدن جدا مى قـرآنبرخى از آيات  .2دليل 
َو ( شـريفۀ در آيـۀ »َأْخِرُجوا َأنْفَُسكمُ «عبارت  برای مثال،رود،  ماند و به نزد پروردگار مى زنده مى

ِن افْتَرى كِذباً َأْو قاَل ُأوِحى   َمْن َأْظلَُم مِم ِ ٌء َو َمْن قاَل َسـأُنِْزُل مِثْـَل مـا  ِإلَى َو لَْم يوَح ِإلَيِه َشىَعلَى اّهللاٰ
ُ َو لَْو تَرى الُِموَن فى  َأنَْزَل اّهللاٰ غََمراِت الَْمـْوِت َو الَْمالئِكـُة باِسـُطوا َأيـديِهْم َأْخِرُجـوا َأنْفَُسـكُم   ِإِذ الظ

ِ غَيَر الَْحق َو كنْتُْم َعْن آياتِِه تَْستَكبُِرونَ الْيْوَم تُْجَزْوَن َعذاَب الُْهوِن بِما كنْتُْم تَقُولُو انعـام، ( )َن َعلَى اّهللاٰ
ُة (، )93 آيۀ َو ُهـَو (و  )28-27، آيـۀفجـر( )َربك راِضـيًة َمْرِضـيةً   اْرجِعِى ِإلى* يا َأيتَُها النفُْس الُْمْطَمئِن

ُطـوَن الْقاهُِر فَْوَق عِباِدِه َو يْرِسُل َعلَيكْم َحفََظًة حَ  تُْه ُرُسلُنا َو ُهْم ال يفَرى ِإذا جاَء َأَحَدكُم الَْمْوُت تََوفت
ِ َمْوالُهُم الَْحق َأال لَُه الُْحكُم َو ُهَو َأْسَرُع الْحاِسبينَ *  وا ِإلَى اّهللاٰ ُرد فخـر رازی، ( )62-61انعـام، آيـۀ ( )ثُم

مضمونى است كه در آيات بسياری تكـرار بازگشت به خدا هنگام مرگ  .)45-44، صالنفس و الروح
ميرد، بلكه از دنيـا و عـالم حـس  شده است و دال بر اين است كه حقيقت انسان هنگام مرگ نمى

  .رود و اين دال بر اين است كه انسان چيزی غير از بدن است به عالم آخرت مى
. ل كـرده اسـتدر دليـل چهـارم بـه همـين آيـات اسـتدال )133-132، ص7ج(المطالب العالیـه در 

كـه رجـوع انسـان مكلـف مطمـئن داللت دارند   فجر بر اين Nاستدالل او اين است كه آيات سور
پس انسان غير از ايـن . پس از مرگ است و در اين هنگام باقى و زنده و عاقل و دارای فهم است

انعام نيز بر بقا و محاسـبه اشـخاص پـس از مـرگ  Nآيات سور. بدن و هر يك از اجزای آن است
  .انسان غير از بدن است ،پس ؛ماند بدن با مرگ باقى نمى كه حالى د، درندارداللت 

داننـد  در رد قول متكلمان كه نفـس را همـين بـدن مى )395، ص21ج(الغیب  مفاتیحنيز در تفسير 
بـه همـين  -دليل نهـمعنوان  به -انعام  Nو به آيات سور -دليل هشتم عنوان  به -به آيات سوره فجر 

بـه  ،در دليل دوم از داليل سمعى )403، ص21ج(الغیـب  مفاتیحهمچنين در او . كند نحو استدالل مى
  .كرده استاستدالل  شيوهانعام به همين  Nسور 93 ۀآي
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در احتمـال اول و دوم، . كنـد سوره انعام پنج احتمال را مطـرح مى 93 ۀدر تفسير آي رازی فخر
 منظور از آيه اين است كه ظالمان در شدايد مرگ هستند و مالئكه دستانشان را برای عذاب آنهـا

كـه  توانيد خودتان را از اين عذاب خارج كنيد يا اين شود اگر مى ، پس به آنها گفته مىاند گشوده
شود كـه خودتـان را از ايـن  اند برای قبض ارواح پس به آنها گفته مى ا گشودهمالئكه دستانشان ر

روشن اسـت كـه بـر اسـاس ايـن دو احتمـال منظـور از نفـس خـود اسـت و . شدايد خالص كنيد
  .توان استفاده كرد بنابراين از اين آيه هيچ مطلبى دربارN نفس نمى

امـر بـه در آيـۀ شـريفه،  »ُجـوا َأنْفَُسـكمُ َأْخرِ « عبـارت بر اساس احتمال سوم تا پنجم، منظـور از
امـا در ايـن . گويـد در اين صورت اين آيه دربارN نفس سخن مى. كردن نفس از بدن است خارج

پـس  ،هايشان خارج كنند هايشان را از بدن توانند نفس صورت مسئله اين است كه ظالمان كه نمى
انـد كـه ايـن امـر بـرای  سـران گفتهبرخـى از مف پرسـشاين امر چيسـت؟ در پاسـخ بـه ايـن  Nفايد

به ظالمان نيز  » أخرج إلى ما لى عليك«شود  طور كه به بدهكار گفته مى گيری است؛ همان سخت
گيری و بـدون مهلـت  كردن روح همراه فشـار و سـخت تا خارج »َأْخِرُجوا َأنْفَُسكمُ «شود  گفته مى

اند كه خودشان اقـدام بـه  المان دانستهبرخى نيز آن را كنايه از سختى حال ظ). احتمال سوم(باشد 
 »َأْخِرُجـوا َأنْفَُسـكمُ « ديگـر رخـىبـه اعتقـاد ب). احتمال چهارم(كنند  هايشان مى خارج كردن نفس

  ).احتمال پنجم(اساساً امر نيست، بلكه نوعى وعيد است 
داننـد بـه ايـن آيـه اسـتدالل  گويـد كسـانى كـه نفـس انسـان را غيـر از بـدن مى فخر رازی مى

، 13 جق، . ه1420فخـر رازی، (اسـاس احتمـال اول و دوم ايـن اسـتدالل تمـام نيسـت  اند، امـا بـر ردهك
 شـده تـرجيح داده) احتمـال سـوم تـا پـنجم رازی(وجـه دوم  )140، ص2 ج( تفسیر صاف	در . )68ص

عنـوان  اسـت و وجـه اول را بـه وجـه دوم را تـرجيح داده )395، ص1 ج(جوام{ الجـام{ تفسير . است
  .به عكس جوامع است )519، ص4 ج( تفسیر مجم{ البیانكند و  مطرح مى »قيل«

، ق. ه1407طباطبـايى، : نـك( داند مذكور، اين آيه را امر تكوينى مى ۀمسئل برای حلّ  المیـزانتفسير 
شـدن آن مـرگ رخ  گويا نفس داخل بدن است و منشـأ زنـدگى اسـت و بـا خـارج. )285، ص7 ج

اين آيه ظاهر در اين است كه نفس از جنس بدن نيست،  طباطبائى به اعتقاد محمدحسين. دهد مى
بلكه سنخ ديگری از وجود است كه به بدن تعلق گرفته است و امر در اين آيـه امـر بـه قطـع ايـن 

  .تعلق است
تـوان دربـارN رابطـۀ نفـس و  اين آيه را تنها بر اساس احتماالت سوم تا پنجم مى اوالً  :ارزيابى
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تر از احتمـاالت اول و  اند اين احتماالت ضـعيف طور كه مفسران نيز گفته همان ،البته. بدن دانست
 ،ثانيـاً . دهد احتمال اول و دوم را ترجيح مى رازی رسد كه خود فخر هرچند به نظر مى. دوم نيستند

بر اساس احتماالت سوم تا پنجم نيز اين آيه تنها بر امكان خروج نفس از بدن و در نتيجه غيريـت 
نفـس  بـودن زيرا خروج نفس از بدن نه تنها با مادی. كنند نه بر تجّرد نفس بدن داللت مىنفس و 

 ؛نفس سازگارتر اسـت تـا بـا تجـّرد آن بودن با مادی كه بسا بتوان گفت ناسازگار نيست، بلكه چه
معناست كه تصور كنيم نفس داخـل بـدن اسـت و سـپس امـر بـه  زيرا در صورت تجّرد نفس، بى

شـد و  اگر نفس مجّرد بود بايد به قطع تعلق و رابطۀ نفـس بـا بـدن امـر مى. دن شودخروج آن از ب
  .مجاز قابل اطالق بوداز سِر امر به اخراج نفس از بدن تنها 

نفس «گويد  ذيل اين آيات تنها مىالغیب  مفاتیح تفسير در فجر، NدربارN آيات سورفخر رازی، 
بـر اسـاس تفسـير رايـج، ايـن آيـه هنگـام . ستدالل كندكه به اين آيه ا بدون اين »غير از بدن است

، 10 ، جفـ	 تفسـیر القـرآن تبیـانالطوسـى، : نـك(اما برخـى از تفسـيرها  ،كند مرگ يا بعث را توصيف مى
بر  ...)و 311، ص5 جق، . ه1418بيضاوی،  ؛742، ص10 ج، 1372طبرسى،  ؛491، ص4 ج، 1377طبرسى،  ؛348ص

قرائـت  )فَاْدُخلى فى عبـدی( ،)عِبادی  فى  فَاْدُخلى(را به جای  29 ۀعباس كه آي اساس قرائت ابن
است و معنا ايـن اسـت  »روح«معنای  اند كه نفس به را مطرح كرده) قيل(كرده است، اين احتمال 

  .»ام شو برگرد و داخل در جسم بنده) َربك(ای روح مطمئنه به بدن صاحبت  « كه
تـوان  خدا هنگـام مـرگ باشـند، مىسوی   امر به رجوع به بر اساس تفسير رايج، اگر اين آيات

گونه فهميد كه نفس در زندگى اين دنيا به واسطه رابطه بـا بـدن از خـدا فاصـله گرفتـه  معنا را اين
 بـودن مـرگ بـدن و زنـده. شـود امر به قطع اين رابطه و رجوع به خدا مى ،هنگام مرگبه است و 

دال بر اين اسـت كـه انسـان همـين  -شود فهميده مى) ارجعى(كه از امر االهى به بازگشت -انسان 
تـوان غيريـت  در تفسـير مى ،استمبتنى عباس  بر اساس احتمال ديگر كه بر قرائن ابن. بدن نيست

زيرا امر بـه رجـوع روح بـه بـدن و دخـول در بـدن بنـدگان تنهـا در  ؛نفس و بدن را استفاده كرد
  .ز بدن باشدامری غير ا ،كه روح است صورتى معنادار

انعـام را بـه شـكل بهتـری  Nسـور 62-61اسـتدالل بـه آيـات  الغیـب مفـاتیحدر تفسير  رازی فخر
  : كند دهد و از آنها بر غيريت نفس و بدن استدالل مى توضيح مى

خـدا بازگردانـده سـوی   ميرد و بعد از مـرگ بـه اين آيه صراحت دارد كه بنده مى
زيـرا  ؛تواند به خدا برگردانـده شـود ى نمىمرده در حال مردگ كه حالى شود در مى
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پـس بايـد  ،اين برگرداندن به مكان و جهت نيست چون خدا مكان و جهت نـدارد
اين رد را به انقياد به حكم خدا و اطاعت از قضای خـدا تفسـير كـرد و ايـن بـدون 

جا مرگ و زنـدگى هـر دو هسـت؛ مـرگ نصـيب  پس در اين. معناست زندگى بى
خـدا سوی   به«و چون خدا گفت . بدن است پس زندگى نصيب نفس و روح است

شود نفس و روح است  مى و ثابت شد كه آن كه بازگردانده» شوند بازگردانده مى
 ق،. ه1420فخـر رازی، (» شود كه انسان جز همـين نفـس و روح نيسـت پس ثابت مى

  .)16، ص13ج
دانـد  اين آيه را دال بـر ايـن مى رازی شود اين است كه فخر ای كه در اين تفسير مشاهده مى نكته

محمـل و مركـب يـا  تنها واقع، در ،اين سخن اين است كه بدن ۀالزم. كه انسان همين نفس است
اين همان ديـدگاهى اسـت كـه بـه افالطـون . زندانى برای نفس است و جزء حقيقت انسان نيست

  .منسوب است
َو لَقَْد َخلَقْنَا اْإلِنْساَن مِْن (قرآن در بيان آفرينش انسان، پس از ذكر مراحل جسمانى با  .3دليل 

ثُم َخلَقْنَا النْطفََة َعلَقًَة فََخلَقْنَا الَْعلَقََة ُمْضغًَة فََخلَقْنَـا * قَراٍر َمكيٍن   ثُم َجَعلْناُه نُْطفًَة فى* ُساللٍَة مِْن طيٍن 
ثُـم َأنَْشـأْناُه َخلْقـاً (را بـا  »نفخ روح« ۀمرحل )14-12 آيۀ  ،منونؤم( )الُْمْضغََة عِظاماً فَكَسْونَا الْعِظاَم لَْحماً 

ُ َأْحَسُن  مـدلول صـريح ايـن بيـان ايـن . كنـد متمايز مى )14 ، آيۀمنونؤم( )الْخالِقينَ آَخَر فَتَباَرك اّهللاٰ
روح  ،پـس. است متفاوت با تغييرات جسمانى ىگيرد از جنس روح تعلق مى است كه آنچه به نفخ
  .)45، صالنفس و الروحفخر رازی، (از جنس بدن نيست 

شود با اين تفاوت كـه از آن  تكرار مى -دليل پنجمعنوان  به -المطالب العالیههمين استدالل در 
، 21ج( الغیـب مفـاتیحاين استدالل در تفسير . »روح از جنس اجسام نيست«كه  شود گرفته مىنتيجه 

  .تكرار شده است ،دليل سومعنوان  نيز به )403ص
نه  ،گيرد در اين دليل اين است كه او اين آيه را دال بر تجّرد نفس مى رازی ظاهر عبارات فخر

گويـد روح از جـنس  روح همان بدن نيست، بلكـه مى كه گويد او نمى. ف تمايز نفس از بدنصر
كنـد ايـن اسـت كـه  جـا جلـب توجـه مى ای كـه در اين امـا نكتـه. بدن يا از جنس اجسـام نيسـت

كنـد و ايـن  مخالف با اين نظر ارائه مى نظری كامالً  الغیـب مفاتیحذيل اين آيه در تفسير  رازی فخر
  . داند كه معتقدند انسان جسم نيست طل قول فيلسوفانى مىآيه را مب

كه گفته شده  دليل اين بر اين اعتقاد است كه )265، ص23ج( الغیب مفاتیحدر تفسير او همچنين، 
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اين است كـه انشـاء روح در جنينـى اسـت كـه اكنـون اسـتخوان و گوشـت دارد و » انشأناه«است 
كنـد كـه  نقـل مى رازی فخـر ،بـر ايـنافـزون . ح اسـترو كردن آفرينش او به همين انشـاءِ  كامل
 ؛روح اسـت نـه بـدن ،انسـان :كند كه گفته اسـت مىداللت اند اين آيه بر بطالن حرف نظام  گفته

اين آيه بـر بطـالن  رازی فخربه اعتقاد . كند كه انسان مركب از اين صفات است زيرا خدا بيان مى
بـر اسـاس . كنـد داللـت مى -شود و جسـم نيسـت تقسيم نمى ،انسان :گفتند كه مى-قول فيلسوفان 

شـود، زيـرا از  كند كه انسان همين جسمى است كـه مشـاهده مى نيز اين آيه داللت مى تبیانتفسیر 
 در مقابـل، عالمـه طباطبـايى .يعنـى نفـخ روح در آن ،و انشاء خلق آخـر. نطفه آفريده شده است

است كـه بـه موجـود دارای ... ن مخلوق دارای استخوانهمان انسا »انشاناه«مفعول معتقد است كه 
شـود امـا  همان ماده سـابق اسـت كـه انسـان مى ،بنابراين... . شود حيات و علم و قدرت تبديل مى

ای اتحاد و تعلق بـا  زيرا در ذات و صفات با آن شريك نيست، بلكه گونه ؛انسان همان ماده نيست
طباطبـائى، : نـك( اسـتفاده كاتـب از قلـم هماننـد ؛كنـد ه مىآن از آن استفاد ۀواسط ماده دارد كه به

  .)21، ص15جق، . ه1417
پيوسـتن روح  ۀدر ميان مفسران اختالفى نيست كه انشاء خلق آخر همان مرحلـ گويا :ارزيابى

ابـراهيم  بـن ؛ علـى354، ص7ج ،ف	 تفسیر القـرآن تبیانالطوسى، ؛ 161، ص7ج ،1372طبرسى، : نك(به بدن است 
 ،پيونـدد توان گفت روحى كه در اين مرحله بـه بـدن مى بر اين اساس، مى .)91، ص2ج ،1367 قمى،

و همـين مقـدار تفـاوت . اين صفات عبارتند از حيات و علم و قدرت. صفاتى متمايز از بدن دارد
كـه ايـن روح از چـه  امـا اين. ناميـده شـود» انشـاء خلـق آخـر«كه اين مرحله  كافى است برای اين

كـه نـوع  توانند انواع مختلفى داشته باشند و بـرای اين امور جسمانى مى. ت روشن نيستجنسى اس
ديگری از آفرينش محقق شود كافى است كه امر جسمانى جديد صـفات متمـايزی داشـته باشـد 

ممكـن اسـت روح جسـمانى  ،بنـابراين. كه نسبت به امور قبلى برجستگى خاصـى همـراه بياورنـد
در . خود از جمله حيات و علم و قدرت را به همـراه دارد های ويژگى اما جسمى لطيف كه ،باشد

  .نداردداللتى تنهايى بر ماهيت روح  مجموع، اين آيه به
كند، سپس امر را از عـالم اجسـاد  خداوند متعال عالم ارواح را از عالم اجساد جدا مى .4دليل 
قـرآن در آيـۀ همچنـين، . كند كه امر عاری از مقدار و حجـم اسـت كند و اين داللت مى جدا مى

وُح مِْن َأْمِر َربى َو ما ُأوتيتُْم مَِن الْعِلِْم إِ ( وحِ قُِل الر قَلـيالً َويْسئَلُونَك َعِن الر بيـان  )85اسـراء، آيـۀ( )ال
كند كه روح از عالم امر است و اين دال بـر ايـن اسـت كـه جـوهر روح از عـالم امـر اسـت و  مى
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  .)46، صالنفس و الروحفخر رازی، (عاری از حجم و مكان و مقدار داشتن 
طالح بـه اصـ -ايـن آيـه را دال بـر تجـّرد روح  رازی دهد كه فخـر ظاهر اين استدالل نشان مى

شـمار  بـه ،كـه نفـس غيـر از جسـم اسـت زيـرا ايـن آيـه را صـرفاً دال بـر اين ؛دانـد مى -فيلسوفان
طور كـه در ابتـدای مقالـه ديـديم،  كند و همان آورد، بلكه صفات جسمانى را از آن سلب مى نمى

  .تجّرد استمعنای  اين به
در تفسـير  رازی فخـر. آورد نيز مويد همين مطلب اسـت در تفسير اين آيه مى رازی آنچه فخر

امـا پاسـخى  ،تواند باشد های گوناگون مى پرسش دربارN روح به صورت«كه اين آيه معتقد است 
كه در اين آيه داده شده است تنها با دو پرسش سازگار است؛ يكى دربارN ماهيـت روح و نسـبت 

پرسـش از ايـن  واقع، در ،پرسش نخست. و ديگری حدوث و قدم روح آن با جسم و بدن و تحيز
از اجسام ناشى از امتزاج موجود در اين بدن يا همين مـزاج اسـت است است كه آيا روح عبارت 

شود اين اسـت كـه  و پاسخى كه بدان داده مى» يا عرض ديگری است كه قائم به اين اجسام است
روح جوهر بسيط مجّرد است و به امـر ... زيرا ؛و اعراض روح موجودی است مغاير با اين اجسام«

 393، ص21 ، جق. ه1420فخـر رازی، (. »شـود حـادث مى ])47آيـۀ   آل عمـران،[كُْن فَيكوُن (و تكوين خدا 
  .)404و

وُح مِْن َأْمِر َربى(شود كه استدالل به آيه  مل روشن مىأبا اندكى ت :ارزيابى اسراء، آيـۀ( )قُِل الر 
 )ِإنما َأْمُرُه ِإذا َأراَد َشيئاً َأْن يقُوَل لَُه كـنْ (و  )َأال لَُه الَْخلُْق َو اْألَْمرُ (بر تفسيری خاص از دو آيه  )85

را ) روحانيـات(از عالم امر ) اجساد(از آيه نخست تفكيك عالم خلق  رازی زيرا فخر مبتنى است؛
 ،بـر ايـن اسـاس. نبودن و تجّرد آن را سمانىكند و از آيه دوم ماهيت عالم امر يعنى ج استفاده مى

  .برای بررسى اين استدالل بايد مراد از اين دو آيه روشن شود
ماواِت َو اْألَْرَض فِى ِستِة َأيـاٍم ثُـم اْسـتَوى( ۀدر تفسير آي رازی فخر ِذی َخلََق السال ُ   ِإن َربكُم اّهللاٰ

ْمَس َو الْقََمَر َو النُجوَم ُمَسخراٍت بَِأْمِرِه َأال لَُه الَْخلْـُق َعلَى الَْعْرِش يغِْشى الليَل النها َر يْطلُبُُه َحثِيثاً َو الش
ُ َرب الْعالَمِينَ  او ابتـدا در تفسـير . گويـد بـه تفصـيل سـخن مى )54آيـۀ  أعراف،( )َو اْألَْمُر تَباَرك اّهللاٰ

َأال لَـُه الَْخلْـُق َو ( بر ايـن بـاور اسـت كـهاند،  ىكه خورشيد و ماه و ستارگان مسخر به امر االه اين
عبارت است از تقـدير، و هـر  ،خلق«و . اشاره است به تقسيم ما سوی اّهللاٰ به عالم خلق و امر )اْألَْمرُ 

آنچه جسم يا جسمانى باشد مخصوص است به مقـدار معينـى و از عـالم خلـق اسـت و هـر آنچـه 
كنـد  داللـت مى ۀ شـريفهپس آي. »رواح و از عالم امر استاز عالم ا ،عاری از حجم و مقدار باشد
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ای مخصوص دارند كـه از عـالم  اند فرشته كه هر يك از افالك و ستارگان كه از عالم خلق بر اين
گوينـد فرشـتگان خـدا هنگـام طلـوع و  دانـد كـه مى او اين تفسير را مطابق روايـاتى مى. امر است

  :گويد مى و در ادامه، دهند غروب، خورشيد و ماه را حركت مى
عالم خلق در تسخير خداست و عالم امر در تـدبير خـدا و اسـتيالی روحانيـات بـر 

  .)272، ص14ج ق،. ه1420 ،فخر رازی(جسمانيات به تقدير خداست 
شـود  كـه از آنهـا برداشـت مى 1كند مطالبى را استفاده مى )َأال لَُه الَْخلُْق َو اْألَْمرُ ( تعبير سپس از او

ايـن كـه معتقد اسـت برای مثال او . تدبير در اين آيه اعم از تدبير مخلوقات و تكليف انسان است
كه امر االهى مقيد به مصلحت نيست و همين كـه خـدا خـالق انسـان اسـت  آيه داللت دارد بر اين

  .)278 -275همان، ص(خواهد امر و نهى كند  تواند هر طور كه مى مى
گويد  نيز مى )ِإنما َأْمُرُه ِإذا َأراَد َشيئاً َأْن يقُوَل لَُه كنْ ( ۀ شريفۀدر تفسير آيهمچنين،  رازی فخر

های پوسـيده را  چه كسـى اسـتخوان«گفتند  اين آيه در پاسخ به استدالل منكران معاد است كه مى
زيـرا مثلـى زدنـد  ؛دهـد تمثيل آنهـا را نشـان مى بودن اين آيه نادرست. )78يس، آيۀ(» كند زنده مى

در مثـال آنهـا ... و گفتند كسى بر مثل اين كار توانـايى نـدارد) های پوسيده زنده كردن استخوان(
كند،  اسباب بدنى و نقل و انتقال مكانى است و تنها در زمان طوالنى تحقق پيدا مى ۀواسط خلق به

  .)310، ص26 جق، . ه1420فخر رازی، (» كند خلق مى» كن فيكون«خدا با  كه حالى در
ديگری از خلق كه خدا بـر آن قـادر  گونۀ بر اين اساس، اين آيه در پاسخ منكران معاد، تنها از

ه بـ ديگـر گونـه كـه ايـن است سخن گفته است كه بـدون اسـباب و لـوازم دنيـوی اسـت، امـا اين
در . به اسـتدالل فخـر رازی نـداردمطرح نيست و در نتيجه ربطى  ،داشته باشداختصاص مجّردات 

ذكـر  ،امـور روحـانى باشـدمعنـای  كـه امـر بـه نيز مويـدی بـرای اين )َأال لَُه الَْخلُْق َو اْألَْمرُ (تفسير 
نخستين اين احتمال را مطرح  يك از مفسرانِ  هيچ ،طور كه در آينده خواهيم ديد كند و همان نمى

توانـد  كنـد، امـر در ايـن آيـه مى اشـاره مى رازی طور كه خود فخر به اين ترتيب، همان. اند نكرده
  .ای بيش از اين ندارد تدبير باشد و الزمهمعنای  به

تا قرن ششـم نيـز در  -اعم از تفاسير روايى و غيرروايى -اوليه  های سدهيك از تفسيرهای  هيچ
وُح مِْن َأْمِر َربى(يه تفسير آ مجمـ{ البیـان از جملـه . اند سخن از امری مجّرد به ميان نياورده )قُِل الر

، )26، ص2 ج( تفســیر القمــ	، )515، ص6 ج(التبیــان فــ	 تفســیر القــرآن، )674، ص6 ج( فــ	 تفســیر القــرآن
تفســـیر ، )317ص ،2 ج( تفســـیر عیاشـــ	، )283، ص12 ج( الجنـــان فـــ	 تفســـیرالقرآن الجنـــان و روح روض
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، )509، ص2 ج( ، إیجازالبیان عـن معـان	 القـرآن)1224، ص3 ج( أح'ام القرآن )547، ص2 ج( سلیمان بن مقاتل
 حقـائق التفسـیر، )1285، ص3 ج( تـاج التـراجم فـ	 تفسـیر القـرآن لألعـاجم، )327، ص2 ج( تفسـیر بحرالعلـوم

ال'شـاف عـن  )50، ص3 ج( المسیر ف	 علم التفسـیرزاد ، )104، ص15 ج( جام{ البیان ف	 تفسیر القرآن، )119(
 لطـایف اإلشـارات، )130، ص6 ج( ال'شف و البیان عن تفسیر القـرآن، )690، ص2 ج( حقائق غوامض التنزیل

  .)130، ص2 ج( معان	 القرآن، )367، ص2 ج(
 تـوان آنهـا را در در اين تفسيرها احتماالت مختلفى دربارN روح و امر مطرح شده است كه مى

منظور از روح در سؤال، روحى است كه در بدن انسان است كـه  )1: قالب چند احتمال جمع كرد
سؤال دربارN مخلـوق و  )2 ؛كنندگان برای استفاده نبود حضرت جوابشان را نداد چون سؤال سؤال

همان روح موجود در بدن انسان بـود و جـواب داده شـده اسـت كـه روح از فعـل و  بودن حادث
ن آن و نظـم بـود است و سؤال از كيفيت القای آن و معجزه قرآنمنظور از روح  )3 ؛خلق خداست
از امر پروردگارم است و او آن را نازل كـرده  قرآن«و جواب اين است كه . است... و ترتيب آن و

ای از فرشتگان و پاسخ ايـن اسـت كـه از خلـق و  جبرئيل است يا فرشته ،منظور از روح )4 ؛»است
  .است فعل پروردگار

 )َأال لَـُه الَْخلْـُق َو اْألَْمـرُ (تفسيرها تفاوت ميان خلـق و امـر را در آيـۀ اين همچنين هيچ يك از 
در ايـن . داللـت كنـد اند كه بر تفكيك عـالم جسـمانى از عـالم روحـانى ای تفسير نكرده گونه به

تنهـا نكتـه متفـاوت  .يا كالم تفسير شده است قرآنهى، فرمان خدا، قضای االمعنای  تفسيرها امر به
خلـق «به اين مضـمون نقـل شـده اسـت كـه  )1498، ص5ج( ابی حـاتم تفسیر ابنحديثى است كه در 

آيـه «: گويد نيز متفاوت است و مى )110، ص2 ج( تفسیر کشاف. »مادون عرش است و امر مافوق آن
. »اش گردانـد بدين معناست كه اوست كه همه چيز را آفريد و اوست كه آنها را بـر حسـب اراده

ّ ؤروشن است كه در اين دو تفسير نيز م   .شود دی برای استدالل بر تجّرد نفس ديده نمىي
 بسـياری از مفسـراننيـز  )قُوَل لَُه كـْن فَيكـونُ ِإنما َأْمُرُه ِإذا َأراَد َشيئاً َأْن ي( ۀ شريفۀدر تفسير آي

منظور از اين آيه ايـن اسـت كـه قـدرت االهـى . اند توصيف قدرت يا اراده االهى را مطرح كرده
سـرعت و بـدون  كـه مقـدور او بـه ای است كه خلق و اعاده اشياء بر او آسان اسـت يـا اين گونه به

او مانند قدرت اجسام نيست كه به مباشرت محـل كه قدرت  آيد يا اين هيچگونه امتناعى پديد مى
كـه ايـن  ای بـه اين در هيچ از اين تفاسير اشاره ،در هر حال. باشد نيازمندقدرت يا استفاده از ابزار 

  .نشده است ،كند را برای قدرت االهى مطرح مى )امور روحانى و مجّرد (آيه متعلق خاصى 
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يتُُه َو نَفَخْـُت فِيـِه مِـْن ُروِحـى فَقَعُـوا لَـُه فَـ(خدا در بيان مراحل خلقت در آيۀ  .5دليل  ِإذا َسـو
از  -كه همان شكل دادن اجزا و تعديل مزاج و اخالط اسـت-را  »تسويه« )29 آيۀ  ،حجر( )ساجِِدينَ 

كنـد بـر  ايـن امـر داللـت مى. دهـد كند و روح را بـه خـودش نسـبت مى دميدن روح تفكيك مى
همـين . )46، صالـنفس و الـروحفخـر رازی، (و از جنس بدن نيسـت است كه روح جوهری شريف  اين

  : نويسد آورد و مى مى ،به عنوان دليل چهارم( الغیب مفاتیحتفسیر استدالل را در 
دهـد و روح را بـه خـودش  جا كه خدا نفخ روح را از تسويه اعضا تمييـز مى از آن

كند، آيه دال برای اين است كه جوهر روح معنـايى غيـر از جـوهر بـدن  اضافه مى
  .)404، ص21جق، . ه1420فخر رازی، (است 

 ،دانـد يـا نـه آيه مذكور را دال بر تجّرد نفس مـى رازی كه فخر ظاهر اين استدالل نيز نسبت به اين
داند كـه روح از جـنس بـدن  كه آيه را دال بر اين مىالنفس و الروح در عبارت كتاب . خنثى است

. های خاص اين جسم كثيف يعنى بـدن را نـدارد منظور او اين باشد كه روح ويژگى شايدنيست، 
بـر  رازی روح سازگار اسـت و در نظـر فخـر بودن اگر منظور اين باشد، مدلول آيه با جسم لطيف

  .كند تجّرد نفس داللت نمى
دهـان يـا غيـر آن اسـت  وسيلۀ كه وارد كردن هوا در اجسام به »نفخ«عالمه طباطبايى به اعتقاد 

منظور ايجاد روح انسانى اسـت  ،كنايه است از القای اثر يا امر نامحسوسى در چيزی و در اين آيه
در . )154، ص12 ق، ج. ه1417طباطبـائى، ( نيسـت همراه با رابطه و تعلقى كه به بدن دارد اما داخل بدن

كردن باد در چيزی است و چون خـدا روح را  جاری ،آمده است كه نفخ مجم{ البیانو  تبیانتفسیر 
و روح جسم رقيق روحـانى اسـت كـه . گونه در بدن جاری كرد در حقيقت در آن روح دميد اين

اين است كـه  »نَفَخُْت فِيِه مِْن ُروِحى«معنای  ،جوام{ الجام{اما بر اساس تفسير . زندگى در آن است
جا دميدن و چيزی كه در آن دميـده شـود نيسـت، بلكـه تمثيلـى اسـت  آن را زنده كردم و در اين

  .برای ايجاد آنچه سبب زندگى است
 غرائـب القـران، )139، ص19 ج(الغیـب  مفـاتیحدربارN اضافه روح به خدا در ايـن آيـه، تفسـيرهای 

ايـن اضـافه بـرای شـرف  كـه معتقدند )516، ص6 ج(مجم{ البیان و  )332، ص6 ج( تبیان، )220، ص4 ج(
ای بـه داللـت آن بـر  اين تفسيرها اشـاره. »بيت اّهللاٰ «و » ناقة اّهللاٰ «بخشيدن و كرامت دادن است مانند 

  .اند تجّرد نكرده
بـدن  ۀتسـوي زيـرا جـداكردن نفـخ روح از ؛در اين آيه داللتى بر تجـّرد روح نيسـت :ارزيابى
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. منافاتى با اين ندارد كه روح جسمانى باشد، اما جسمى كه از نوعى متفاوت با اجزای بـدن اسـت
روح بـه خداسـت و ايـن اضـافه  ۀاضاف ،توان به آن بر تجّرد روح استدالل كرد ای كه مى تنها نكته

ممكن است تنها برای تكـريم روح باشـد  -گويد مى الغیب مفاتیحدر  رازی طور كه فخر همان -نيز 
اين برتری در ايـن اسـت كـه روح منشـأ حيـات و سـاير صـفات . و برتری دادن آن نسبت به بدن

ای ميـان ايـن  اما مالزمه. تواند به فضيلت دست يابد مالزم با آن است، صفاتى كه با آنها انسان مى
  . اضافه و تجّرد نفس نيست

اها َو ( شريفۀ در آيات .6دليل  8-7شـمس، آيـۀ ( )فََألَْهَمهـا فُُجوَرهـا َو تَقْواهـا* نَفٍْس َو ما َسو( 
) فجـور و تقـوی(و تحريـك ) الهـام(كند كه موصوف به ادراك  خدا به وجود نفسى تصريح مى

كنـد كـه موصـوف بـه ادراك و تحريـك اسـت  زيرا انسـان را شـىء واحـدی معرفـى مى ؛است
موصــوف بـه ادراك و تحريــك باشـد و جزئــى از آن هــم  توانـد همزمــان بــدن نمى كـه حالى در

پـس  )47-46، صالـنفس و الـروحفخـر رازی، (تواند موصوف به همه ادراكات و تحريكـات باشـد  نمى
 الغیـب مفـاتیحتفسـیر دليـل پـنجم در عنوان  همين استدالل به. جوهر واحد نفس چنين وصفى دارد

  .آمده است )404ص ،21ج(
نيز داللـت  )2 ، آيۀدهر( )االنسان من نطفه امشاج نبتليه فجعناه سميعا بصيراانا خلقنا ( ۀ شريفۀآي

علم ضـروری داريـم . داند زيرا انسان را آزموده به تكاليف و دارای سمع و بصر مى ؛مشابهى دارد
كه تكليف نه متوجه اجزای بدن است و نه كل بدن، بلكه متوجه نفسى اسـت كـه در آن تصـرف 

. )48، صالـنفس و الـروحفخـر رازی، (جريان دارد و در همۀ اجزا حاضر اسـت  كند و در كل جسم مى
  .ذكر شده است ،دليل ششمعنوان  به )404، ص21ج( الغیب مفاتیحاين استدالل در تفسير 

ذكـر  ،يكى از ادله عقلى تجّرد نفسعنوان  مشابه اين استدالل را در جای ديگری به رازی فخر
در انسان مدرك و عارف و مشتهى و محرك يكى است، در غير اين صورت  به باور او،. كند مى

آن موجود مـدرك و عـارف و مشـتهى و محـرك هـم همـان . شد ادراك به حركت منتهى نمى
 ،دهـد انجـام مى ای ويـژهكـار  ءاما در بدن هر يك از اعضا. كنيم به آن اشاره مى» من«است كه با 

محل كالم حنجره و  ؛ برای مثال،ل قلب يا مغز نسبت دادتوان همه را به عضو واحدی مث پس نمى
تـوان  پـس نمى ،زبان است؛ محل علوم قلب است و مغز محل تحريك اعصاب و عضالت اسـت

نتيجه اين است كه بايد گفت محل ادراك در بدن چيـزی . همۀ كارها را به يك عضو نسبت داد
طور كه نجار به كمك ابزارهـای  همان. ستندغير از اين اعضا است و اين اعضا به منزلۀ ابزار آن ه
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دهد، نفس نيز بـه كمـك اعضـای مختلـف كارهـای مختلفـى  مختلف كارهای مختلف انجام مى
دهد و ذات نفس جوهری است غير از آن آالت و ذاتا از آنهـا مفـارق اسـت و رابطـه او  انجام مى

  .)30، صالنفس و الروحفخر رازی، (با آنها تصرف و تدبير است 
كنيم كـه بـدن فاقـد آن اسـت؛  استدالل اين است كه ما در خودمان وحدتى را درك مـى لب

  .كند وجود يك خود واحد در هر كسى است آنچه استدالل ثابت مى
از او ، هرچنـد داللـت داردايـن آيـه بـر مغـايرت نفـس و بـدن  ،رازی فخربه اعتقاد  :ارزيابى

ايـن آيـه نيـز بـر  ،در مجمـوع. گيـرد تجّرد نفس را نتيجه مى ،آورد استدالل عقلى مشابهى كه مى
، مگر به واسطه اين مقدمه عقلى كه وحدت ُمدِرك و عامل مستلزم وحدت و داللت نداردتجّرد 

  .بساطت نفس است و بساطت نفس مستلزم تجّرد آن است
َ فََأنْساُهمْ ( شريفۀ در آيۀ .7دليل   )َأنْفَُسـُهْم ُأولئِـك ُهـُم الْفاِسـقُونَ  َوال تَكونُوا كالذيَن نَُسوا اّهللاٰ

شـود كـه نفسـى كـه  معلـوم مى ،كند جا كه كسى بدن خودش را فراموش نمى از آن )19حشر، آيۀ(
الـنفس و فخـر رازی، (كند چيزی غيـر از ايـن بـدن اسـت  انسان هنگام غلبه جهل، آن را فراموش مى

   .دهد شكل مى )403، ص21ج( الغیب فاتیحمهمين استدالل دليل اول را در تفسير  .)48ص الروح،
، منظور از آيه اين است كه ماننـد )398، ص9 ج( مجم{ البیانو  )571، ص9 ج( تبیانبر اساس تفسير 

كسانى نباشيد كه ادای حق خدا را فراموش كرده و ترك كردند پس خدا خودشان را از يادشـان 
جوامـ{ الجـام{ تفسـير . هايشـان از خيـر و پـاداش محـروم كـرد برد به اين طريق كه آنهـا را از بهره

 وسـيلۀ پـس آنهـا را بـه ،اموش كردنـدداند كه حق خدا را فر منظور از آيه را اين مى )273ص ،4 ج(
. رسـاند تـالش نكننـد كار حق خودشان قرار داد تا در جهت آنچه به آنها نفـع مى خاری، فراموش

» خودشـان«معنـای  را به» انفسهم« -مانند مفسران تفسيرهای فوق -فخر رازی نيز در تفسير اين آيه 
 :)511ص ق،. ه1420فخـر رازی، : نـك( كنـد او در تفسير اين آيه دو احتمـال را مطـرح مـى و گيرد مى

حـق خـدا را فرامـوش «كـه  يعنـى اين آمـده،جوامـ{ الجـام{  در تفسير همان است كه ،احتمال اول
هايى از  خـدا سـختى«اين است كه  ،احتمال دوم. »كردند، پس خدا هم خودشان را از يادشان برد
  .»ها خودشان را فراموش كردند روز قيامت را به آنها نشان داد كه در آن سختى

كند، بلكه اساساً داللتى بر مغـايرت نفـس و  تنها بر تجّرد نفس داللت نمى اين آيه نه :ارزيابى
گفته  پيشه از تفسيرهای طور ك همان. كند زيرا انسان گاهى از بدنش نيز غفلت مى ؛بدن نيز ندارد

كه اين خود چيست؛ آيا بـدن اسـت  اما اين. است» خودشان«، »انفسهم«شود، منظور از  استفاده مى
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  .شود يا نفس يا امری ديگر، از اين آيه مشخص نمى
 )30بقـره، آيـۀ( )انى جاعل فى االرض خليفـه( ۀ شريفۀكه انسان بر اساس آي اين ۀالزم .8دليل 

گذرد دانا باشـد تـا بتوانـد در آن تصـرف  ين است كه به آنچه در اين جهان مىخدا باشد ا ۀخليف
ّ االَ  م آدمَ و علّـ( ۀ شـريفۀآيـ. پس خليفه بايد موصوف به آگاهى و فعـل باشـد. كند  )هـاسـماء كل

كـه بـر مضـمون فـوق  بر اين افزونكه منظور از اسماء حقايق است،  نيز با توجه به اين )31آيۀ  ،بقره(
كند، دال بر اين است كه همان موجودی كه خليفه است بايد به جهان غيب و ملكـوت  داللت مى

ای است كه مجموع اين صفات را داشـته باشـد و  نه مجموع بدن جوهر يگانه. نيز علم داشته باشد
و هر يـك از اجـزای آن چيزی غير از مجموع بدن  پس جوهر انسان ذاتاً . ای از آن نه عضو يگانه

  .)50-49ص النفس و الروح،فخر رازی، (است 
توانـد بـه خصـوص بـه  اين آيه به ضميمه اين مقدمه كه بدن جسمانى به تنهـايى نمى :ارزيابى

كنـد و ظـاهر  جهان غيب و ملكوت آگاهى داشته باشد، تنها بـر غيريـت نفـس و بـدن داللـت مى
  .نيز همين است رازی عبارت فخر

دليل هشتم ذكر شـده اسـت عنوان  به )135، ص7ج(المطالب العالیه دليل ديگری كه در  .9دليل 
اعضا و اجـزای بـدن بـه  ۀكردن هم ديگر در اضافه اين است كه داليل نقلى و شواهد عقلى با يك

  . است ءاعضا و اجزا ۀانسان غير از هم يعنىو اين  ،اند داستان هم »الم تمليك« باانسان 

  قلىتوضيح داليل ن

كال بـل ران علـى (و  )22آيۀ  مجادله،( )كتب فى قلوبهم االيمان(در آياتى همچون : مقدمۀ اول
طور كه خانه و چارپا به شخص  قلب به اشخاص اضافه شده است، همان )179، آيـۀ  اعراف( )قلوبهم

  .ملكيت است ۀو اضافه در اين موارد اضاف» هايشان و چارپايانشان خانه«شود  اضافه شده، گفته مى
لَُهْم قُلُوٌب ال يفْقَُهوَن بِها َو لَُهْم َأْعيٌن ال يبِْصُروَن بِها َو لَُهـْم آذاٌن ( شريفۀ در آيۀ«بر اين،  افزون

 ۀاضـاف ،قلب، چشم وگوش به اشـخاص -مانند دو آيه قبل - اوالً  )179، آيۀ  اعراف( )ال يْسَمعُوَن بِها
قلـب  وسـيلۀ فهمد، بلكـه انسـان بـه كند كه قلب نمى بيان مىثانياً خداوند متعال . ملكى شده است

بينـد  طور كه چشم و گوش هم نمى همان. برای فهم استآلتى ابزار و مانند به فهمد؛ پس قلب  مى
شنود و اين تصـريح بـه همـان مطلـب  بيند و مى آنها مى وسيلۀ شنود، بلكه انسان است كه به و نمى
  .كه اينها ابزار و مملوك انسان هستند» است
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 ءبر اين است كه نفس غير از بـدن و هـر يـك از اعضـا اين اضافه و ملكيت دالّ « :مقدمۀ دوم
  .»زيرا اضافه چيزی به خودش به بداهت عقل باطل است ؛است

صورت ملكـى بـه آن اضـافه  شود كه چيزی كه اين اعضا به مىاز مجموع اين دو مقدمه نتيجه 
نفـس غيـر از بـدن و ] اليه يعنىٌ مضاف[است و اين بدين معناست كه  ءشده است غير از آن اعضا

  .اعضا و اجزای آن است ۀهم
نفس غير » روح من«يا » نفس من«شود  الزمه اين استدالل اين است كه وقتى گفته مى :اشكال

  .و اين محال استاز خودش باشد 
اليه را بر آن ذات خاصى كـه  كنيم و مضاٌف  مىحمل ر بدن بمضاف را » نفس من«در  :جواب

رازی همـين اشـكال و  فخـر(. شـود شود و بدين ترتيـب اضـافه درسـت مى به آن اشاره مى» من«با 
هــم روح بــر بخــارات » روح مــن«در ). كنــد تكــرار مى )396، ص21ج(الغیــب  مفــاتیح جــواب را در

  .شود شود و اضافه درست مى حمل مى ،خاصى كه در قلب يا مغز است
آورد كه استدالل به  ، يازده دليل بر مغايرت تن و روح مىرساله جواب نامه تعزیتدر  رازی فخر

  .)85ص ،1340ران، رازی و ديگ فخر(دليل دهم آمده است عنوان  جا نيز به ملكيت قلب در آن
تفـاوت » هايشـان و چارپايانشـان خانه«و » هايشـان قلب«در آيـۀ اول، ميـان اضـافه در  :ارزيابى
ايمـان را چـه از سـنخ  چرا كه ؛جا قلب صنوبری باشد تواند در اين منظور از قلب نمى. بسيار است

و احساسـات و چـه معرفت و تصديق معرفتى بدانيم يا از سنخ اراده و عمل و چه از سنخ عواطف 
تركيبى از برخى يا همه اين امور، ميان اين امور و قلب صنوبری هماهنگى و تعامل خاصـى ديـده 

از تثبيـت ايمـان  ای جـا اسـتعاره نوشـتن بـر قلـب در اين. اجزای بدن نباشـد ديگرشود كه در  نمى
  .ستآنها

معناسـت كـه گفتـه شـود  تواند قلب صنوبری باشد، زيرا بـى در آيۀ دوم نيز منظور از قلب نمى
اعمـال بـر قلـب  ،بـه لحـاظ فيزيكـى ؛ چـرا كـههايشان زنگـار بسـته اسـت كردند بر قلب آنچه مى

منظور اين است كـه اعمالشـان . ثير مستقيمى ندارند، يا اگر دارند منظور اين آيه نيستأصنوبری ت
: نـك(شناسـند  شود و خير و شـر را نمى مانند زنگاری است كه مانع درست كاركردن فهمشان مى

  .همچنين است قلب در آيۀ سوم )، ذيل ماده رينق. ه1412  اصفهانى، راغب
تـوان  حتى اگر منظور از قلب و گوش و چشـم، همـين اعضـای فيزيكـى بـدن باشـد، بـاز نمى

كنـد، پـس  شوند و انسـان از آنهـا اسـتفاده مى استدالل كرد كه چون اين اعضا به انسان اضافه مى
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بار افالطـون  اين استدالل همان استداللى است كه نخستين. ی غير از بدن استانسان يا نفس چيز
دو جوهر  ،كه شخص از بدنش متمايز است و اين دو برای اثبات اين -آن را  ال'یبیادس کوچـ2در 

كند كـه شـخص از بـدنش  استدالل مى ،افالطون. طراحى كرده است -دهند متمايز را تشكيل مى
شـود از حيـث تعـداد دو  كننده از يك چيـز و چيـزى كـه اسـتفاده مـى و استفاده. كند استفاده مى

  .پس شخص بايد از حيث عدد متفاوت از بدن خودش باشد. جوهر متفاوت هستند
فه زيرا ما نفـس و اجـزای آن ماننـد عقـل را نيـز بـه اشـخاص اضـا ؛اين استدالل درست نيست

ايـن اسـتدالل ايـن اسـت كـه  ۀالزم. گوييم من از عقلم استفاده كردم كنيم و گاهى اوقات مى مى
و » نفـس مـن«رازی دربـارN  رپاسخى هم كـه فخـ. نفس و عقل شخص غير از خود شخص باشند

از سوی ديگر، اگـر در هنگـام اسـتفاده از چـاقو، دسـتم را . دهد تكلفى بيش نيست مى» روح من«
توان از اين سخن نتيجه گرفـت كـه مـن  روشن است كه نمى. يم به خودم صدمه زدمگو ببرم، مى

مشكل اين نوع استدالل در اين است كـه بـه كاربردهـای زبـان متوسـل . همان اجزای بدنم هستم
توان از آنها در  كه بسياری از اوقات مى كاربردهای زبان دقيق نيستند و با اين كه حالى شود، در مى

  .شناختى گرفت توان از آنها نتايج وجود نمى معموالً  ،ات بهره بردتعريف اصطالح
 ۀسيزدهمين دليـل از ادلـعنوان  به )396، ص21ج( الغیـب مفاتیحاين دليل كه در تفسير . 10دليل 

عبارت است از آيـاتى از  ،آمده است» دانند قول جمهور متكلمين كه انسان را همين جسم مى« ردّ 
ـبِْت فَقُلْنـا لَُهـْم كونُـوا (: كنند كه بر مسخ داللت مى قرآن ذيَن اْعتََدْوا مِـنْكْم فِـى السَو لَقَْد َعلِْمتُُم ال

ا َعتَْوا َعْن ما نُُهوا َعنْـُه قُلْنـا لَُهـْم كونُـوا قِـَرَدًة خاِسـئينَ (؛ )65آيۀ   بقره،( )قَِرَدًة خاِسئينَ  اعـراف، ( )فَلَم
ُ َو غَِضـَب َعلَيـِه َو َجَعـَل مِـنُْهُم  قُْل َهلْ (و )166آيۀ ِ َمـْن لََعنَـُه اّهللاٰ ُأنَبئُكْم بَِشر مِْن ذلِك َمثُوبَـًة عِنْـَد اّهللاٰ

كـه خـدا جمعـى از  كنـد بـر اين در اين آيات، قـرآن داللـت مى. )60آيۀ  مائده،( )الْقَِرَدَة َو الَْخنازيرَ 
حال الزم است كه پس از مسـخ، انسـان . رديهود را مسخ كرد و به صورت ميمون و خوك درآو

شده باقى مانده باشد، زيرا اگر باقى نمانده باشد، اين كار اصًال مسخ نيست، بلكـه كشـتن آن  مسخ
تـوانيم  پس اگر هنگام مسـخ ايـن انسـان بـاقى مانـده باشـد، مى. انسان و آفريدن اين خوك است

الزم اسـت كـه انسـان چيـزی غيـر از آن  بگوييم اين انسان باقى است و آن بدن باقى نيست، پس
  .بدن باشد

اند منظور از  بقره، استدالل كسانى كه گفته Nسور 65 ۀذيل آيالغیب  مفاتیحدر تفسير  رازی فخر
. دهـد كند و به آنها پاسـخ مى ، نقل مىرا نه مسخ صورت ،هر زدن بر قلب استاين آيه، مسخ و مُ 
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انسان اين هيكل محسوس است پـس اگـر ايـن را يك استدالل در رد مسخ ظاهری اين است كه 
باطل كرده باشد و در اين اجسام شكل ميمون آفريده باشد اين از ميان بردن انسان و پديـدآوردن 

  .ميمون است و اين مسخ نيست
بـه صـورت نفـس  اما نه لزوماً  ،كند در پاسخ اين استدالل، بر مغايرت نفس و بدن تاكيد مى او

انسان همين هيكل نيست، بلكه فراتر از اين هيكل محسـوس اسـت و آن امـر  او،به اعتقاد . مجّرد 
فراتر، يا جسمى است كه در اين بدن جاری است يا جزئى از اجزای بدن مانند قلب يا مغـز اسـت 

ممكن است اين امـر بـا تغييـر جسـد بـاقى  ،و در هر حال) قول فيلسوفان(يا موجودی مجّرد است 
توان آيه را بر ظاهرش حمـل كـرد و  مسخ ممكن است و مى ،با اين تقرير. بماند و اين مسخ است

  .نيازی به تأويل آن به مسخ قلب نيست
شود، تجـّرد نفـس بـرای  دربارN اين آيه استفاده مى رازی طور كه از تفسير فخر همان :ارزيابى

كـه  ه ايناز جملـ ؛امكان مسخ الزم نيست و برای امكان مسخ احتماالت ديگـری نيـز وجـود دارد
شـود  انسانيت وابسته به جزئى از اجزای باطنى بدن باشد كه از بدن انسان به بدن خوك منتقـل مى

آيات مسخ نيـز تنهـا  ،بنابراين. كه انسانيت وابسته به جسمى لطيف باشد كه قابل انتقال است يا اين
  .كنند و دليل بر تجّرد نفس نيستند بر مغايرت نفس و بدن داللت مى

 ،در رد اين قـول كـه انسـان همـين جسـم اسـت الغیب مفاتیحدليل هفدهم در تفسير . 11دليل 
  .دليلى است كه يكى از مقدمات آن قرآنى است

  ؛انسان عالم است: مقدمۀ اول
  ؛علم در قلب است: مقدمۀ دوم

در هـر دو حـال، . انسان چيزی در قلب است يا چيزی اسـت كـه تعلقـى بـه قلـب دارد :نتيجه
  .اند اين بدن باشدتو انسان نمى

كتَـَب (و  )179آيۀ   أعراف،( )لَُهْم قُلُوٌب ال يفْقَُهوَن بِها(آيات . مقدمۀ دوم اين دليل قرآنى است
وُح اْألَمِـيُن َعلـى(و  )22آيـۀ  مجادله،( )فِى قُلُوبِِهُم اْإلِيمانَ  194-193شـعراء، آيـۀ ( )قَلْبِـك  نََزَل بِـِه الـر( 

زيـرا خداونـد در  )397، ص21جق، . ه1420فخـر رازی، (كه علم در قلب اسـت  كنند بر اين داللت مى
مقام ذم، فهم را از قلوب آنها نفى كرد و اين در صورتى صحيح است كه محـل فهـم قلـب باشـد 

  .)411، ص15 جهمان، (
ســت، منظــور از قلــب، همــان قلــب صــنوبری نيســت، بلكــه مركــز فهــم و ادراك ا :ارزيــابى
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ُ َعلى( شريفۀ طوركه در آيۀ همان َأبْصـاِرهِْم غِشـاَوٌة َو لَُهـْم   َسـْمعِِهْم َو َعلـى  قُلُوبِِهْم َو َعلى  َختََم اّهللاٰ
كـار رفتـه اسـت و گـوش و چشـم  مركـز فهـم بـهعنوان  نيز كه قلب به )7آيۀ   بقره،( )َعذاٌب َعظيمٌ 

پـرده بـر روی چشـم و گـوش آنهـا، چشـم و  آالت و اسباب فهم، منظور از قرار داشـتنعنوان  به
منظـور از قلـب هـم قلـب . اند، بلكه توانايى ديـدن و شـنيدن اسـت گوشى نيست كه اعضای بدن

زدن بـر قلـب انجـام كـاری بـر روی قلـب صـنوبری  طوركه منظـور از مهـر صنوبری نيست، همان
كـه  تنهـايى داللتـى بـر اين بنابراين اين آيات به. نيست، بلكه سلب قوه تشخيص حق و باطل است

تواننـد  هرچند اگر اين مقدمه عقلى اثبات شود كه امـور جسـمانى نمى. ندارند ،انسان جسم نيست
كردن آن به اين مقدمه كه انسان عالم اسـت نتيجـه  توان از ضميمه مى ،حامل قوه فهم و علم باشند

  .داردكم جزئى غيرجسمانى  گرفت كه انسان همين بدن جسمانى نيست و دست

  نتيجه
در آثار مختلفش برشـمرده  رازی كه فخر-توان ادلۀ قرآنى مغايرت نفس و بدن را  در مجموع مى

انـد كـه بـه آيـات مربـوط بـه مـرگ و زنـدگى  ای دستۀ اول ادله. به چند دسته تقسيم كرد -است 
چيـزی كـه در ارزيابى اين دسته از ادله ديديم كه نهايـت ). 2و 1دليل (كنند  اخروی استدالل مى

عبارت ديگر، از ايـن آيـات اسـتفاده  به. كنند مغايرت نفس و بدن است اين ادله بر آن داللت مى
كه آيا اين نفـس  اما اين. ماند كه همان نفس است شود كه با مرگ بدن، جزء ديگری باقى مى مى

است كـه بـه ای  دستۀ دوم ادله. شود تواند جسمانى باشد از اين آيات روشن نمى مجّرد است يا مى
از آيـات ). 5و  3دليـل (كننـد  آفـرينش انسـان اسـتدالل مى چگـونگىآيات مربوط به مراحـل و 

بدنى، مرحله يا جنبه ديگـری نيـز دارد كـه بـه  ۀبر مرحل افزونشود كه آفرينش انسان  استفاده مى
از  كه اين روح از چه جنسى است و آيا مادی اسـت يـا مجـّرد اما اين ،استمربوط آفرينش روح 

و بـدن ) روح(بنابراين، اين دسته از آيات نيز تنهـا بـر مغـايرت نفـس . شود اين آيات استفاده نمى
  .كنند داللت مى

هـايى را بـرای روح يـا نفـس  گيرند كـه ويژگى كه از آياتى بهره مى داليلى هستند دستۀ سوم
ترين  مهم ،رسد ه نظر مىب). 7و4دليل (شود  شمرند كه از آنها تفاوت با بدن فهميده مى انسان برمى

ى( ويژه دليل قرآنى فخر رازی بر تجّرد نفس همين دسته از آيات است، به وُح مِْن َأْمِر َربـ قُِل الر( 
: نـك(انـد  آيه بر تجـّرد نفـس اسـتدالل كرده اين مفسران ديگر نيز به ،بر اين افزون. )85اِسراء، آيۀ (
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طور كـــه در  امـــا همـــان. )381، ص4 جق، . ه1416، نيشـــابوری  ؛ 198 -196، ص13جق، . ه1417، طباطبـــايى
كنـد و نـه حتـى بـر مغـايرت  ارزيابى اين استدالل ديديم، اين آيه نـه بـر تجـّرد نفـس داللـت مى

  .بدن و نفس
اند كـه ادعـا  كنند كه صفاتى را برای انسان برشمرده دسته چهارم از ادله، به آياتى استدالل مى

از جمله . )11و 9، 8، 6های  دليل(انسان عالوه بر بدن، دارای نفس نيز باشد  اند كه شود مستلزم آن مى
اين آيات نيـز در نهايـت، تنهـا بـر وجـود جـزء يـا . انسان است بودن اين صفات، مدِرك و عامل

بخش  كننـد كـه در همـۀ اجـزای بـدن جريـان دارد و عامـل وحـدت ای از انسان داللـت مى جنبه
  .ادراك و تحريك است

فخـر رازی ). 10دليـل(كند  دهد كه به آيات مسخ استدالل مى پنجم را دليلى تشكيل مى ۀدست
عنـوان يـك  اين آيات را صرفاً دال بر مغايرت نفس و بدن دانسته است و تجّرد نفس را صـرفاً بـه

 -طور كـه فخـر رازی معتقـد اسـت همان -در ارزيابى اين دليل دريافتيم . احتمال ذكر كرده است
در . سخ صرف مغايرت نفس و بدن كافى است و نيازی بـه فـرض تجـّرد نفـس نيسـتبرای مكه 

كنــد و آنهــا را  اش دقــت مى هــای ســمعى كــه فخــر رازی در تنظــيم عنــوان بحث مجمــوع، بــا اين
كند كه داللت بر تجّرد از آنها فهميده نشود، برخى از آيات قـرآن را دال بـر  ای تنظيم مى گونه به

تـوان  آيد اين اسـت كـه مى آنچه از ارزيابى اين ادله به دست مى ،ا اين حالب. داند تجّرد نفس مى
كننـد  به عبارت ديگر، اين ادلۀ قرآنى داللت مى. بيشتر آنها را دال بر مغايرت نفس و بدن دانست

اما داللت بر تجـّرد نفـس، حتـى . كه انسان همين بدن نيست و جزء يا جنبه ديگری نيز دارد بر اين
توان ايـن آيـات را  رازی مدعى آن است، وجود ندارد و نمى عدودی از آيات كه فخردر موارد م

  .دال بر تجّرد نفس دانست

  ها نوشت پى 
                                                           

شـدن بـه طبـايع اشـياء و عقـول و       قائـل «كند، اين است كه  از جمله مطالبي كه فخر رازي از اين آيه استفاده مي .1
ق، . ه1420فخر رازي، (» گويند، باطل است و اال خالقي غير از خدا وجود خواهد داشت مي... نفوسي كه فيلسوفان 

دادن هر فعلـي از جملـه     رو نسبت كند، از اين به عبارت ديگر، اين آيه خلق را منحصر به خدا مي. )275، ص14 ج
  .آوردن و خلق يك اثر است به غير از خدا مخالف مضمون اين آيه است كه همان پديد» افعال عباد«
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