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  نفس در قرآن و روايات 

 نفس در قرآن و روايات

  ∗∗∗∗رضا برنجكار

  چكيده
و مباحـث  مسئلۀ نفس و ارتباط آن با بدن از ديرباز مورد توجه متفكران بـوده اسـت

تمايز نفس و بدن، انواع : ترين آنها عبارتنداز باره مطرح شده كه مهم متعددی در اين
نفوس، تجّرد نفس، قـوای نفـس، حـدوث و قـدم نفـس، حركـت و تكامـل نفـس، 

روشن است كه بيان ديدگاه قرآن و احاديث . جاودانگى نفس و ارتباط نفس و بدن
ها نيازمند تأليف و تصـنيف  ديگر ديدگاه در اين موضوعات و تبيين عقلى آن و نقد

توان در مورد موضوع بحـث انجـام  آنچه در يك مقاله مى. چندين جلد كتاب است
ترين مسائل مرتبط بـا نفـس و  داد گزارشى از ديدگاه قرآن و احاديث در مورد مهم

ها در ابتدای هـر بحـث  ذكر برخى ديدگاه. بدن است كه اين نوشتار درپى آن است
  . باشد ديدگاه قرآن و حديث درآن بحث مىشدن  تر ظور روشنبه من

  ها واژه كليد
  . .نفس و بدن، تجّرد نفس، قوای نفس، حدوث و قدم نفس، جاودانگى نفس
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  تمايز نفس و بدن
افالطـون در محـاورO . مقصود از تمايز نفس و بدن اين است كه نفس موجودی غير از بدن اسـت

دانست و بر آن بـود كـه  كند كه او نفس را موجودی جدا از جسم نمى از سيمياس نقل مى فایـدون
طور كـه نغمـه، نتيجـۀ همـاهنگى تارهـای چنـگ اسـت  نفس هماهنگى اجزای بدن اسـت، همـان

  . )488، ص1، ج1380افالطون، (
هذيل عالف و ابوبكر اصـم و جبائيـان و  در ميان متكلمان مسلمان به برخى معتزله همچون ابو

دانسـته و نفـس و  قاضى عبدالجبار نيز نسبت داده شده كه انسان را همين شخص ظـاهر مرئـى مى
، المغنـ�آبادی،  ؛ همـدانى اسـد191-189، ص1، جق. ه1419اشـعری، : نـك(دادنـد  روح را به بدن ارجاع مى

  . )114، صق. ه1411؛ سيد مرتضى، 311و310، ص11ج
سـيد مرتضـى، : نـك(اند  متكلمان اماميه همچون سيد مرتضى نيز چنـين ديـدگاهى داشـته برخى

سـيد مرتضـى، : نـك( دانـد وی روح را هوای موجـود در منافـذ موجـود زنـده مى. )104، صق. ه1414
  . )130، ص1، جق. ه1405

توان به هيوم اشاره كرد كه ضـمن انكـار جـوهر نفسـانى، نفـس را  از ميان فيلسوفان غربى مى
ها نيـز  ماركسيسـت. )287، ص5، ج1362كاپلسـتون، : نـك(داند  ای از حاالت و تصورات مى مجموعه

  . )94و93، ص1359مطهری، : نك(دانستند  نفس را مجموعۀ ادراكات مختلف مى
ى قرار دارند كه معتقدند نفس جوهری غير از بدن اسـت و حيـات در مقابل اين ديدگاه كسان

البته، در اين مورد كه آيا نفس موجودی مادی اسـت يـا مجـّرد . گردد مى و قدرت و علم به آن بر
كنــد كـه او نفــس را  افالطـون از كــبس نقـل مى. در ميـان ايـن گــروه اخـتالف نظــر وجـود دارد

هـای بـدن در نفـس نيـز وجـود دارد  ن بود كـه ويژگىدانست اما بر آ موجودی جدای از بدن مى
خود افالطون بر آن است كه نفس موجودی غير از بدن است و . )490و489، ص1380افالطون، : نك(

  . )480-479همان، ص(ويژگيهای بدن را ندارد 
، و )50-47، صاالعتقـادات صـدوق،: نك(فيلسوفان اسالمى و برخى متكلمان همچون شيخ صدوق 

 )59-58همـان، ص(، هشام بن حكم، نوبختيان و معمـر معتزلـى )58، صق. ه1413مفيد، : نك( دشيخ مفي
تـوان بـه روشـنى  نظريۀ تمايز نفس و بدن را مى. توان از طرفداران تمايز نفس و بدن دانست را مى

  . از آيات و احاديث استنباط كرد
  : سورO مؤمنون است 14يكى از آياتى كه بر تمايز نفس و بدن داللت دارد آيۀ 
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 ثُـم *  َمكـينٍ  قَـرارٍ   فـى نُْطفَـةً  َجَعلْنـاهُ  ثُم *  طينٍ  مِنْ  ُساللَةٍ  مِنْ  اْإلِنْسانَ  َخلَقْنَا لَقَدْ  وَ (
ْطفَةَ  َخلَقْنَا  ثُـم  لَْحمـاً  الْعِظامَ  فَكَسْونَا عِظاماً  الُْمْضغَةَ  افََخلَقْنَ  ُمْضغَةً  الَْعلَقَةَ  فََخلَقْنَا َعلَقَةً  الن
ُ  فَتَباَرك آَخرَ  َخلْقاً  َأنَْشأْناهُ  ای از  ؛ و به يقين انسان را از عصـاره)الْخالِقينَ  َأْحَسنُ  اّهللاٰ

آنگاه . ای در جايگاهى استوار قرار داديم نطفه  )صورت (پس او را به . گِل آفريديم
پـاره  (پـس آن علقـه را مضـعه . آورديـم  در  )خـون بسـته (علقـهصـورت  نطفه را به
گردانيديم و آنگـاه مضـغه را اسـتخوانهايى سـاختيم بعـد اسـتخوان را بـا   )گوشت

پـس واالسـت خـدا . گوشتى پوشانيديم آنگاه آن را آفرينشى ديگر پديد آورديم
  . كه بهترين آفرينندگان است

قت انسان است و خلقت انسـان را از مرحلـه طينـت آغـاز ترين آيات مربوط به خل اين آيه از مهم
رسـد و پـس از ايـن  كرده به نطفه و علقه و مضغه و استخوان و پوشـش اسـتخوان بـا گوشـت مى

  . گويد گى جنين است از اِنشاء جنين سخن مىماه مرحله كه حدود چهار
بـه » نََشـأ الّسـحاب«شـود  در اصل لغت به معنای ارتفاع و وااليى است و وقتى گفته مى» نشاء«

شـود  مى  و وقتـى گفتـه. اسـت » َرفََعه«به معنای » اّهللاٰ  أنشاه«ه ابر در آسمان بلند شد و كاين معناست 
بـن فـارس، : نـك(يعنى فالنى در آن طايفه رشد و تعالى و بلـوغ پيـدا كـرد » نشأ فالن فى بنى فالن«

البتـه، انشـاء . )1789، ص3ج ،ق. ه1414بـن احمـد، ا؛ 455، صاساس البالغة؛ زمخشری، 428، ص5ج ، ق. ه1404
، 1، جق. ه1418بـن اثيـر، ؛ ا77، ص1ج، م1990جـوهری، : نـك(رود  كار مـى به معنای ابتدا و ايجاد نيـز بـه

رسـد مناسـبت ايـن دو معنـا آن  به نظـر مى. )170، ص1، جلسان العـرب، 606ص، ق. ه1414، فيومى؛ 51ص
شـود، رفعـت مقـام  تبـه اسـت و وقتـى چيـزی موجـود مىاست كه وجود نسبت به عـدم، بلنـد مر

شـدن  در واقع به وجود آمدن نوعى ارتفاع است و حتى در جايى كه نشأ به معنای موجود. يابد مى
  . كار رفته است منتهى ارتفاع مقيد يا ارتفاعى خاص است باز به معنای ارتفاع به
مفعولى اسـت و مفعـول  فعل متعدی و يكو نيز اين نكته كه اين   »أنشأ« حال با توجه به معنای

از غيـر لفـظ آن » أنشأنا«مفعول مطلق نوعى برای » خلقاً آخر«كه  است و اين» انشأناه«آن ضميردر 
معنـای آيـه چنـين خواهـد  )101، ص4، جق. ه1403؛ طبرسى، 108، ص3، جم2004لنحاس، ا: نك(باشد  مى
  . »آن را ايجاد كرديم از نوع آفرينش ديگر سپس انسان در مرحلۀ جنين را ارتفاع داديم و«: بود

حال سخن در اين است كه چه اتفاقى افتاده است كه جنين علو مرتبه پيـدا كـرده و آفـرينش 
احاديث منقول در كتب فريقين علت اين امر را دميـدن . ديگر و متفاوت با مراحل قبل يافته است

، تفســیر القمــ�؛ 347و343-342ص ،7ج ؛14ص، 6، ج1362كلينــى، : نــك(انــد  روح در جنــين معرفــى كرده
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  ).94و93و92و91، ص6، جق. ه1403 ؛ سيوطى،46ص
: نـك(اند  را به معنای نفخ روح در جنين تفسير كرده» انشأناه خلقاً آخر«بسياری از مفسران نيز 

، زمخشـری تفسـیر؛ 354، ص7، جالتبیـان؛ شـيخ طوسـى، 578، ص2ج  ،ق. ه1418؛ 101، ص4ج  ،ق. ه1403طبرسى، 
  .)85، ص23، جتفسیر رازی؛ 27، ص3ج

  . بدين سان از آيه مورد بحث و احاديث ذيل آن ميتوان تمايز روح و جسم را نتيجه گرفت
بقـای بـودن  حدوث نفس و روحـانىبودن  مالصدرا از آيه شريفه تجّرد نفس و حتى جسمانى

به نـوع ديگـری از وجـود اشـاره » آنشأناه خلقاً آخر «او معتقد است جمله . گيرد نفس را نتيجه مى
اطوار قبلى جسمانى انـد پـس روح . دارد كه ذاتاً با طور قبلى انسان متفاوت بوده با آن تباين دارد

  .)265، ص23، جمفاتیح الغیب؛ 128، ص1360مالصدرا، : نك(غير جسمانى خواهد بود 
  . )19، ص15، جالمیزانطباطبايى، : نك(فرمايد  عالمه طباطبايى نيز نظير همين استدالل را بيان مى

در مورد استدالل مالصدرا، مالحظه اول اين اسـت كـه اگـر آيـۀ شـريفه بـه نـوع ديگـری از 
نوع ديگـر نيسـت و امـور جسـمانى بودن آفرينش اشاره دارد، اين مطلب ضرورتاً به معنای مجّرد 

آنچه به روشنى از آيه و احاديـث قابـل اسـتفاده اسـت، تمـايز . تواند انواع مختلفى داشته باشد مى
رسـد؛  شود، انسان به مرحلۀ جديـد و متفـاوتى مى وقتى روح در بدن دميده مى. روح و بدن است

اما آيه در مـورد ماهيـت روح و مـادی و . چرا كه قبل از آن از روح انسانى برخوردار نبوده است
  . آن داللتى نداردبودن ّرد مج

كـه  فرمايد، جنين را به نفس تبديل كـرديم و يـا اين مالحظۀ دوم اين است كه آيۀ شريفه نمى
نفـس را نتيجـه گرفـت، بلكـه بـودن  نفس از جسم متولد شـدكه بتـوان از آن جسـمانية الحـدوث

ش ديگر يافـت كـه ايـن فرمايد جنين ارتفاع مقام پيدا كرد و آفرين آيه مى. طور كه بيان شد همان
ارتفاع مقام و آفرينش ديگر به صور مختلف قابل تفسير است كه احاديث آن را بـه نفـخ روح در 

  . اند ه تفسير كردهماه جنين چهار
باشـد، صـيرورت » َصيّرَ «به معنای » اَنَشأ«مالحظۀ سوم اين است كه حتى اگر بر خالف ظاهر، 

ابل تفسير است كه تنها يك صورت آن بر مقصـود های مختلف ق جنين به خلقى ديگر به صورت
  . )243 و 242، ص1389فياضى، : نك(مالصدرا و عالمه طباطبايى داللت دارد 

توان استفاده كرد كه انسان مجموع بدن و نفس است؛ زيرا در خلقـت انسـان  از آيۀ شريفه مى
  . بدن و نفس هر دو مطرح شده است
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دن داللت دارد آياتى است كه در آنها سخن فرشتگان بـا از جمله آياتى كه بر تمايز نفس و ب
  :نيكان و بدان، پس از مرگ نقل شده است، برای نمونه بنگريد به آيه

) ذينَ  ِإناُهمُ  الا قالُوا كنْتُمْ  فيمَ  قالُوا َأنْفُِسِهمْ   ظالِمى الَْمالئِكةُ  تََوففِـى ُمْستَْضـَعفينَ  كن 
 سـتم خويشتن به كه حالى در گرفتند را آنها فرشتگان، روح كه كسانى ؛)اْألَْرضِ 
خـود،  سـرزمين در ما: گفتند بوديد؟ حالى چه در شما: گفتند آنها بودند، به كرده
، 26/، يــس32و  28/النحــل: كهمچنــين نــ. 97: نســاء( بــوديم مستضــعف و فشــار تحــت

  . )30/، فصلت93/، انعام27/فجر
 مـرگ از پـس وگـو گفت اين كه است روشن. گويند مى سخن ستمكاران با فرشتگان آيه اين در

 كسـى بـا تواننـد نمـى باشـد، فرشـتگان نداشته وجود روحى اگر كه است آشكار همچنين . است
 درك را فرشـتگان سـخن تواند نمى و نيست حيات داراى مرگ، بدن از پس چون بگويند سخن

  . )451ص ،3ج، 1367مصباح يزدی، ( دهد كرده، پاسخ
 نــزد در كــه هــايى زنــده«: همچــون تعــابيرى شــهدا مــورد در ، خداونــدقــرآن آيــات برخــى در

  : است برده كار ، به»شوند مى داده روزى پروردگارشان
ِ  َسبيلِ   فى قُتِلُوا الذينَ  تَْحَسبَن  ال وَ (  هرگـز ؛)يْرَزقُـونَ  َربِهمْ  عِنْدَ  َأْحياءٌ  بَلْ  َأْمواتاً  اّهللاٰ

 نـزد اند، و زنده آنان شدند، مردگانند، بلكه كشته خدا راه در كه كسانى مبر گمان
   .)154/بقره: كهمچنين ن، 169/آل عمران( شوند مى داده روزى پروردگارشان

 پـس نيز ها انسان ديگر زيرا ؛نيست شهدابودن  زندهبر  آياتگونه  اين تأكيد كه است ذكر به الزم
 آن در كـه ای زنـدگى ، يعنـىيـد دارنـدكتأ خاصـى زنـدگى اين آيات بر اند، بلكه زنده مرگ از

 شـهدا شادى از و شده داده توضيح بيشتر زندگى اين آيه ۀادام در. دهد مى روزى آنان به خداوند
 آنِ  از توانـد نمـى مـرگ از پـس شـادى و گرفتن روزى و زندگى كه است روشن. است شده ياد
 عنايـت مـورد و گشـته جـدا بـدن از كـه گيـرد مى تعلق روحى به باشد، بلكه جان بى و مرده بدن

  . است گرفته قرار پروردگار
 موجـودى روح كـه است اين است استفاده قابل ديگر مشابه موارد و شده ذكر آيات از آنچه

 بـدن كـه حـالى كنـد، در زندگى بدن بدون يا بدن با تواند مى و است بدن از برتر و بدن از متمايز
  . شود مى آن، متالشى از روح جدايى از پس

 ايـن از. يكى از آثار تمايز نفس و بدن، امكان بقای نفس پس از مرگ و نـابودی بـدن اسـت
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 ،اسـت انـدازه چه تا تمايز كه اين ايندربارO  اما. برد پى بدن و روح تمايز به توان مى اجماالً  آيات
 مـاده هـاى ويژگى از يك هيچ نفس كه آيا اين سخن ديگر به. است نشده گفته سخن صراحت به
 اسـتفاده قابـل آيـاتايـن  دارد، از را برخـى و نـدارد را ها ويژگى از برخى تنها كه اين يا ندارد را

  . پردازيم در بحث تجّرد نفس به اين مطلب مى. نيست

  انواع ارواح و نفوس
كننده و نفس شهوانى برای انسان در نظر گرفته شـده و  در آثار افالطون نفس عقالنى، نفس اراده

 ،1380 افالطـون،: نـك(های اين سه نفس در بدن مشـخص شـده اسـت  حتى در برخى آثار او مكان
: نـك(ارسطو و فيلسوفان اسالمى به سه نفس نباتى، حيوانى و عقالنى معتقـد اسـت . )1772، ص3ج

برخى فيلسـوفان اسـالمى . )5، ص8، ج1386؛ مالصدرا، 13-12، ص1383؛ ابن سينا، 98-94ص ،1366، ارسطو
  ).287، ص1384دكارت، : نك(و نيز دكارت به نفس عقالنى و روح حيوانى و بخاری معتقدند 

گى رسيد و دارای اسـتخوان و ماه نقل شده كه فرمودند وقتى جنين به چهار 7از امام سجاد
راوی از . شـود دمد و در اين زمان ديۀ جنين كامل مى وند روح عقل را در آن مىگوشت شد خدا

شـد، جنـين بـدون روح ايـن  پرسد آيا زمانى كه نطفه به علقه و علقه بـه مضـعه تبـديل مى امام مى
جنـين قبـل از چهارمـاهگى بـا روح : كـرد؟ آن حضـرت در پاسـخ فرمودنـد تحوالت را پيـدا مى

و از زمان قـديم و طـوالنى در اصـالب رجـال و ارحـام نسـاء بـود  ديگری كه روح حيات نيست
  .)347، ص7، ج1362كلينى، (كند  تحوالت را پيدا مى

تـوان آن را روح حيـوانى  از اين حديث تمايز روح عقل يا روح حيات بـا روح قـديم كـه مى
يث روشن است كه موجود زنده و متغيـر دارای روح اسـت و در حـد. دانست قابل برداشت است

گى وجود روح در آن است و ماه مورد اشاره تصريح شده كه علت ديۀ ناقص جنين قبل از چهار
  . شود كه روح عقل يا روح حيات در جنين دميده شود البته، ديه وقتى كامل مى

شـود و  آمده است كه وقتى جنين پنج ماهه شد دارای حيات مى 7در حديثى از امام صادق
يـة اْسـتَْوَجبَ  َوقَدِ  الَْحياةُ  فِيهِ  َصاَرْت  فَقَدْ  اْألَْشُهرِ  الَْخْمَسةُ  َمَضتِ  ِإَذا «: شود ديه كامل مى همـان،(» الد  

  .)346ص
ها  آمده است كه وقتى جنين به مرحله پوشش گوشت بر اسـتخوان 7در حديثى از امام باقر

و ارحـام  روح قديم كـه در اصـالب رجـال كه حالى شوند در رسيد دو فرشته به جنين نزديك مى
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در اين هنگـام آن دو فرشـته روح . ه وجود داردماه نساء با نطفه و جنين بوده است در جنين چهار
   .)14، ص6ج  ،1362 ،لينىك( 1كند را وارد جنين مى  حيات و بقاء

  :در حديث ديگری آمده است
 نَامَ  ِإَذا الَْمْرءَ  ِإن  ِذی وَ  الْبَـَدنِ  فِـى بَاقِيةٌ  الَْحيَوانِ  ُروحَ  فَِإن الَْعقْـل ُروحُ  مِنْـهُ  يخْـُرجُ  الـ  
  .)1362، ح489ص ق،. ه1414شعيری سبزواری، : نك؛ 43، ص61، ج1362مجلسى، (

  .عقلال در اين حديث بر خالف احاديث قبل روح حيات بر روح حيوان اطالق شده نه روح
شود منظور حيات حيوانى است و وقتى  رسد وقتى حيات بر روح حيوانى اطالق مى به نظر مى

در حديثى حيـات روح، علـم . شود، مقصود حيات انسانى و معرفتى است بر روح عقل اطالق مى
، ق. ه1398 صـدوق،(» الروح فحياتهـا علمهـا و موتهـا جهلهـا«: و مدت روح، جهل دانسته شده است

روحى كه با نطفه و علقـه و مضـغة  ها دارای دو روح هستند،  اس اين احاديث انسانبر اس .)300ص
و . اين روح، روح حيوانى اسـت. كند در ُصلب مرد و رحم زن همراه است و با آن جنين رشد مى

شود و وقتى جنين دارای ايـن روح شـد واژO  گى بر جنين دميده مىماه روح ديگری كه در چهار
  . شود ناميده مى» روح عقل«اين روح . شود شود و ديۀ او كامل مى مى انسان بر او اطالق

قـوه، ال يمـان، روحاال قـدس، روحال روح: در برخى احاديث از پنج روح نام بـرده شـده اسـت
ــى، : نــك(مــدرج ال شــهوة و روحال روح ــه جــای . )1، ح271، ص1، ج1362كلين ــث ب در برخــى احادي
در برخى احاديث . )2ص ،حلّى؛ 3و2، ح272همان، ص: نك( حياة ذكر شده استال مدرج، روحال روح
ــده اســت ال روح ــدن آم ــك(ب ــى، : ن ــى،   ؛16، ح282، ص2، ج1362كلين و 3، ح447، صق. ه1404صــفار قم
  . )5، ح448ص

  : 2فرمايد در اين مورد مى 7اميرالمؤمنين
قــوه، ال يمـان، روحاال قــدس، روحال روح: خداونـد در پيـامبران پــنج روح قـرار داد

خـواه  -قـدس بـه پيـامبری مبعـوث شـدند ال پس با روح. بدنال شهوه و روحال روح
و بـا روح . كننـد و با آن به اشيا علـم پيـدا مى -خواه پيامبر غير مرسل پيامبر مرسل، 

و با روح قـوت بـا دشمنانشـان . ورزند ايمان خدا را عبادت كرده، به او شرك نمى
با روح شهوت به غذای لذيذ ميل كرده با  كنند، و كنند و تدبير معاش مى جهاد مى

 كننـد بـدن رفـت و آمـد مىال بـا روح. كننـد زنان جوانى كه جايز است ازدواج مى

  . )16، ح281، ص2ج كلينى، كافى،(
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قدس مختص پيـامبران و معصـومان اسـت و بـا آن نبـوت و رسـالت و امامـت را بـر عهـده ال روح
منظـور از ايـن علـم، علـم . كننـد اشياء عالم دست پيدا مىگيرند و به تعبير حديث باال با آن به  مى

بـه تعبيـر برخـى آيـات . شـود عادی نيست بلكه علمى است حامل آن معصوم از خطا و اشتباه مى
به تعبير برخى احاديث در شـب . )110/مائـده( )قُُدسال بِروح َأيْدتُك ِإذْ (: تأييد خاص االهى است
  .)1، ح386، ص1ج ، 1362 ،لينىك( 3شود قدر اين روح زياد مى

صـنع خـدا تأييـد خـدا از مؤمنـان و  قـرآنروح ايمان مختص ايمان آورندگان است و به تعبير 
 قُلُـوبِِهمُ   فـى كتَـبَ  ُأولئِـك(:فرمايد مى قرآنخداوند در . شود آرامشى است كه بر مؤمنان نازل مى

ا ايمـان را بـر صـفحه دلهايشـان نوشـته و بـا اند كـه خـد ؛ آنان كسانى)مِنْهُ  بُِروحٍ  َأيَدُهمْ  وَ  اْإليمانَ 
 ،1362 ،لينـىك :نـك همچنـين 22/مجادلـه(كرده اسـت ] و تقويت[روحى از ناحيۀ خودش آنها را تأييد

ــى؛ 5و1، ح15، ص2ج ــوَ (. )274، ص68،ج200و194و ص5، ح190، ص69ج، 1362، مجلس ـِذى ُه َأنــَزلَ  الـ 
كينَةَ  عَ  ِإيَمانًا لِيَزَداُدواْ  الُْمْؤمِنِينَ  قُلُوِب  فىِ  الس ؛ او كسـى اسـت كـه آرامـش را در دلهـای )ِإيَمانـهِ  م

  . )5و3و1، ح15، ص2ج ،1362لينى، ك؛ 4/فتح(مؤمنان نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايد 
قـدس مربـوط ال برخى مفسران معتقدند همۀ آياتى كه در آنها از روح سخن گفته شده يا بـه روح

  .)87-33، ص30ج ،1374ملكى ميانجى، : نك(مان يا فرشتۀ وحى است با روح اي
شـود  قدس و روح ايمان كه به معنای علم و آرامش است روشـن مىال از اطالق روح بر روح

  . كه در قرآن و احاديث روح ضرورتاً به معنای روح انسان كه با بدن همراه است، نيست
حيوان بـا سـه روحـى كـه ال عقل و روحال شود كه نسبت ميان روح حال، اين پرسش مطرح مى
بـدن ال حيـاة يـا روحال مـدرج يـا روحال شهوة و روحال قّوه، روحال احاديث باال ذكر شده يعنى روح

حيوان هستند كـه بـا جنـين همـراه اسـت و ال رسد اين سه روح اخير قوای روح چيست؟ به نظر مى
» عقـلال روح«گى كمال ديگری به نام ماه حيوان كه اين سه روح يا سه قوه را دارد در چهارال روح
عقـل نيازمنـد بررسـى ال حيـوان و روحال نسبت ميـان روح. رسد يابد و به مرحله انسان كامل مى مى

  . بيشتر است
  : شود عقل به نفس تعبير مىال شود كه گاه از روح از مقايسه دو حديث ذيل معلوم مى

 نَامَ  ِإَذا الَْمْرءَ  ِإن  ِذی وَ  الْبَـَدنِ  فِـى بَاقِيـةٌ  َحيَوانِ ال روح فَِإن َعقْـِل ال روح مِنْـهُ  يخْـُرجُ  الـ
  .)1362، ح489، صق. ه1414شعيری سبزواری، : نك. 43، ص61ج، 1362، مجلسى(
ى تُِريَحهُ  َأنْ  الْبََدنِ  لَِهَذا بُد  َال  فُْس  َخـَرجَ  فَـِإَذا نَفُْسـهُ  تَخْـُرجَ  َحتـوَ  الْبَـَدنُ  اْسـتََراحَ  الـن 
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وحُ  َرَجَعتِ  ةٌ  فِيهِ  وَ  فِيهِ  الر مـن ال ؛ نقـل از 55، ص61ج، 1362، مجلسـى(الَْعَمـل  َعلَـى قُـو
  ).یحضره الفقیه

حيوان در بـدن ال شود و روح عقل از بدن خارج مىال در حديث اّول آمده است كه در خواب روح
  . ماند در بدن باقى مى شود و روح ماند و در حديث دّوم گفته شده نفس از بدن خارج مى باقى مى

  : نقل شده كه فرمودند 7از امام باقر
 بينهمـا صـار و. بدنه فى روحه بقيت الّسماء، و إلى نفسه عرجت إّال  ينام أحد من ما

. النّفس الّروح األرواح، أجابت قبض فى -تعالى -اّهللاٰ  أذن فإن. الّشمس كشعاع سبب
ُ «:  -سبحانه -قوله هو و. الّروح النّفس الّروح، أجابت ردّ  فى اّهللاٰ  أذن إن و  يتَـَوفى اّهللاٰ

  . )308، ص11، جق. ه1411مشهدی، (َمْوتِها  ِحينَ  اْألَنْفَُس 
ُ « ابن عباس نيز در تفسير آيۀ شريفۀ مشابه همين احاديـث را بيـان » ... َمْوتِها ِحينَ  اْألَنْفَُس  يتََوفى اّهللاٰ

  : گويد رده و مىك
 فـى الـروح يـدع و منامـه فـى الـنفس اّهللاٰ  فيتـوفى الشمس شعاع بينهما روح و نفس

 أجله أخر أو فمات الروح قبض يقبضه أن ّهللاٰ  بدا فان يعيش و يتقلب جوفه و جسده
  .)230، ص7، جق. ه1403سيوطى، (جوفه  من مكانها إلى النفس رد

حيـوان دارای قـوايى ال و روح. حيـوان اسـتال عقل يا نفس و روحال كه آدمى دارای روح نتيجه آن
  . شود است كه از آنها به روح قوت و روح شهوت و روح مدرج تعبير مى

كـه  از جملـه اين. در مورد روح حيوانى و روح عقل يا نفس چنـد پرسـش قابـل طـرح اسـت
كـه روح  أنانيّت انسان به كدام يك از اينهاست؟ آيا اين دو، دو جوهر همراه هـم هسـتند؟ يـا اين

عقل به روح حيوانى دميده شد؟ و ال شود روح شود گفته مى نور عقل برخوردار مىحيوان وقتى از 
عقل اسـت يـا ال عقل جوهری جدا از روح حيوانى باشد آيا عقل، ذاتى روحال كه روح به فرض اين

  . شود عقل اضافه مىال به روح
احاديث به آن آنچه در . شود ها يافت نمى از آيات و احاديث پاسخ صريحى برای اين پرسش

ايـن . شـود تصريح شده است اين است كه نور عقل ذاتى روح يا نفس نيست و به انسان اضافه مى
بر اين اسـاس يـا بايـد انسـان را سـه جـوهری فـرض كـرد . مطلب در تجّرد نفس ذكر خواهد شد

طور كـه  در فـرض دّوم همـان. فرض كرد) بدن و روح(يا آن را دو جوهری ) بدن، روح و نفس(
منـد  شود، از نورعلم و عقـل نيـز بهره مند مى قدس بهرهال يمان و روحاال اش از روح ح با سه قوهرو
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شـود  مندی روح از سكينه و آرامش تعبير به دارايى روح ايمان مى طور كه از بهره شود و همان مى
 طـور از همين. شـود قـدس مىال مندی روح از علم خاص عصمت تعبيـر بـه دارايـى روح و از بهره

  . شود عقل يا نفس مىال مندی روح از نور علم و عقل تعبير به دارايى روح بهره

   )نفسبودن  الحدوث ةروحاني ( تقدم خلقت ارواح بر ابدان
  : توان سه ديدگاه دانست ها در مورد حدوث و قدم نفس را مى ترين ديدگاه مهم
 .)51، ص1383ابن سينا، : نك( حدوث زمانى نفس با حدوث بدن: ديدگاه فيلسوفان مشاء) 1

، 8، ج1386مالصـدرا،  : كنـ(حدوث زمانى نفس به عين حدوث بدن : ديدگاه حكمت متعاليه) 2
 .)393ص

بـرای (حدوث زمـانى نفـس قبـل از بـدن : ظواهر قرآن و احاديث و ديدگاه برخى متكلمان) 3
 .)اعتقاداتصدوق، : نمونه نك

اين نكته مفيد است كه معموالً فيلسـوفان اسـالمى و احاديث ذكر  قرآنقبل از توضيح ديدگاه 
  : نويسد شيرازی مى  الدين  قطب. دانند افالطون را از قائلين به قدم زمانى نفس مى

ذهب افالطن الى قدم النفوس وهو الحق الذی ال يأتيه الباطل من بين يديه وال مـن 
االرواح جنـود مجنّـده فمـا تعـارف منهـا ايتلـف ومـا تنـاكر منهـا  7خلفه، لقوله

خلق اّهللاٰ االرواح قبل االجساد بألفى عام وانّمـا قيّـده بـالفى عـام  ق. ه وقوله. اختلف
بـل هـى   النفس على البدن متقدرة محدودة  تقريباً الى أفهام العوام واّال فليست قبلية

  .)450-449، صشراقح4مة اال شرحشيرازی، (غير متناهية لقدمها وحدوثه 
  : گويد باره مى و مالصدرا در اين

المنقول من بعض القدماء كأفالطون القول بقدم النفوس االنسانيه، ويؤيّده   واعلم أنّ 
االرواح جنـود » : 7وقولـه» كنُت نبيّاً وآدم بين المـاء والطـين«الحديث المشهور 

ولعلّه ليس المراد أّن النفوس . »اختلفمجنّده فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها 
كانت موجودة قبل البـدن واّال لـزم المحـاالت  البشريه بحسب هذه التعينات الجزئية

ها فـى عـالم علـم اّهللاٰ مـن  بل المراد أّن لها كينونة أخری لمبادی وجود... المذكورة
  .)332-331، ص8، ج1386مالصدرا، (العقليّة وهى المثل االلهية  الصور المفارقة 

. شود كه وی به تقدم آفرينش نفس قائل است نه قـدم آن  اما با مراجعه به آثار افالطون روشن مى
 Oاز طريق وجود گرايشات و افعال متضـاد در انسـان سـه نفـس يعنـى  جمهـوریافالطون در محاور
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طـون، الفا : كنـ(كنـد  كننده را اثبـات مى كننده يا اراده كننده و نفس خشم نفس خردمند، نفس ميل
روح خـدايى و روح  (ابتـدا دو روح فایـدروسوی در محاورO . )1148 -1147و  963-960ص ،2ج ،1380
: نـك(كنـد  كردن تشبيه ارابه، سه روح را مطرح مى كند و پس از آن با مطرح را مطرح مى  )بشری
در اين محاوره افالطون وجود پيشـين ارواح و مشـاهدO مثـل را مطـرح . )1242و1233، ص3ج  همان،
كه داستان آفرينش موجودات است، سه نفس را مخلوق و حادث  تیمائوساو در محاورO . كند مى
آفريند و دو نفس ديگر را خدايانى كـه  مى داند، منتهى نفس عقالنى را خدا يا صانع يا دميورژ  مى

  : گويد او مى .خود آفريدO صانع هستند
جزء خدايى آن را خود ساخت ولى ايجـاد جـزء فـانى را بـه عهـدO ذواتـى ... خدا 
ايـن ذوات مخلـوق بـه تقليـد از او مايـۀ . كه مخلـوق او بودنـد گذاشـت] خدايان[

جــاودانى نفــس را كــه از خــالق خــود بدســت آورده بودنــد در كالبــدی فناپــذير 
در اين مركب نوعى ديگر از نفس پوشاندند و تن را مركب نفس ساختند و سپس 

جای دادند كه نفس فانى است و كارش اين است كه انفعـاالت خطرنـاكى را كـه 
يابد، از قبيل لذت كه قويترين جذب كنندO بدی اسـت و  ناشى از ضرورتند در مى

  . )1772، ص3همان، ج(كننده نيكى است  درد كه راننده و دفع
عقالنـى را در سـر، مكـان نفـس اراده را در سـينه و مكـان  افالطون در ادامه مكان نفس االهى يـا

  . )1773-1772همان، ص(داند  نفس شهوانى را در شكم مى
كه نفس دارای مثال است نيـز درسـت بـه نظـر  تفسير مالصدرا از قدم نفس در افالطون به اين

ايـن اختصـاص رسد؛ زيرا بر اساس نظريه ُمثُل افالطونى همه موجودات دارای مثال هسـتند و  نمى
تأييد نقلى قطب الدين شيرازی برای قدم نفوس نيز درسـت نيسـت؛ زيـرا احاديـث . به نفس ندارد

  . كند نه قدم آنها نقل شده تنها بر تقدم وجود ارواح بر اجساد داللت مى
. شود تقدم خلقت ارواح نسبت به اجساد اسـت آنچه به روشنى از آيات و احاديث فهميده مى

اند و در اين عوالم خداوند خـود را بـه  رود به عالم كنونى، عوالمى را سپری كردهارواح قبل از و
بـه . در برخى از اين مواقف، روح بدون جسد بـوده. آنان معرفى كرده و از آنان اقرار گرفته است

و در برخى ديگر روح با بدن ذری كـه بـدن اصـلى انسـان . شود مى  اين ساحت، عالم ارواح گفته
البته گاه به عالم نخسـت نيـز عـالم . شود به اين ساحت، عالم ذر گفته مى. بوده استاست، همراه 
در جای ديگر ده آيۀ به ضميمه احاديـث ذيـل آنهـا بـه عـوالم پيشـين داللـت . شود ذر اطالق مى
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همچنـين . كند ذكر شده است و به برخى ديگر از آيات و احاديث ذيلـش اشـاره شـده اسـت مى
 -118، ص1375برنجكـار، : نـك(مرتبط با ايـن مطلـب نقـل گرديـده اسـت روايت  200مĤخذ حدود 

129( .  
داند اما وجود روايات متواتر در مـورد  كه نفس را جسمانية الحدوث مى مالصدرا با وجود اين

گونه كه نظريه قدم نفس را به قدم مثال  دهد، اما همان تقدم ارواح بر اجساد را مورد تأييد قرار مى
  : عبارت وی چنين است. كند جا نيز چنين مى ه كرد در اينعقلى نفس توجي

و الروايـت فـى هـذا . لِلنفِس اآلدميه كِينونٌَة سابقٌه على البدِن من غير لزوم التّناسخه
الباب من طريق أصحابنا ال تُحصـى كثـرة، حتـى أّن كينونـَة االرواح قبـل االجسـاد 

، العرشیه  کتابمالصدرا، (ّهللاٰ عليهم كأنّها كانت من ضروريات مذهب االمامية رضوان ا
  ).O 8، قاعد23ص

يكـى از مهمتـرين آيـاتى كـه . كنيم باره اشاره مى جا تنها به يك آيه و چند حديث در اين در اين
البته اين آيه بر وجود نفس قبـل از . شود آيه ذر يا ميثاق است دربارO عوالم پيشين به آن استناد مى

و مـوطن نفـس البته، احاديث ذيل آيه هـر د. زندگى اين جهانى اشاره دارد، اما همراه با بدن ذری
مـتن آيـه . سـازد قبل از جهان كنونى يعنى موطنى بدون بدن و موطنى بـا بـدن ذری را مطـرح مى

  : چنين است
يـتَـُهمْ  ُظُهوِرهِمْ  مِنْ  آَدمَ  بَنِى مِنْ  َربكّ  َأَخذَ  ِإذ وَ ( َألَْسُت  َأنْفُِسِهمْ  َعلى َوَأْشَهَدُهمْ  ذُر 

 ِإنمـا تَقُولُوا َأوْ  غافِلِـينَ  هـذا َعنْ  كنّا ِإنّا القِـياَمةِ  يْومَ  تَقُولُوا َأنْ  َشِهْدنا بَلى قالُوا بَِربكمْ 
يةً  َوكنّا قَبْلُ  مِنْ  آباُؤنا َأْشَركَ  وهنگـامى؛ )الُمبْطِلُونَ  فََعلَ  بِما َأفَتُْهلِكنا بَعِْدهِمْ  مِن ذُر 

 بـر را ايشـان و برگرفـت را آنـان آدم، ذريـه فرزنـدان پشت از پروردگارت كه را
 تـا داديـم چرا، گواهى گفتند نيستم؟ شما پروردگار آيا كه ساخت گواه خودشان

 اين از پيش ما پدران بگوييد يا. بوديم غافل  )امر( اين از ما بگوييد قيامت روز مبادا
 باطـل آنچـه خـاطر بـه را ما آيا. بوديم ايشان از پس فرزندانى ما و اند بوده مشرك
  .)173-172/اعراف( كنى؟ مى هالك اند داده انجام انديشان

ك َأَخذَ  ِإذ وَ « جمله در واژ »آَدمَ  بَنِـى مِـنْ  َربـO »فعـل بـه مفعـولٌ  كـه اسـت ماضـى زمـان اسـم »إذ 
 و اسـت؛ ماضى فعل »أخذ«واژO  ؛)111، صم1979بن هشام، ا: كن( است »بياور بياد=  ذكراُ « محذوف

 Oۀهمـ يعنـى ،آدم حضـرت فرزندان همه آن ظاهر و است آدم فرزندان معناى به نيز »آدم بنى«واژ 
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 پروردگـارت كه را زمانى بياور بياد«: است اين باال جمله معناى اين بر بنا. دنياست عالم هاى انسان
 بيـان و شده ذكر آدم بنى اخذ، ذريۀ مفعول و متعلق آيه ادامه در »... كرد اخذ آدم فرزندان ۀهم از

  . نمود جمع جا يك در را همه و كرد اخذ را آنها فرزندان آدم بنى پشت از خداوند كه شده
 هـدف اما ،است بوده كنونى جهان از قبل و گذشته در ها انسان همهشدن  جمع ۀبنابراين، واقع

 ها انسـانشـدن  جمـع از پس. است پرسش اين پاسخ آيه ۀادام بود؟ چه آورى جمع اين از خداوند
 شـما پروردگـار مـن آيـا »بربكم الست«: پرسيد آنها از و گرفت گواه خودشان بر را آنها خداوند
  . »داديم گواهى آرى=  شهدنا بلى«: گفتند پاسخ در ها انسان همه نيستم؟

 گرفـت خويش ربوبيت به اقرار آنها از ها انسان به خود معرفى از پس خداوند كه است روشن
 اقـرار و اعتـراف خـدا ربوبيت به ها انسان همه كه است بوده بديهى و روشن قدر آن معرفى اين و

 نگويند قيامت روز در مشركان و كفار كه شده بيان چنين اقرار گرفتن آيه، دليل ادامه در. كردند
 اصلى دليل ،واقع در. شديم مشرك نيز ما بودند مشرك ما پدران چون يا و بوديم غافل خدا از ما

 ها انسـان بـه خود از شهودى و قلبى معرفتى خداوند كه بوده اقرار، اين و معرفى و آورى جمع اين
 بـه دنيـا عـالم در كـه معرفتـى ؛بماند باقى ها انسان همه فطرت و قلب در معرفت اين كه كند اعطا
 و خـانوادگى مختلـف شـرايط و كنـد عمـل بشـر فطـرت و نهاد در خداشناسى اساس و پايه مثابه

 تواند مى قيامت در خدا ،رو اين از و نيست آن كامل بردن بين از به قادر اجتماعى كفرآلود محيط
. نپـذيرد را پدرانشـانبودن  مشرك يا آنها، و خود غفلت عذر و كرده احتجاج كفار و مشركان بر

  : فرمايد باره مى اين در 7صادق امام
 ذرات ماننـد آنـان و آورد بيرون قيامت روز تا را او آدم، فرزندان پشت از خداوند
 خداونـدگار كـس نبود، هـيچ آن اگر و شناساند آنان به را خود پس آمدند بيرون
: گفتنـد نيستم؟ شما خداوندگار من آيا: فرمود] خداوند[ پس. شناخت نمى را خود
  ).8ح  ،92و  6ح  ،91ص ق،. ه1404 ،صفار قمى( آرى

 را نـورانى محفـل و موقف دنيا، آن اين به ورود از پس ها انسان كه شده تأكيد احاديث برخى در
صـورت  بـه خـدا معرفت اصل اما اند، ردهك فراموش -اند كرده اعتراف خدا ربوبيت به آن در كه-

  . )1379رضا برنجكار، : كن( است مانده باقى ها انسان نهاد در فطرى امر
  : فرمودندذر  آيهدربارO  زراره پرسش به پاسخ در 7صادق امام
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 يـْدرِ  لَـمْ  َذلِـك َال  لَـوْ  وَ  يْومـاً  َسيْذكُرونَهُ  وَ  الَْمْوقَِف  نََسُوا وَ  قُلُوبِِهمْ  فِى الَْمعِْرفَةُ  ثَبَتَتِ 
  ).225ح ،241ص ،1ج ،ق. ه1413برقى، ( َراِزقُهُ  َمنْ  َال  َخالِقُُهوَ  َمنْ  َأَحدٌ 

 بـه گـويى پاسـخ و خدا سخن درك ابزار خداوند كه گرفته قرار تأكيد مورد نكته اين حديثى در
 ،2ج ،1380، عياشى( باشند داشته اعتراف و گويى پاسخ امكان تا فرمود عطا ذّرى هاى انسان به را آن
  .)42ص

 پشـت، آن از آدم ۀذريـ آوردن بيرون از پس كه است آمده 7باقر امام از ديگر حديثى در
  : گفت خود ذريه كثرت مشاهده از پس حضرت

 اى؟ آفريده كارى چه براى را ايشان و اندبسيار چه من فرزندان! من خداوندگار اى
 را ايشـان: [فرمـود عزوجـل خـداى كنـى؟ مـى اراده آنان، چـه از ميثاق گرفتن با و

 ايمـان مـن رسـوالن وبـه گيرنـد نمى شريك برايم چيزى، پرستند مى مرا ]ام آفريده
   .)2ح ،8ص، 2ج ،1362لينى، ك(... كنند مى پيروى ايشان از و آورند مى

 پشت از كه ذّراتى همين كه است اين ذر عالم به مربوط ديگر احاديث برخى و حديث اين ظاهر
 گرفتنـد قرار آدم پشت در دوباره ميثاق اخذ از پس كه هستند ها انسان هاى شد، طينت گرفته آدم
 دنيـا عـالم وارد انسـانصـورت  بـه و انـد درآمـده علقـه و نطفهصورت  به طينتها همين تدريج به و

 از قيامـت روز كه در اين تا شود نمى نابود قبر در آنها هاى طينت نيز ها انسان مرگ از پس. اند شده
 مردگـان بـدن نـابودى دربـاره 7صـادق امـام از. آيد مى پديد ها انسان هاى ها، بدن طينت همين
  : فرمودند حضرت و آن شد سؤال

استخوانى،  نه و ماند مى جا بر او از گوشتى نه كه جا آن تا رود مى بين از مرده بدن
 كه بار اين تا ماند مى باقى همچنان قبر در رود، بلكه نمى بين از آن كه او طينت مگر
لينـى، ك( شـد خلـق ذره آن از اول بـار كـه شود، همچنان آفريده آن از انسان ديگر
  . )251ص ،3، ج1362

  : ۀ شريفۀآي جمله از. است ذرى بدن و طينت از نطفه آفرينش نيز قرآن آيات برخى ظاهر
 )َمـكــينٍ  قَـرارٍ  فِـى نُْطفَـةً  َجَعلْنـاهُ  ثُـم  * طِــينٍ  مِـنْ  ُساللَةٍ  مِنْ  اِإلنْسانَ  َخلَقْنا َولَقَدْ (
  .)37/، كهف8 - 7/سجده؛ و همچنين 13-12/مؤمنون(

گونـه  هر بـدون انسـانى هر خالص طينت ، همان )گل از اى عصاره=  ( »طِـينٍ  مِنْ  ُساللَةٍ « از مقصود
 وجـود آن در انسـان هـاى ويژگـى همـه كه اى عصاره. است یضرور غير و زايد مواد و ناخالصى



 

 

هم
زد

پان
ل 

سا
/ 

ره
ما

ش
 

وم
س

 

18  

  . شود آفريده عصاره اين از تواند مى انسان بدن و دارد
 فقـط نـه دارنـد خلقتـى چنـين بشـر افـراد ۀهمـ كه است اين در »اِإلنْسانَ  َخلَقْنا« عبارت ظهور
 اگـر. )َمـكــينٍ  قَـرارٍ  فِـى نُْطفَـةً  َجَعلْناهُ  ثُم ( :فرمايد مى عبارتاين  از پس؛ زيرا 7آدم حضرت
خـاك،  از پيكـرش تكـوين از پـس وى بايـد صـورت اين در باشد آدم حضرت ،انسان از منظور
 بسـيار كه تقـدير اين نيست، مگر چنين دانيم مى كه حالى در. باشد آمده در نطفهصورت  به مجدداً 
 بالغـت خـالف كه كنيم تحميل آيه برنطفه،  من ]نسله[ جعلنا ثم «: صورت به را »سلهنَ «واژO  بعيد
   4است
 شده آفريده طينت يعنى گل از اى عصاره از انسان كه است اين نظر مورد آيه ظاهر حال هر به

 مراحـل و گيـرد مـى قـرار مادر رحم در نطفه اين. است شده داده قرار نطفه درون در طينت اين و
صـورت  به آن در روحشدن  دميده از پس و كند مى طى رابودن  مضغه وبودن  علقه همچون ديگر
  . باشد مى تفسير همين مؤيد نيز ذر عالم و طينت به مربوط احاديث. شود مى متولد موجود انسان

بـابى را بـه خلقـت ارواج قبـل از اجسـاد، اختصـاص داده  بحـاراالنوارعالمه مجلسى در كتاب 
  : شود است كه چند حديث از آن نقل مى

» ِإن  َ   . )131، ص61، ج1362مجلسى، (» َعام بَِألْفَى اْألَبَْدانِ  قَبْلَ  اْألَْرَواحَ  َخلَقَ  اّهللاٰ
» 2، ح132همان، ص(» َعام بَِألْفَى اْألَبَْدانِ  قَبْلَ  ُخلِقَْت  اْألَْرَواحَ  ِإن(.  
ــقَ « ُ  َخلَ ــلَ  اْألَْرَواحَ  اّهللاٰ ْ ــادِ  قَب ــَألْفَى اْألَْجَس ِ ــام ب ــان، ص(» َع  ؛11، ح136ص ؛4، ح132هم

  .)14، ح138ص
» َدةٌ  ُجنُودٌ  اْألَْرَواحَ  ِإنمِنَْهـا تَنَـاكرَ  َمـا وَ  َهاُهنَا ائْتَلََف  الْمِيثَاقِ  فِى مِنَْها تََعاَرَف  فََما ُمَجن 

  .)17، ح139همان، ص(» َهاُهنَا اْختَلََف  الْمِيثَاقِ  فِى
اند، پـس از آن طينـت و  فريـده شـدهكه بر اساس آيات و احاديث ابتدا ارواح انساها آ خالصه آن

گى روحـى مـاه های ذری به نطفه و علقه تبديل شده و در چهـار های ذری آنها، و سپس بدن بدن
بـر ايـن . گـردد شود و نام انسان بر چنين موجودی اطالق مى كه قبًال آفريده شده در آن دميده مى

اند، ابدان اصـلى  ها قبل از جهان كنونى متمايز از هم آفريده شده طور كه ارواح انسان اساس همان
ن تنها روح و بـدن بـا بنابراين، در اين جها. اند ديگر آفريده شده نيز متمايز از هم و در عرض يك

  . يابند شوند و تغيير و رشد مى هم همراه مى
ها دارای  توجه به اين نكته نيز جالب است كه در احاديث تصريح شـده اسـت كـه همـۀ نطفـه
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شـود  رسـند و روح در آنهـا دميـده مى گى مىمـاه هايى كه بـه چهـار بدن ذری نيستند و تنها نطفه
سورO  5واژO مخلّقه و غير مخلّقه در آيۀ . اند آدم وجود داشتهاند و در صلب  دارای بدن ذری بوده

  : فرمايند در اين مورد مى 7امام باقر. گونه نطفه اشاره دارد حج به اين دو
ر  ُهمُ  الُْمَخلقَةُ  فَقَالَ  ُمَخلقَةٍ  غَيرِ  وَ  ُمَخلقَةٍ  ِذينَ  الذَخلَقَُهمُ  ال  ُ  َأَخـذَ  ع آَدمَ  ُصـلِْب  فِى اّهللاٰ

َجالِ  َأْصَالِب  فِى َأْجَراُهمْ  ثُم  الْمِيثَاقَ  لَيِهمُ عَ  َساءِ  َأْرَحامِ  وَ  الرِذينَ  ُهمُ  وَ  النيخُْرُجـونَ  ال 
نْيا ِإلَى ى الدقَةٍ  غَيرِ  وَ  اما قَْولُهُ  وَ  الْمِيثَاقِ  َعنِ  يْسَألُوا َحتفَُهمْ  ُمَخل  يخْلُقُْهمُ  لَمْ  نََسَمةٍ  كل 
 ُ ر  َخلَقَ  ِحينَ  ع آَدمَ  ُصلِْب  فِى اّهللاٰ َطُف  ُهمُ  وَ  الْمِيثَاقَ  َعلَيِهمُ  َأَخذَ  وَ  الذوَ  الَْعـْزلِ  مِنَ  الن 

قُْط  وحُ  فِيهِ  ينْفَخَ  َأنْ  قَبْلَ  الس 12، ص6ج ،1362لينى، ك(الْبَقَاُء  وَ  الَْحياةُ  وَ  الر(.  

  تجرد يا عدم تجّرد نفس
كه وقتى مصـاديق  هايى وجود دارد؛ از جمله اين نفس، سوء برداشتبودن در مورد مادی يا مجّرد 

ها و متكلمـانى كـه روح را  شـود، ديـدگاه ماترياليسـت انگاری نفس و مخالفان تجّرد بيان مى ماده
ممكن اسـت  كه حالى در. )185ص ،1389فياضى،  :كنبرای نمونه (شود  دانند، مطرح مى همين بدن مى

  . دن قائل باشد، اما آن را مجّرد نداندكسى به جوهری مستقل از ب
نفس به اين معناست كه نفس جوهری غير از بدن اسـت، پيشـتر در بودن اگر مجّرد  حال هر به

  . بحث تمايز نفس و بدن اين معنا به اثبات رسيد
مـاده در اصـطالح فلسـفى دو معنـا  مجرد در مقابل مادی است و مادی يعنى منسوب به مـاده، 

مشائيان جسـم را مركـب از هيـوال و صـورت . دO اولى يا هيولى كه قوO صرف استيكى ما: دارد
، 1372 سـهروردی،: نـك(دانـد  دانسته اما شيخ اشراق منكر هيولى بوده جسم را جوهری بسيط مى مى
مـادی بـه ايـن معنـا جسـم و . شـود معنای دوم ماده ثانيه است كه بـا فعليـت جمـع مى. )74، ص2ج

كنند و اوصـاف آن  شود و هم اموری كه در جسم طول مى مل جسم مىجسمانى است كه هم شا
  . )184، ص1389فياضى، (پذيرند  را مى

الـنفس الناطقـه ليسـت   أنّ «: هكـكنـد  مالصدرا در بحث تجّرد نفس ايـن عنـوان را مطـرح مى
  .)260ص  ،8ج ،1386مالصدرا، (» فى مقدار بجسم و ال مقدار و ال منطبعة 

داند كه نه جسم است و نه جزء جسـم، يعنـى مـاده و صـورت؛  را موجودی مىسينا مجّرد  ابن
  : گويد او مى. باشد كه اگر با اجسام ارتباط تصرفى داشته باشد نفس است و اّال عقل مى
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إّن كل جوهر فإما أن يكون جسماً و إما أن يكون غير جسم فإن كان غير جسم فإما 
جسم بل يكون مفارقاً لالقسام بالجملـه، أن يكون جزء جسم و اما أن ال يكون جزء 

... و إن كـان مفارقـاً . فان كان جزء جسم فإما أن يكون صورته و اما أن يكون مادته 
فإما أن تكون له عالقة تصرف ما فى األجسام بالتحريـك و يسـمى نفسـأ أو يكـون 

  .)60، صق. ه1404ابن سينا،( متبرئأ عن المواد من كل جهة و يسمى عقالً 
داند، مشابه جلمه فوق را در مـورد  گانه مى كه جسم را جوهری دارای ابعاد سه مالصدرا ضمن اين
  . )234، ص4، ج1386مالصدرا، (كند  نفس و عقل بيان مى

پذيری، مكـان داشـتن، زمـان داشـتن،  ای لوازم جسم مثل انقسـام برخى فيلسوفان معاصر، پاره
مصـباح : نـك(انـد  وضع داشتن و قابليت اشارO حسى، قوه و قابليت تغيير را نيز از مجّرد سلب كرده

 119ص  ،4، جشرح اصول کـاف� مازنـدران� ه؛ شعرانى، تعليق42، ص2، ج1359؛ مطهری، 125، ص2، ج1364يزدی، 
  ).309ص ، الح4مة  نهایةطباطبايى، و 

الزم به ذكر است كه سهروردی نوع ديگری از موجودات را مطرح كرد كه در ميان ماديـات 
و موجودات است و آن صور معلقه يا اشباح مجرده يا مثال اعظم يا خيال منفصل اسـت،  كـه هـر 

، 2، ج1372 ،یسـهرورد: نـك(ا دارد های ماده مثل كـم و كيـف ر چند مجّرد است اما برخى ويژگى
  .)232ص

امتـداد : های زير را ندارد كه مجّرد اعم از نفس و عقل، موجودی است كه ويژگى خالصه آن
گانه، انقسام پذيری، مكان داشتن، زمان داشتن، وضع داشتن، قابليت اشارO حسى، قوه  در ابعاد سه

ه قــرآن و احاديــث نفــس عــاری از ايــن حــال، بايــد ديــد آيــا از ديــدگا. داشــتن و قابليــت تغييــر
هاست؟ ظاهر برخى احاديث اين است كه روح، نوعى جسـم اسـت؛ بـرای مثـال، از امـام  ويژگى
  : نقل شده كه فرمودند 7صادق

 244، ص3ج ، 1362 ،لينىك(اْألَْجَساد  ِصفَةِ  فِى اْألَْرَواحَ  ِإن( .  
  : نقل شده است 7و از امام باقر

 وحَ  ِإن ك الر يحِ  ُمتََحر َما وَ  كالر ى ِإن هُ  ُروحـاً  ُسم ـ يحِ  مِـنَ  اْسـَمهُ  اْشـتَق  ِألَن َمـا وَ  الـر  ِإن
يحِ  لَفَْظــةِ  َعــنْ  َأْخَرَجــهُ  الــر  يح  ُمَجانَِســةٌ  اْألَْرَواحَ  ِألَن ؛ 133، ص1ج ،1362 ،لينــىك(لِلــر
  . )17، ص1361صدوق، 

  : روايت شده است كه 7از امام صادق
  .)96، ص2ج  ق،. ه1413طبرسى، (كثيفأ  قالباً  ألبس قد رقيق جسم الروح
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بسـا منظـور از روح در ايـن   كـه چـه ل اينونكتـه ا. در مورد اين احاديث دو نكته قابل ذكر اسـت
بـودن  كـه احتمـال دارد مقصـود از جسـم نكتۀ دوم اين. احاديث روح حيوانى باشد نه روح عقلى

و ماننـد عقـول مجـّرد . باد اين است كه مانند بـاد قابليـت تغييـر داردآن با بودن  روح و هم جنس
اين معنا امری بـديهى در مـورد روح انسـان . فيلسوفان كه هيچ قوه و قابليت تغيير را ندارد، نيست

يابيم كه دائماً در حال تغيير هستيم گاه خوشحاليم و گاه غمگـين،  زيرا با علم حضوری مى است؛ 
. در صـدر حـديث دوم بـه ايـن مطلـب اشـاره شـده اسـت. طـور عالم، و همين گاه جاهليم و گاه

مقصود اين احاديث بيان شباهتى ميان روح و جسم است مانند شباهت در قابليت تغييـر  حال هر به
توان نتيجـه گرفـت كـه روح از  بنابراين، از اين احاديث نمى. و اموری از اين قبيلبودن  يا محدود

  . هر جهت شبيه جسم است
ديـديم كـه از  پيشتر . استبودن  زمان و مكان هايى كه برای مجّرد ذكر شد بى يكى از ويژگى

از سوی ديگر در احاديث متعـدد ذكـر شـده كـه . نگاه قرآن و احاديث، روح حادث زمانى است
 4و2، ح132، ص61ج ،1362مجلسـى، : نك(خداوند پس از آفرينش ارواح آنها را در هوا سكونت داد 

  . )14ح  ،138و ص 12، ح136ص  و
  : در برخى احاديث مسكن روح مغز و شعاعش كل بدن دانسته شده است

وحُ  َماغِ  فِى َمْسكنَُها الر ُشَعاُعَها وَ  الد  ـْمِس  بَِمنِْزلَـةِ  الَْجَسـدِ  فِـى ُمنْبَـث فِـى َداَرتَُهـا الش 
َماءِ  352ص ، 4، جالمناقبابن شهر آشوب، (اْألَْرض  َعلَى ُمنْبَِسٌط  ُشَعاُعَها وَ  الس(.  

سخن به شدن  همچنين در احاديث از برخورد ارواح و ائتالف آنها و همچون لشكر دور هم جمع
 ق،. ه1408 ،صـــدوقو  125، صق. ه1407  ؛ صـــدوق،311، صق. ه1414مفيـــد، : نـــك(ميـــان آمـــده اســـت 

  .)426و 84ص
تغييـر ارواح اسـت كـه در موجـود مجـّرد ن و بـود و مكـانىبـودن  گونه تعابير زمانى ظاهر اين
هـای  توان از مجموع آيات و احاديث نتيجه گرفت كه برخى از ويژگى بنابراين، مى. وجود ندارد

توان از اين  اما نمى. در نفس وجود نداردبودن  مجّرد همچون عدم حدوث، تغيير، مكانى و زمانى
ماهوی جسم يعنى امتداد در ابعـاد  های جسم از جمله ويژگى آيات نتيجه گرفت كه همۀ ويژگى

  . گانه در نفس وجود دارد سه
، 1386مالصـدرا، : نـك(جا كه در داليل تجّرد نفس به مسئله علم و عقل اشاره شده اسـت  از آن
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  . مناسب است در انتهای بحث تجّرد نفس به اين موضوع نيز اشاره شود )260، ص8ج
به ديگر سخن نفـس از علـم و عقـل . شكى نيست كه نفس دارای ادراك جزئى و كلّى است

  . جاست كه آيا عقل، ذاتى نفس است يا به نفس اعطا شده است اما سخن در اين. برخوردار است
بدانيم نه بدن و روح و نفس، و نفس را همـان ) بدن و روح(اگر انسان را متشكل از دو جوهر 

ين صورت بر اساس مباحث قبل روشن اسـت كـه نفـس يـا عقـل بـه روح افاضـه عقل بدانيم در ا
بـدانيم، در ) بدن، روح و نفـس(اما اگر انسان را مركب از سه جوهر . شود و ذاتى روح نيست مى

منـد  شود كه آيـا عقـل ذاتـى نفـس اسـت يـا نفـس از عقـل بهره اين صورت اين بحث مطرح مى
  . شود مى

به چند شاهد . شود د كه در هر صورت نور عقل بر انسان افاضه مىآي از ظواهر احاديث بر مى
  . كنيم در اين مورد اشاره مى

در برخى احاديث از خلقت عقل، جدای از خلقت روح و نفس، سخن بـه ميـان آمـده اسـت 
مردم بـا عقـل شدن  و در برخى احاديث از اعطای عقل و تكميل )21و10ص  ،1ج  ،1362  كلينى،: نك(

، 1362؛ كلينـى، 1، ح4، صق. ه1408صـدوق، : نـك(قل ميان مردم سخن به ميان آمـده اسـت و تقسيم ع
در برخى احاديث نيز عقل روشنايى روح و روح مسكن عقـل دانسـته شـده اسـت . )13و12، ص1ج
لينـى، ك؛ 107ص ق،. ه1408 ،صدوق؛ 198، ص1ج ق،. ه1398 ،ديلمى؛ 396ص  ،ق. ه1404، ابن شعبه حرانى: نك(

در برخى احاديث آمده است كه آدم مخير شده تا عقـل برگزينـد و او چنـين . )190، ص8ج ،1362
و  در برخـى احاديـث زيـاد. )198، صق. ه1398ديلمـى، ؛ 10، ص1ج  ،ق. ه1362لينى، ك: نك(كرده است 

لينـى، ؛ ك200، ص1، جق. ه1410ى، كـراچك: نـك(عقـل در ادوار حيـات مطـرح شـده اسـت شـدن  كم
در برخى احاديث عقل، هديه و موهبـت االهـى بـه . )468و493، ص3ج صدوق،؛ 69ص ،7ج  ،ق. ه1362

و در حديثى آمـده  )308، ص1، جق. ه1413برقى، ؛ 23، ص1، جق. ه1362لينى، ك(انسان دانسته شده است 
نَْسـانِ  َهَذا قَلِْب  فِى فَيقَعُ «: كه انسان بالغ شد است كه پس از اين ـنةَ  وَ  الْفَِريَضـةَ  فَـيفَْهمُ  نُـورٌ  اْإلِ وَ  الس 

ِدی وَ  الَْجيدَ  َراجِ  كَمثَلِ  الْقَلِْب  فِى الَْعقْلِ  َمثَلُ  وَ  َأَال  ءَ  الر علـل ق، . ه1408صـدوق، (» الْبَيـت َوَسـطِ  فِى الس
  .)98الشرايع، ص

شـود و قابـل افـزايش و  گونه احاديث اين است كـه عقـل بـه روح انسـان اضـافه مى ظاهر اين
   .كاهش است
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  جسم و روح ارتباط
 كـه اسـت افالطـون آنِ  از اّول ۀنظريـ :دارد وجـود جسـم و روح ارتباط مورد در اصلى نظريه دو

 همچـون روح. انـد گشـته هـم مـالزم و همـراه دنيـا اين در كه داند مى حقيقت دو را وجسم روح
 از قبـل كه طور شد، همان خواهد پياده كشتى اين از روزى و است شده بدن سواركشتى كشتيبان

تيمـائوس  O، محـاور3ج فايـدون، O، محـاور1ج ،1380، افالطـون: كنـ( داشت مستقلى شدن، زندگى سوار
  . )1772ص

 حقيقتـى دو ايـن و دانـد مـى صـورت را نفس و ماده را بدن كه است ارسطو آن از دّوم نظريه
 از بعـد كـه طور همـاننداشـت،  وجـود بـدن از قبل روح. آورند مى وجود به را انسان نام به واحد

 هر كه شدند آن بر و برگزيدند را ميانه راهى اسالمىفيلسوفان  .داشت نخواهد وجود بدن نابودى
 در نفـس چـون است، امـا الحدوث جسمانية و شده متولد بدن از و است بدن صورت ،نفس چند
  .بماند زنده بدن نابودى از بعد تواند نيست، مى بدن به وابسته و نبوده منطبع بدن

 كـه اسـت اسـتفاده قابـل مطلـب شـد، ايـن ذكر آنها از بخشى كه احاديث و آيات مجموع از
 عـوالم بحث در كه طور همان. اند شده همراه هم با عالم اين در كه هستند حقيقت دو بدن و روح
 نـابودى از پـس كـه طور همان. است داشته وجود دنيوى بدن آفرينش از قبل ديديم، روح پيشين
لـهُ  ثُم «: است شده ياد بدن در روح نفخ از کریم قرآن آيات در. بود خواهد زنده نيز بدن نَفَـخَ  وَ  َسو 
وِحهى مِن فِيهِ  9/سجده( دميد وى در خويش روح از و ساخت موزون را او سپس ؛»ر( .  

 شـده انجام فرشته دو توسط روح نفخ اين كه است آمده 7باقر امام از صحيحى حديث در
ـــى، ك( اســـت ـــام از حـــديثى در و )282ص ،10ج ق،. ه1401 طوســـى،و  12و  13ص ،6ج ،ق. ه1362لين  ام
 تشـبيه ،گرفتـه قـرار صـندوق يك در كه گوهری بهرا  بدن رابطۀ روح وآن حضرت  7صادق

  : رده و فرمودندك
 از وقتـى كـه صـندوق در است وهرىگ همچون بدنش و مؤمن روح] ارتباط[ َمثَل
 با ها روح: فرمود و. كنند نمى اعتنا آن به و كرده رها را صندوقشود،  مى خارج آن
 فرسـوده و خسـته را بـدن آنهـا كننـد، بلكـه نمـى تكيه آن به و آميزند نمى در بدن
؛ صـفار قمـى، 3ص ،مختصـر بصـائر الـدرجاتحلـى، ( 5دارنـد احاطـه بـدن بـر و كنند مى

  .)463، صق. ه1404
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 بـر روح حكومت و دو اين همراهى و بدن و روح دوگانگى توان مى احاديث و آياتگونه  اين از
  . گرفت نتيجه را بدن

 سـخن اجسـاد از قبل ارواح خلقت از بسيارى احاديث درطور كه پيشتر بدان اشاره شد،  همان
 شـده بحـث ارواح عالم در ارواح ديگر با ارواح بعضى برادرى و شناخت و ارتباط از حتى و رفته
 ايـن از .)438ص ،1، جق. ه1362، كلينـى، 87ص ،ق. ه1404صـفار قمـى، ، 699ص 2ج ،رجال کشـC: كن( است

بنـابراين، ديـدگاه . گرفـت نتيجـه تـوان مـى را دو اين همراهى و بدن از روح استقالل نيز احاديث
  .توان از آيات و احاديث از استنتاج كرد ارسطوئيان را نمى

رابطۀ نفس و بدن كه بـا تشـبيه كشـتيبان و رسد كه ديدگاه افالطونى  از سوی ديگر به نظر مى
  سـورO 14طور كه در تفسير آيـۀ  همان. شود، قابل انتساب به آيات و احاديث باشد كشتى بيان مى

به اين مطلـب اشـاره دارد كـه در مراحـل آفـرينش » ثم انشأناه خلقاً آخر«مؤمنون بيان شد، جمله 
شـود تـا  كند كـه سـبب مى از سوی خدا پيدا مى انسان، بدن انسان ارتفاع مقام پيدا كرده آفرينش

توانـد روح را بپـذيرد و  رسد كـه مى واقع، هم بدن به كمالى مى در. خداوند روح را در بدن بدمد
از ايـن بحـث، . گوينـد يابد كه پس از آن به آن انسان مى هم پس از پذيرش روح بدن كمالى مى

كه با سوار شدن بر كشتى، تفاوتى در كشـتى ه نفس مانند كشتيبان نيست كتوان نتيجه گرفت  مى
به ديگر سخن، نفس پس از ورود . شود، مگر هدايت كشتى توسط كشتيبان و كشتيبان ايجاد نمى

ايـن . كنـد گيرد و هم نفس وضـعيت جديـدی پيـدا مى به بدن هم بدن حالت جديدی به خود مى
در احاديثى كه در بحـث . داردديگر ادامه  حالت جديد تا زمان مفارقت كامل نفس و بدن از يك

انواع ارواح و نفوس نقل شد ديديم كه نفس حتى در حال خواب با بدن مرتبط اسـت و همچـون 
توانـد  ه روح خلقتى جـدا دارد، مىكجا  سان از آن بدين. كند شعاع خورشيد كه اتاق را روشن مى

يان در مورد انحصار هـر وارد شود و آنچه ارسطوئ -كه قابليت پذيرش روح را دارد-در هر بدنى 
درست بـه نظـر . )58ص ،1383سينا،  ؛ ابن93ص ،1366ارسطو، : كن(اند  نفسى در بدنى خاص بيان كرده

رسد، اما اين بدان معنا نيست كه پس از نفخ روح نيز اين دو مانند كشتى و كشتيبان در كنـار  نمى
تـوان  جا مى از همين. های خاصى نكنند ديگر را مقيد و دارای ويژگى هم قرار گرفته باشند و يك

تـوان  حث باال مىاز مبا. ردكدر مورد بحثى كه در باب جنسيت داشتن نفس مطرح است، داوری 
ضـروری  -قبل از ورود در بدن - يك برای نفس نتيجه گرفت كه جنسيت داشتن و نداشتن، هيچ

های مردانه يا زنانـه در نفـس قـرار دهـد و  تواند در هنگام خلقت نفس ويژگى خداوند مى. نيست
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هـای  ويژگىاما نفس پس از ورود در بدن مـرد يـا زن قطعـاً . تواند چنين كاری را انجام ندهد مى
بـاره فرصـت فـراخ  توضيح اين نظريه و نقـد اقـوال مطـرح در اين. مردانه و زنانه پيدا خواهد كرد

  .طلبد ديگری مى

  ها نوشت پى 
  
1 .ثُ ثُمعيب لَكينِ اللَّهي يخْلُقَانِ خَلَّاقَينِ مامِ فحا الْأَرم يشَاء انِ اللَّهمي فَيقْتَحطْنِ فرْأَةِ بنْ الْمرْأَةِ  فَـمِ  م لَانِ  الْمـ إِلَـى  فَيصـ 

 .بقَاءالْ و الْحياةِ روح فيها فَينْفُخَانِ النِّساء أَرحامِ و الرِّجالِ أَصلَابِ في الْمنْقُولَةُ الْقَديمةُ الرُّوح فيها و الرَّحمِ

 الْقُدسِ فَبِرُوحِ الْبدنِ روح و الشَّهوةِ روح و الْقُوةِ روح و الْإِيمانِ روح و الْقُدسِ روح أَرواحٍ خَمسةَ فيهِم اللَّه جعلَ. 2
 الْقُـوةِ  بِرُوحِ و شَيئاً بِه يشْرِكوا لَم و اللَّه عبدوا الْإِيمانِ بِرُوحِ و الْأَشْياء علموا بِها و مرْسلينَ غَيرَ و مرْسلينَ أَنْبِياء بعثُوا

اء  شَـبابِ  منْ الْحلَالَ نَكحوا و الطَّعامِ لَذيذَ أَصابوا الشَّهوةِ بِرُوحِ و معاشَهم عالَجوا و عدوهم جاهدوا النِّسـ بِـرُوحِ  و 
 .درجوا و دبوا الْبدنِ

  .»استحق زيادة الروح فى ليلة القدر« 3.
، نوشته سيد محسـن ميـر   »فطرت و معرفت فطرى« ةمقال. 113-108ص 1، ج1380: نكبراى توضيح بيشتر بحث . 4

 .باقرى

نحوه ارتباط روح و بـدن در روايـات    تشبيهات ديگر همچون عمل و قَدر، اعمى و مقعد، و معنا و لفظ براى بيان. 5
 ،1362مجلسي، ؛366ص ق،. ه 1398، صدوق: كن(كند  اى از اين ارتباط را بيان مى بيان شده است كه هر يك تنها جنبه

 .)416ص ،3؛ قمي، ج103ص،  61ج
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