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  نفس و روح از نظر ميرزا مهدی اصفهانى 

  نفس و روح

  از نظر ميرزا مهدی اصفهانى 

  ∗∗∗∗محمد بياباني اسكويي

  چكيده

شود،  در اين مقاله ديدگاه ميرزا مهدی اصفهانى دربارy نفس و بدن نقل و بررسى مى
معنا و حقيقـت روح و نفـس و تفـاوت به مباحثى همچون ضمن اشاره در اين راستا 

آن دو، راه شناخت و معرفت روح، اقسام روح و نفـس، نيازمنـدی نفـس بـه بـدن و 
گيری و خلقـت  لكبه مراحـل و چگـونگى شـ ،نقش روح و نفس در حقيقت انسان

طينـت روح و (جـوهر اصـلى وجـود انسـان   ،)ب از روح و بـدنكموجود مر(انسان 
يب روح ك، خلقت بدن و تر)عالم ارواح(يش از بدن ، خلقت روح و نقش آن پ)بدن

، جريان روح و بدن در اصالب ارحام، نفس و بدن در رحـم مـادر، )عالم ذرّ (و بدن 
نفس و روح در دنيا، نفس و روح در برزخ، نفس و روح در قيامت و بهشت و جهنم 

  . شود پرداخته مى

  ها واژه كليد

    .انميرزامهدی اصفهانى، نفس، روح، جوهر انس

                                                           
∗  

 24/12/1389: تاريخ تأييد       1389/ 25/11: تاريخ پذيرش
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 پژوهى روح و نفس واژه. 1

  : گويد  فارس مى ابن. روح در لغت به معنای گسترده، شمول و فضای باز است
روح، راء، واو و حاء اصل بزرگ و شايعى است كه داللت بر گستردگى، فضـای  

و اصـل . و اصل همه موارد استعمال واژه روح، ريح است. كند  گشاده و تعميم مى
حرف قبـل از آن تبـديل بـه بودن  بوده است كه به جهت مكسورواو » ريح«ياء در 

مشـتق » ريـح«همـان روح انسـان اسـت كـه آن هـم از » روح«پس . ياء گشته است
  . )454، ص2ق، ج. ه1404فارس،  ابن(نسيم روح است » روح«و ... است

  : نويسد  و در معنای نفس مى
كه از باد  كند اعم از اين  نفس يك اصل بيش ندارد و آن بر خروج نسيم داللت مى

از جمله تنفّس كـه . گردد  و همه مشتقات اين ماّده به اين معنا برمى. آن باشد يا غير
خداونـد نـاراحتى او را خـارج  ]شـود  گفته مى[و . نسيم از درون استآمدن  بيرون
و نَفَس . ؛ بدان جهت است كه در خروج نسيم از درون راحتى و شادابى است  كند

خون را ... ری را گويند كه به واسطه آنها گشايشى از ناراحتى حاصل شودهمه امو
نفس گويند واين صحيح است؛ زيرا آنگاه كه خون بدن انسان از دست برود نَفَس 

شـىء نفـيس آن اسـت كـه دارای راحتـى و اهميـت باشـد كـه . هم خواهـد رفـت
   .)460، ص5ان، جهم( كنندگان به واسطۀ آن قّوه نفس خويش را ابراز كنند مبارزه

روح مشتق از ريح است و نفـس هـم . از نظر لغت، ميان روح و نفس تفاوت چندانى وجود ندارد
روح انسان هم حقيقتى است كه ذاتش به ماننـد ريـح اسـت البتـه، . معنای خروج نسيم و دم است

گـاه كـه روح  تر از ريحى كه با تعلّق آن به بدن دم و بازدم برای بدن هم وجـود دارد و آن  لطيف
 »حقيقـت نفـس«رود و به همـين جهـت بـه آن   كامل از بدن جدا شود تنفّس هم از بين مىطور  به

  . شود  اطالق مى

  معنای روح و نفس از نظر ميرزا مهدی اصفهانى. 2
ميرزا مهدی اصفهانى در موارد زيادی روح و نفس را دربارy جزئى از انساِن موجـود در ايـن دنيـا 

اما در برخى موارد از تفاوت ميـان . كه به تفاوت ميان اين دو واژه اشاره كند د، بى آنبر  كار مى  به
 : نويسد  ايشان در بيان حقيقت انسان مى. آن دو سخن گفته است

يـاد » مـن«همانا مقصود از نفس انسـان حقيقـت و ذات اوسـت كـه از آن بـا واژه  
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از ايـن . نبودن، بود شـده اسـتای است كه بعد از   سايه نفس انسان ظّل و. شود  مى
گاه كـه  شود و آن  تعبير مى» َشبَح«حقيقت آنگاه كه با صورت نمايش داده شود به 

شود و چون با بدن تجّسم يافـت،   گفته مى» روح«واجد حيات و شعور شود، به آن 
تاً عين نوِر شعور و حيات وعقل وعلم و فهم و اپس نفس ذ... . گويند»انسان«به آن 

قّوت نيست و ذاتاً برای آن مشيّتى وجود نـدارد بلكـه همـۀ ايـن نورهـای  قدرت و
نفـس گـاهى واجـد و گـاهى  مقدس از حقيقت ذات نفس انسانى خارج هسـتند و

  . )101ص ، 1387اصفهاني، (شود   فاقدآنها مى
اصفهانى از آن جهت كه روح و نفس انسانى از خود هيچ كمالى نـدارد و بـه  مهدی از نظر ميرزا

بـدين » ظـل«به عبـارت ديگـر تعبيـر . تعبير شده است» ظل«ت و نفس خود قائم نيست از آن به ذا
معنا نيست كه نفس و حقيقت انسان سايه است بلكه اين تعبيـر صـرفاً بيـانگر وابسـتگى و قـائم بـه 

  ).397، 395ص ، معرفت نفس ،يگانه: نك( آن استبودن  غير
شـود، امـری مـادی بـا ابعـاد   از آن يـاد مى» اَنا«يا همان حقيقتى كه با لفظ » نفس«از نظر ايشان 

  : به اعتقاد او. گانه و دارای زمان و مكان است و شكلى شبيه بدن دارد سه
تودار و دارای بُعـد اسـت، يـك بـودی اسـت كـه عـرض  روح شيئى حقيقت دار، 

باشى، خواهى يافت كه از حيث قـد و قامـت اگر قدرت به رؤيت او داشته ... دارد
  ). 300همان، ص( عيناً شبيه بدن است

نيز تعبير شده است و ايـن تعبيـر بـه » قلب«به » روح«اصفهانى در روايات از ميرزا مهدی به اعتقاد 
روح كه ذاتاً مظلـم و تاريـك اسـت بـه . دهد  جهت تغييرات و انقالباتى است كه برای آن رخ مى

شود و سپس همـين امـور  واجد نور علم، قدرت و حيات و دارای اختيار و اراده مىمشيت االهى 
ها بـوده و ارواح   كند، خلقت ارواح پيش از بدن  بر پايۀ رواياتى كه او نقل مى. شود  از او گرفته مى

ه كار رفتـ بـه» قلـوب«واژy » ارواح«در برخى از اين روايـات بـه جـای واژy . اند  با هم ارتباط داشته
  : نويسد  او در توضيح اين نكته مى. است

و روايات مباركه آمـده اسـت  قرآن مجیدقلب به يقين به معنای روح است؛ زيرا در 
اند   روح را قلب ناميده. وجود دارد 2شوند و برای قلب دو چشم  مى1ها كور   كه قلب

  .   )ده، نسخه صدرزا538ص، معارف القرآن اصفهاني، (چون در قلب و انقالب است 
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كار رفتـه اسـت، امـا  غالب به يك معنا بـهطور  به:و روايات اهل بيت قرآن کریمنفس و روح در 
در توضيح رؤيای صـادق 7حضرت علىمثال،  برای. در مواردی ميان آن دو تفاوت وجود دارد

  : اند و كاذب نقش روح و نفس را متفاوت دانسته و فرموده
همانا خدای تعالى روح را آفريد و برای آن سلطانى قرار داد و سلطان روح، نفـس 

شـود و سـلطان آن در بـدن بـاقى   خوابـد روح خـارج مى  آنگاه كه انسان مى. است
  . )222ص ، 40، جبحاراالنوار؛ مجلسى، 357ص ، 2م، ج1376/1956شهر آشوب،  ابن(ماند   مى

  : نويسد  اصفهانى در توضيح و تفسير اين حديث مى مهدی ميرزا
روشن است مراد از نفس كه از آن به سلطان روح تعبير شده، روح حيـات و عقـل 

در بدن است و به همـين جهـت  سلطان روح بر بدن با بقای خون و بخار آن . است
پـس سـلطنت  اما احساس نـدارد،  ،است كه در حال خواب بدن واجد حيات است

روح بر بدن تا زمانى است كه ماده حيات يعنى خـون و بخـار آن، در بـدن باشـد؛ 
و به همين علّت است كه روح با وجود ماّده حيات . زيرا روح تعلّقى به آن دو دارد

ا وقتى مادy حيات بدن از بـين بـرود روح از آن جـدا ما گردد و  در بدن به آن برمى
ــود  مى ــاز نمى ش ــه آن ب ــاره ب ــردد   و دوب ــرآن اصــفهاني، (گ ــارف الق ، نســخه 549 ص، مع

  ). صدرزاده
  : گويد  ايشان در جای ديگر دربارy ارتباط روح و نفس مى

بـه نفـس از آن جهـت . نفس همان حيات و عقل است كه روح به آن متقوم است
» وح عقـلروح حيـات و ر«: گويند  شود كه روحِ روح است پس مى  روح گفته مى

نفـس  -كه قوام بـدن بـه اوسـت  -طور كه به همين علت به خون و بخار آن  همان
  . )، نسخه صدرزاده543صهمان، (شود   گفته مى

حيات بدن به واسطه تعلق روح به آن است و بقای تعلّق روح به بـدن بـه وجـود جريـان خـون در 
آمـده 7يثى از امـام صـادقدر حـد. اما حيات روح به علـم و آگـاهى اوسـت. بدن وابسته است

  : است
اش، يقين   حياِت روح، علم آن و مرگش جهل آن است، مرض آن شك و سالمتى

، التوحیـدشـيخ صـدوق، (حفـظ، بيـداری آن اسـت  آن است، غفلت، خواب عقـل و
  . )300ص



 

 

107  

 م
ظر

ز ن
ح ا

رو
و 
س 

نف
زا
ير

 
هد

م
 ي

هان
صف

ا
ي

 

 

طور كـه روح مايـۀ  ؛ زيـرا همـان  نامد  ميرزای اصفهانى با توجه به همين نكته علم را روحِ روح مى
  . رود پس در حقيقت علم، روحِ روح است  شمار مى حيات بدن است علم نيز مايه حيات روح به

از ايـن جهـت، . به عبارت ديگر نفس هر شىء چيزی است كه شـىء بـه آن تقـوم يافتـه باشـد
كند؛ زيرا جريان خـون بـرای تعلـق روح بـه بـدن و   اصفهانى به خون و بخار آن، نفس اطالق مى

گونه است و چون روح به علم تقـوم  نسبت علم به روح نيز همين. بدن الزم استحيات و شادابى 
  . يافته از اين جهت، علم سلطان و نفِس روح خواهد بود

  راه شناخت روح. 3
داند، ايشـان خـواب   اصفهانى تنها راه شناخت روح برای عموم مردم را خواب سنگين مى یميرزا

خوابى است كه روح انسان از بدن خارج نشده است امـا بـه : نوع اول: كند  را به سه نوع تقسيم مى
خـوابى اسـت كـه : شـنود؛ نـوع دوم  آن آگاهى و شعور نيز ندارد و صداهای اطراف خـود را نمى

از بدن بيرون رفته است و امـور مربـوط بـه عـالم غيـب را    ن خارج نشده اما شعاع عقلروح از بد
پـس از خـروج . شـود  خوابى است كه در آن روح از بدن خـارج مى: كند و نوع سوم  مشاهده مى

روح از بدن دو حالت برای روح وجود دارد در يك حالت، روح به خـودش و حـاالت خـودش 
گويـد،   كنـد، سـخن مى  بينيد و رفت و آمد خود را در هوا مشـاهده مى  آگاهى دارد و خود را مى

او در . شـود  حالت دوم، هنگامى است كه روح در خـواب فاقـد شـعور مى. آشامد  خورد و مى  مى
  : نويسد  بيان نوع دوم مى

نيز طريـق معرفـت روح نيسـت، بلكـه طريـق شـناخت روح  ]نوع دوم[اين خواب 
و ايـن خـواب سـنگين و كامـل و نظيـر مـرگ اســت .. .؛   خـواب نـوع سـوم اسـت

  .)، نسخه صدرزاده548 و ص 522ص، معارف القرآن اصفهاني، (
به اين معنا كـه ايـن امـور . بيند، واقعيت دارند  به باور او، تمام چيزهايى كه روح در اين حالت مى

روح خـود را . هسـتند های خود نفس نيستند، بلكه خارج از حقيقت آن  ای از نفس يا ساخته  مرتبه
  ). همان: نك(، اما نه به چشم بدن بلكه به چشم خود   كند  نيز مشاهده مى

  : نويسد  او دربارy حالت دوم از نوع سوم خواب نيز مى
در [پـس او  -شـود   كه انسان گاهى در حال بيداری فاقد شـعور و عقـل مى و چنان
هـم گـاهى فاقـد شـعور هـا   همچنـين در خواب -در اين حـال خـواب اسـت ]واقع
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، 547ص، معارف القـرآن اصفهاني، (شود و در اين حالت، او خواب در خواب است   مى
  . )صدرزاده

ها، همـان حالـت اول از  به تصريح ميـرزای اصـفهانى، تنهـا راه شـناخت روح بـرای عمـوم انسـان
ه ؛ نــ  اســت ]خــواب نــوع ســوم[تنهــا راه شــناخت روح و نفــس همــين «: خــواب نــوع ســوم اســت

  . )همان(» كردن و دريافتن به حواس توّهم
مراد او از حواس، همان حواس و قوای ادراكى بدن است نه حـواس خـود روح؛ زيـرا روشـن 

كـدام از  شنود و ادراكات ديگـری نيـز دارد، امـا هيچ  بيند و مى  است در خواب و رؤياها انسان مى
  : آنها با حواس بدن نيست و به تعبير ميرزای اصفهانى

پردازد و آن را در محـل   خوابد روح از ادارy آن به استراحت مى  آنگاه كه بدن مى
شـود بـى   كند و بدون همراه داشتن بدن به كارهـای خـود مشـغول مى  خود رها مى

  .)83، صانوار الهدایةاصفهاني، (... كه از بدن استفاده كند آن
پردازد و به هـيچ كـاری مشـغول   البته، گاه خود روح نيز به هنگام استراحت بدن، به استراحت مى

  . شود  نمى
بنابراين، از نظر ميرزای اصفهانى، روح انسان همـان اسـت كـه انسـان بـه هنگـام خـواب آن را 

ی را كـه در خـواب شود امـور  كند و آنگاه كه از خواب بيدار مى  تعبير مى» أنا«بيند و از آن به   مى
  . دهد  مشاهده كرده و افعالى را كه در خواب انجام داده به خود نسبت مى

  اقسام روح. 4
خاّص از نزول فرشـتگان صورت   كار رفته است؛ گاه به تعابير متفاوتى دربارy روح به قرآن کـریمدر 

لُ (: فرمايد  جا كه مى و روح سخن به ميان آمده، آن وحُ  الَْمالئِكةُ  تَنَز و گاهى از روح بـا  )فِيَها َوالر
  .تعبير شده است... و» روح االمين«و يا  »روح القدس«عنوان 

 )ُروِحنَـا مِـنْ  فِيَهـا فَنَفَخْنَـا(: در برخى آيات نيز روح به خود خداوند نسبت داده شده است
اهُ  ثُم ( ؛)91االنبياء، آيۀ( مِـنْ  ُروًحـا ِإلَيـك َأْوَحينَـا َوكـَذلِك(؛ )9سجده، آيۀ( )ُروِحهِ  مِنْ  فِيهِ  َونَفَخَ  َسو 

  ). 52شوری، آيۀ( )َأْمِرنَا
 روح«: سخن به ميان آمده اسـت هماننـد» روح«در احاديث نيز با تعبيرهای متنوع و متفاوت از 

ــان«، »اّهللاٰ  ــدس«، »روح االيم ــّوة«، »روح الق ــا«، »روح الق ــاة والبق ــل«، »روح الحي روح «، »روح العق
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  .»روح الحيوان«، »روح البدن«، »قديمهروح «، »الشهوة
  : گويد ميرزای اصفهانى با توجه به مفاد آيات و روايات در اين زمينه، مى

 3اگر بـدن دارای روح يـدرج و روح القـوة و روح الشـهوة بـود او را انسـان كـافر
و اگر دارای روح االيمان هم بود او را مؤمن و اگر دارای روح القدس . گويند  مى

گوينـد و در لسـان اهـل بيـت   مـردم نفـس ناطقـه مى. خواننـد  او را امام مى هم بود
ـــاة  روح ـــم مىالحي ـــل و روح العل ـــعور و روح العق ـــد  و روح الش ــه، ي( گوين   گانـ

  ). 270ص ، معرفت نفس

  نيازمندی روح و نفس به بدن و چگونگى ارتباط آن دو. 5
از نظر ميرزا مهدی اصفهانى روح و بـدن مسـتقل از هـم هسـتند و هـيچ يـك در تحقـق و وجـود 

بـدن بـدون روح . نه روح صورِت بدن است ونه بدن ماّدy روح. خارجى به ديگری نيازمند نيست
و روح بدون تعلّق به بدن حقيقتى عينى . است -همچون ديگر موجودات مادی  -موجودی مادی 

درك و شـعور و . است و از موجودات و ارواح ديگر ممتاز و متفاوت استو خارجى و شخصى 
كدام از آنها ذاتاً عـين علـم و  كدام از روح و بدن داخل نيست و هيچ علم و عقل در حقيقت هيچ

  . شود  شود وگاهى نيز ستانده مى  عقل نيستند، بلكه شعور و آگاهى به آنها افاضه مى
؛ زيـرا هرچنـد روح نيـز بـا   است، نه اختالطى و امتزاجـى تركيب روح و بدن، تركيب صناعى

 -بـه خـاطر تغييراتـى كـه در آن رخ داده اسـت  -سنخ و مشابه است، اما مـاّده بـدن  بدن مادی هم
ــاّده روح دارد ــا م ــدن، شــبيه هيچ. تفــاوت عمــده ب ــه همــين جهــت، تركيــب روح و ب كــدام از  ب

شعور و عقل و حياِت خاّص انسانى تنهـا بـا وجـود . های موجود ميان مواد اين عالم نيست  تركيب
شود و بدون تعلّق روح بـه آن از ايـن مرتبـه از عقـل و شـعور و حيـات   روح برای بدن حاصل مى

البتـه، . ای از شعور را داراست  عام مانند ديگر اشياء مرتبهطور  ؛ هرچند به  شود  مند نمى  افاضى بهره
هايى كـه دارای روح انسـانى هسـتند ضـرورت   افاضۀ درك و شعور خاص انسـانى بـه همـۀ بـدن

علم و عقـل و آگـاهى عـين ذات روح و يـا الزم ذات آن  -طور كه اشاره شد  همان -؛ زيرا   ندارد
شود و هرگاه خـدای   فضل و احسان االهى به آن افاضه مىنيست، بلكه امری جدا از آن بوده و به 

  . ستاند تعالى بخواهد آن را از او مى
ای كـه هـر كـس  گونـه ؛ به  روح در حالت استقالل و جدايى از بدن شكلى به ماننـد بـدن دارد

كند و به همين جهت است كـه در خـواب،   روح را ببيند، آن را به همان صورت بدن مشاهده مى



 

 

هم
زد

پان
ل 
سا

/ 
ره
ما
ش

 
رم
ها
چ

 

110  

توانـد ابـدان مختلفـى   روح مى. كننـد  ديگر را به شكلى كه در دنيـا هسـتند، مشـاهده مى همارواح 
توانند در حالت بيداری نيز روح خود را از بـدن تجريـد   برای خود بسازد و حتى مؤمنان كامل مى

ميرزای اصفهانى دربارy تركيب روح و بـدن معتقـد . اشخاص ديگر ظاهر كنندصورت   كرده و به
  : است

داند كه تركيب روح بـا بـدن تركيـب طبيعـى نيسـت   انسان به نور عقل خويش مى
شود و بار ديگر از آن جـدا   بلكه تركيب صناعى است كه يك بار با بدن متّحد مى

، 344 ص، معـارف القـرآن اصـفهاني،  (دهـد   ای كه در خواب رخ مى  ؛ مانند جدايى  گردد
  . )نسخۀ صدرزاده ، 391

  : نويسد  يتى كه بر عدم ممازجت روح با بدن داللت دارد، مىاو در توضيح روا
كه روح مانند خورشيد  عدم ممازجت روح با بدن به لطافت روح اشاره دارد و اين

  . )529همان، ص(شود   كنندy بدن است و شعاعش در بدن پخش مى روشن
اسـتفاده كـرده و از آنهـا كند،   از نظر ايشان روح تا زمانى كه در بدن است از آنچه بدن تغذيه مى

  . )همان: نك(برد   لذت مى
هـايى آن،   او پس از اشاره بـه آيـات و روايـات فـراوان دربـارy قلـب و روح انسـانى و ويژگى

  : نويسد  مى
حواّسـى دارد ) يعنى قلـب(اين آيات و روايات به صراحت داللت دارند كه روح  

 روح. كننـد  شنود و فرشته و شـيطان بـه او القـا مى  بيند و مى  مى ]به واسطه آنها[كه 
بيند و   شنود، مى  جوهری بسيط است كه حقيقتاً حواّسى دارد و بدن به واسطۀ او مى

را به واسطۀ آالت بـدنى  ]يعنى دنيا[گويد و روح است كه عالم شهادت   سخن مى
همـان، (كنـد   ت بدن نگـاه مىرا بدون آال ]يعنى آخرت[كند و عالم غيب   نگاه مى

  . )543ص
بنابراين، از نظر او، روح برای درك امـور دنيـوی بـه بـدن نيـاز دارد، بـرای درك عـالم آخـرت 

يعنـى . ؛ امـا بـه واسـطۀ روح  بـدن نيـز درك دارد. از آالت بـدن دارد اسباب وآالت ديگری غيـر
و بالذات از و به روح و برای روح است، اما ثانياً و بالعرض بـدن نيـز بـا   درك و لذت اگرچه اوالً 

  . بهره است داشتن روح لذت و درك و شعوری دارد كه بدون روح از آن بى
. شـبيه شـده كـه يكـى كـور و ديگـری َشـل اسـتدر روايتى رابطۀ روح و بدن بـه دو انسـان ت
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و انسـان بـرای چيـدن داين روايت شيوy همكـاری روح و بـدن، هماننـد همكـاری ايـن اساس  بر
  : نويسد  اصفهانى پس از نقل اين روايت، مى. ای از درخت است  ميوه

بدن مانند فرد َشل است كه بدون كمك روح توان انجام كـاری را نـدارد و روح  
  . )همان(های حّسى به آالت بدن محتاج است   مانند كور است كه در درك لّذت

با اين بيان در صدد اثبات اين نكته است كه بدن صرفاً ابزار و آلتى برای روح نيسـت، بلكـه در  او
ای نزديك است كه انسان در دنيا از وجود   ط روح با بدن به اندازهارتبا. كارها با آن شريك است

  ). 160ص، معارف القرآن اصفهاني، : نك( كند كه ذاتش همين بدن است  روح غفلت دارد و گمان مى

ها را   آمـد، بسـياری از لـذت  گرفت و به اين صورت به اين دنيا نمى  اگر روح به بدن تعلّق نمى
بـرد و اگـر فقـر، گرسـنگى،   ديـد از نعمـت سـالمتى لـذت نمى  ض را نمىكرد، تـا مـر  درك نمى

ديد نعمت غنا، سيری، توانايى، دانايى و حيـات را بـه خـوبى درك   ضعف، نادانى و مرگ را نمى
  ).824همان، ص( كرد  نمى

  روح تجّرد عدم. 6
دارای بُعد، ( كّممكه پيشتر اشاره شد از نظر ميرزا مهدی اصفهانى روح هر انسانى محدود، م چنان

، معيّن و دارای زمان و مكـان اسـت؛ صـورتى خـاص دارد و غيـر از علـم و عقـل )مقدار و اندازه
  . است

علـم و . كند كه عين علم و عقـل و حيـات نيسـت  انسان با توجه به حقيقت خويش وجدان مى
همـين . شـود  بينيم كه گـاه از او گرفتـه مى  رو، مى عقل كمالى است كه به او افاضه شده و ازهمين

دهد كه ذاِت نفس و روح انسـانى عـين حقيقـت علـم و عقـل و بـه معنـای   امر به روشنى نشان مى
ميـرزای . دهنـد  آيات و روايات فراوانى به ايـن امـر وجـدانى تـذكر مى. لمه مجّرد نيستواقعى ك

های مقـدر شـده از قبـل، در   ها بـا بـدن اصفهانى بعد از طرح بحث عالم ذّر و تركيب ارواح انسان
  . عالم ذر، شبهۀ تناسخ را مطرح كرده و به آن پاسخ گفته است

تشخيص و تميّـزی وجه  هيچ پس بدون تعلق به بدن به به اعتقاد برخى، چون روح مجّرد است،
توانـد   رو، از نظر آنان روايات مربوط بـه تقـدم خلقـت ارواح بـر ابـدان نمى نخواهد داشت از اين

صحيح باشد و تركيب روح با بدن در عالم ذّر و جدايى آن دو و تركيب مجدد آنهـا در دنيـا نيـز 
ميـرزای اصـفهانى در پاسـخ بـه ايـن دسـته . حـال اسـتمستلزم رجوع روح از فعليّـت بـه قـّوه و م
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  : گويد  مى
روح اقامـه شـده  تجـّرد هايى كه بر  جواب اين است كه روح مجرد نيست و برهان

و حقيقــت روح بــه حقيقــت علمــى كــه انســان حامــل آن اســت ... انــد  اســت باطل
فتـه يابـد روح و نفسـى كـه بـه علـم يا  مكشوف است؛ زيرا انسان به واسطۀ علم مى

؛ چرا كه روح گاهى واجد علم اسـت و گـاهى فاقـد آن،  از علم است شود غير  مى
معارف  اصفهاني، (يابد   از آن حقيقتى است كه به وسيلۀ آن خود را مى پس واجد غير

  ).، نسخه صدرزاده159ص ، القرآن
  : نويسد  روح بر نكتۀ ديگری تأكيد كرده و مى تجّرد در اثبات عدم ابواب الهدیاو در كتاب 

جا كه ذات انسان از جهت ذات فاقد همه كماالت اسـت امـر بـر او مشـتبه  و از آن
اگر علم كه  حالى شده و خيال كرده است كه ادراك و شعور، ذاتِى انسان است در

؛ زيـرا جهـل خـالف ذات علـم   ذات انسان باشد، نبايد به ذات خويش جاهل شـود
  ). 107، ص1387اصفهاني، (است 

دهـد اگـر علـم عـين ذاِت   ب بيان ديگری از همان فقدان و وجدان علم است كه نشان مىاين مطل
نسبت جهل به نفس صحيح نخواهد بود؛ زيـرا در ايـن صـورت در وجه  هيچ نفس و روح باشد، به

علـم، ضـد جهـل  كـه حالى ؛ در  كه علم است بايد جهـل هـم باشـد حقيقت يك شىء در عين اين
  . است

  : گويد باره به بيان ديگری مى ميرزای اصفهانى، در اين
و اما در حقيقت روح نيز به مانند بدن هيچ كاشفيتى وجود نـدارد؛ زيـرا روح از ... 

توانـد   شناخت خود ناتوان است پس چگونه ممكن اسـت چيـزی كـه خـود را نمى
  )11ص ، یةانوار الهدااصفهاني، ( !كشف كند كاشف امور خارج از ذات خودش باشد؟

اگر كشـف، ذات روح . ای از عمرش است و دليل اين مطلب جهل انسان به حسن و قبح در دوره
كنيم،   و ما وقتى بـه حقيقـت ذات خـود توجـه مـى. باشد نبايد درك حسن و قبح از آن جدا شود

  . يابيم كه ذات ما در حالت جهل به حسن و قبح و در حالت علم به آن تفاوتى ندارد  مى
دهد كه اگر علم عين   رو، ميرزای اصفهانى با تعابير مختلف به اين نكتۀ اساسى توجه مى يناز ا

ذات نفس باشد، نبايد زمانى عالم و زمان ديگر جاهل باشد، يا مدتى حسن و قبح را درك كند و 
در نتيجه، فقـدان و وجـدان عقـل و علـم در مراحـل مختلـف . بهره از چنين دركى باشد مدتى بى
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نشانۀ آن است كه ذات نفس، عين علم و شعور و عقـل و كشـف و ادراك نيسـت، بلكـه زندگى 
  . شوند  اند و به نفس اعطا مى  همۀ آنها خارج از حقيقت نفس

از  شـود غيـر  پس از نظر ميرزای اصفهانى روحى كـه بـه تركيـب صـناعى بـا بـدن تركيـب مى
داننـد و   نسان را همان روح العقـل مىفيلسوفان، حقيقت نفس ا. العقل و الحيات والعلم است روح

. انـد حقيقت نفس انسـانى قائل تجّرد كنند و بر اين اساس، به  تعبير مى  »نفس نطقى«از آن با عنوان 
دانـد كـه هـر دو   حقيقت انسان را مركب از روح و بـدن مى -در مقابل آنها -اما ميرزای اصفهانى 

يـا (او روح العقل و العلـم . البته، مادy آن دو در لطافت و غلظت با هم متفاوت است. مادی هستند
نظـر  شمارد و بر اين اعتقاد است كـه   را خارج از حقيقت انسان مى) به تعبير فيلسوفان، نفس نطقى

  : گويد  و نيز مي) 265، صمعرفت نفسيگانه، ( است، صحيح است فيلسوفان كه روح العقل مجرد
گوينـد و در لسـان اهـل بيـت روح الحيـات و روح الشـعور و   مردم نفس ناطقه مى

فيلسوفان گويند نفس ناطقه مجرد اسـت البتـه، ... گويند  العقل و روح العلم مى روح
ماّده و مكان، جوهر، سفيه است كسى كه بگويد مجرد نيست از . ما نيز قبول داريم

، تقریــرات المعــارف مناصــب النبــیاصــفهاني، ؛ 270همــان، ص( حركــت، ســكون عــرض، 
  . )222ص 

او با بيان اين نكته كه روح همچون بدن ماّدی و مظلم الذات است، در پى ابطـال دو مطلـب مهـم 
مطلب اول به توحيـد حـّق متعـال و بينونـت . فلسفى و اثبات دو مطلب مهم اعتقادی و دينى است

ای  تام ميان خلق و خالق است و مطلب دوم، تصحيح معاد جسـمانى و ابطـال قواعـد مهـم فلسـفى
  . اند تعارض  در  با معاد جسمانىاست كه 

از نگاه فيلسوفان، حقيقت انسان، وجـوِد مجـرد اوسـت كـه در حقيقـت بـا وجـود : مطلب اول
  : فرمايد  باره مى استاد مطهری در اين. سنخ است خدای تعالى هم

از طريق درون خودش يـك اتصـال واقعـى  ]انسان[اگر حرف عرفا را بپذيريم كه 
تـوانيم بگـوييم كـه انسـان   مى  )همين جور اسـت  كه قطعاً (ارد با تمام عالم هستى د

» ی  مـن«و اين » خود«گويند اين   آنها مى. تواند حقيقت همه اشياء را درك كند  مى
ها از اين   های ديگری خفته است كه آن من  من» من«كه تو اآلن داری، در زير اين 

اصـطالح از ايـن شـعور آگاهـت جدا نيستند، منتها تو بايد با عمل خودت به » من«
فـردی » خـودِ «بينـى   كـه تـو اآلن مى» خـودی«بروی به درون شعور ناآگاهت ايـن 

اگر . كنى  طفيلى است كه درك مى» خود«اين » من«گويى   كه اآلن مى توست، اين
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اشيا است، يعنـى  ۀهم» من«رسى كه آن   خوب در خودت فرو بروی به آن منى مى
گـويى   مى »إنّى أنا اّهللاٰ «آن وقت است كه تو . اء احاطه داردمنى است كه بر همه اشي

: گويد  بايزيد كه مى  مثالً . شناسى همان اّهللاٰ باشد  كه اين منى كه اآلن تو مى اّما نه اين
و تو هـم حـاال » أنا«گفتم   من مى  كه قبالً » أناای«خواهد بگويد آن   نمى» إنّى أنا اّهللاٰ «

خواهـد   او مى. گويـد   است قطعـاً ايـن حـرف را نمىاين اّهللاٰ » أنت«گويى   آن را مى
كه در آن وقت بود ديگر حاال رفت، آن أنا ديگـر اآلن در كـار » أناای«بگويد آن 

گويد أنا همان است كه به موسى   ام به جايى كه آن كسى كه مى  نيست، من رسيده
بـاطنش هسـت  من ديگری در» من«خواهد بگويد اين   چون مى  »إنّى أنا اّهللاٰ «: گفت

 شـود  كنـد و ظـاهر مى  تجلّـى مى» مـن«آن  فانى شود از خودش،   »من«كه اگر اين 
  ). 39ص ، 9، ج1384مطهری، (

وجود ندارد كه مجّرد باشد و بتـوان » ای  من«تنها در درون ذات انسان  بنابر نظر ميرزای اصفهانى نه
و بساطت همۀ اشياء است، بلكه حتـى علـم، عقـل و قـدرتى كـه از  تجّرد به خاطر» من«گفت آن 

بـه . شود، به معنای مصطلح فلسفى و عرفانى بسيط الحقيقة نيستند  سوی خدای تعالى به او داده مى
اعتقاد او، انسان به هر درجه از كمـال كـه برسـد ذاتـش و حقيقـتش فقـر و احتيـاج اسـت و هـيچ 

از كماالت هم عين ذات او نيستند، بلكه بـا تمـام كمـاالتى كـه كدام  كمالى از خود ندارد و هيچ
بگويد، بلكـه حتـى أنـا العقـل، » أنا اّهللاٰ «تواند   تنها نمى يابد و نه  دارد باز خود را محتاج و نيازمند مى

  . تواند بگويد  أنا العلم، أنا الحيات و أنا القدرة نيز نمى
قاعدy اول، استحالۀ بازگشـت موجـود : است) ىفلسف(در ارتباط با دو قاعدy عقلى : مطلب دوم

محـال اسـت؛  هبه عبارت ديگر از نظر عقلى رجوع از فعليـت بـه قـو. بالفعل به حالت بالقّوه است
yروسـت  از همين. تر به مرحلۀ نقصان است بازگشت موجود از مرحلۀ كاملبودن  دوم، محال  قاعد

همچنين وجود نفس انسانى از نفـوس . ل استنفس و روح به بدن مادی عقًال محا yكه تعلق دوبار
تر است پس مسخ انسان به حيوان، رجوع وجود كاملتر بـه نـاقص اسـت كـه  ديگر حيوانات كامل

  ). 206، ص1، جق. ه1393طباطبايى، : نك( عقًال محال است
پـذيرد  وجود عوالم عقول و مراتب وجودی موجودات را نمىبودن  ميرزای اصفهانى هم عقلى

تبديل ماده وجه  هيچ داند، يعنى به  روح و نفس انسان را مجرد و عين علم و عقل نمى كه  نو هم اي
او بينونت و جدايى ميان علم و معلـوم و عقـل و . به مجرد و نيز تبديل مجرد به ماده را قبول ندارد

درك دانـد و اتحـاد ميـان آنهـا را نـامعقول و خـالف   معقول را جدايى واقعى و به تمـام معنـا مى
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شمارد و حتى سنخيت ميان آنها را نيز رد كـرده و معقـول و معلـوم را   صريح عقل و وجدان برمى
اعـالی  ۀبه همين جهـت، وجـود خـدای تعـالى را مرتبـ. داند  مرتبۀ ضعيف وجود عقل و علم نمى

داند و نيز علـم و عقـل را مرتبـۀ عـالى وجـود مثـالى موجـودات بـه حسـاب   موجودات ديگر نمى
و بـر ايـن  ،دانـد  همچنين وجود مثالى موجودات را وجود كامِل موجـودات مـادی نمى. ردآو نمى

باور است كه وجود علم و عقل هرگز در حقيقت خود وجود معلوم و معقـول را بـه هـيچ نحـوی 
  . ندارد

گيری و خلقـت انسـان از ديـدگاه   با توجه به اين نكات، اينك بحـث را بـا تبيـين نحـوy شـكل
  . گيريم  مى   نى پىميرزای اصفها

  گيری و خلقت انسان مراحل شكل. 7
بـه معنـای حقيقـى، حـادث  -چـه مجـرد و چـه مـادی  -ميرزا مهدی اصفهانى همه ماسـوی اّهللاٰ را 

داند و بر اين باور است كه وجود خداوند متعال هيچ سنخيت و شـباهتى بـا وجـود موجـودات   مى
امثال علم، عقل، قدرت، حيات و وجـود افاضـه شـده (؛ حتى ميان او وكماالت نوری   گر ندارديد

  : ديگو ىنه مين زميست او در اين ىتيسنخ) به مخلوقات
شود، پس بايد بين خالق و   اين قاعده كه گفته شده است معطى كمال فاقد آن نمى

غلط و فاسد است؛ زيرا كمالى كه در ممكنـات ... مخلوق سنخيت و مشابهت باشد
كـه شـأنش متعـالى -به آنها كمال اسـت و امـا ذات واجـب شود نسبت   معقول مى

آيـد،   حساب  بزرگتر و باالتر از آن است كه اين كمال، برای او نيز كمال به -است
و اما مسئلۀ تشكيك و اشتراك در ... بلكه اين كمال نسبت به او نقص و وبال است

صـيل اصل حقيقت كه مستلزم سنخيت ميان واجب و ممكن اسـت بطالنـش بـه تف
، ياصـفهان (... خواهد آمد كه اين هم غلط محض است و همين طور مسئلۀ سـنخيت

   .)117، صحجیت قرآن تقریرات، 
اند و مشيّت فعل خداسـت نـه   به اعتقاد ميرزا مهدی اصفهانى، تمام ماسوی اّهللاٰ به مشيّت خلق شده

  : ذات او
اند و مشيت فعل اوست نه   حقايق نوری و حقايق ظلمانى همگى به مشيت خلق شده

  . )199، ص1387اصفهاني، (ذات او 

و مــراد از حقــايق ظلمــانى ... منظــور از حقــايق نــوری، كمــاالتى همچــون علــم، عقــل، حيــات و
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ّ  انسان ؛ اعم از دنيا و آخرت، بهشت و جهنم، فرشتگان و  مخلوقات مادی است . ه و شـياطينها، اجن
گيری خلقت انسـان از جهـت   پس الزم است كيفيت شكل. همۀ اينها حقايق ظلمانِى مادی هستند

  . روح و بدن از نظر ميرزای اصفهانى بررسى و تبيين شود

  جوهر اصلى وجود انسان. 1.7
اصفهانى خداوند متعال ماده اصلى همۀ مخلوقات دنيا و آخرت را يك جوهر  یاز نظر ميرزا مهد

و روايات  قرآن کـریمدر . بسيط قرار داده است كه اين جوهر از هيوال و صورت تركيب نيافته است
  . )، نسخه صدرزاده290ص، معارف القرآن اصفهاني، : كن( تعبير شده است» ماء«از آن جوهر به 

بر اين اساس، هيچ موجودی در دنيا و آخرت جوهريّتى جز اين حقيقت بسـيط ندارنـد و قـول 
ذات همۀ اشيای مادی همين جوهر . اساس است به صور نوعيه و تركيب اشيا از ماده و صورت بى

  . است و قوام و تمام حقيقت آن جوهر نيز به مشيت خدای تعالى وابسته است
دارای » ماء«ذات . د در دنيا نيست، بلكه اين آب نيز از آن استاين آب موجو» ماء«مقصود از 

رو، قابـل  نيـطول، عرض، عمق و امتداد است و اتصال ميان تمام اجزای آن ذاتى آن نيسـت، از ا
و  338همـان، ص: كنـ (رود   ان نمـىياما با تجزيه مقدار و بُعد داشتن آن از م. تفكيك و تجزيه است

  . )351ص
؛ اعـم از   های فراوانى كـه دارنـد  با تمام گونه -ميان موجودات دنيا و آخرت  از نظر او اختالف

هـا بعـد از   و ايـن اختالف. اختالف عرضى اسـت نـه جـوهری -اختالف در اجناس، انواع و افراد 
ها در مراحل متعدد به مشـيّت و اراده االهـى   ها و معصيت  گون و اطاعت ها و تكاليف گونه  امتحان

  ). 584-583و  581ص همان، (ا كرده است تحقّق پيد
اند   خلق شـده -گانه و امتداد است  كه دارای ابعاد سه -روح و بدن نيز هر دو از اين ماده اصلى 

اخـتالف در . رديـگ ىسرچشـمه م» مـاء«و لطافت و غلظت آنهـا از عـروض اعـراض مختلـف در 
و همه اين تغييـر و . است» ماء« اعراض نيز حاصل امتحان و تكليف و اطاعت و عصيان در اجزای

هـا در اعـراض   جـا كـه تمـام اختالف از آن. تحوالت به مشيت و اراده االهى صورت گرفته است
بـه مشـيت و » ماء«ست و چون ذات يهای مختلف، محال ن  است پس تغيير و تبديل آنها به صورت

ز به مشيت ينيست، و بقای آن ن نكان رفتن آن نيز ناممياراده خدای تعالى تحقق و قوام يافته، از م
ز خـارج از حقيقـت ايـن مـاده و جـوهر يعلم، شعور و آگاهى ن. و اراده خدای تعالى وابسته است
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بر اين اساس، در اين نظام و سـاختار موجـود، اعطـای آن كمـاالت نـوری بـه هـر . نخستين است
  . ستياظ عقلى محال نجزئى از اجزای اين ماده با هر صورتى كه بر آن عارض شده باشد، به لح

  )عالم ارواح(خلقت روح پيش از بدن . 2.7
 -شود و از عليين و سـجين   ماده اولى موجودات بعد از مراحلى به طينت عليين و سّجين تبديل مى

شـود و بـه   ها خلـق مى های همۀ انسان  روح -كه خلط و مزجى ميان آنها صورت گيرد  پيش از آن
شـده   در روايات از عالم ارواح به أظلّه و اشباح نيـز تعبيـر . گيرد  اين صورت عالم ارواح شكل مى

هـا از طينـت عليينـى نـوری يـا سـجينى كـه آتـش اسـت خلـق   روح«بـه اعتقـاد اصـفهانى، . است
كـه انسـان در -او عالم ارواح، همانند عالم خـواب از نظر . )144ص، معارف القـرآن اصفهاني، ( »اند شده

  . است - آورد  آن افعال و معارفى دارد و بعد از بيداری آن را به ياد نمى
كه همه ارواح را از طينت عليين يـا سـّجين خلـق نمـود همـۀ آنهـا را  خداوند متعال پس از آن

فرمان بردنـد و ارواح سـّجينى  ارواح عليّينى اطاعت كرده و. مكلف كرده و مورد آزمون قرار داد
  . نافرمانى كردند

ها از دريايى كه اطاعت كرده بـود   بعد از خلقت عالم نور و عليين و بهشت و روح
ها از دريايى كـه نافرمـانى كـرده   و خلقت عالم ظلمت و سجين و آتش و نيز روح

آنهـا هـا معرفـى كـرد و رسـوالن را بـه   بود، خداوند متعال نفس خويش را به روح
رسوالن را به رسوالن و ديگران معرفى كرد و او را بر آنان مبعـوث  شناساند و سيد

. عرضـه داشـت   را به همگان شناساند و واليت آنها را بر همه 9كرد و آل محمد
هـايى كـه از آتـش   هايى كه از نور خلق شده بودند، فرمان بردنـد و روح  پس روح

  . )589ص، معارف القرآن اصفهاني، ( خلق شده بودند نافرمانى كردند
اند، وجود آگـاهى،   ه برای امتحان موجودات در هر مرتبه و به هر صورتى كه بودهكروشن است 

ايـن تكـاليف تنهـا بـه مـواد روحـى . شعور، قدرت، اراده، حيات خاص و اختيار ضـروری اسـت
هـای مختلفـى را   متحانها اختصاص نداشته، بلكه مواد تمام موجودات در حاالت مختلـف ا انسان

طور كـه ارواح  بنـابراين، همـان. انـد  اند و در نتيجه بـه ارادy االهـى مراتـب متفـاوتى يافته  گذرانده
انـد،   گونـاگون عمـل كرده یها صـورت  های خويش بـه  ها و مواد آنها در تكاليف و امتحان انسان

در نتيجه خدای تعالى به هنگـام ها و تكاليف خود مختلف شدند و  ديگر موجودات نيز در امتحان
ها با توجه به امتيازی كه هر روح كسب كـرده بـود آن را بـه بـدنى مناسـب   ها با بدن  تركيب روح
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داند؛ زيرا اوست كه احاطه بـه تمـام   ان آنها را جز خدای تعالى نمىيالبته، تناسب م. خود تعلق داد
  . جهات خلق خويش دارد

و مـواد آنهـا اخـتالط و امتزاجـى قـرار داده اسـت كـه در مـورد ها   خدای تعالى در مورد بـدن
  ). 680ص، معارف القرآن اصفهاني، : نك( ها چنين نكرده است  روح

  )عالم ذر(تركيب روح با بدن . 3.7
ها سپری كردند، خداوند متعـال   ش از تعلّق به بدنيرا پ ىها در عالم ارواح زمان  كه روح پس از آن

. با نظر لطف و رحمت خويش اراده فرمود كه هر كـدام از آنهـا را بـه بـدنى خـاص متعلّـق كنـد
بنابراين، هر روحى را به بدنى كه از پيش مشـخص و معـيّن شـده بـود اختصـاص داد و در نتيجـه 

ها تركيب شدند   ها با روح  ين عالم كه بدناز ا. شكل گرفت) مركب از روح و بدن(انسانى كامل 
  : به اعتقاد ميرزا مهدی اصفهانى. شود  به عالم ذّر تعبير مى

روايات به صراحت داللت دارند كه بعد از اختالط طينت عليين با سجين آنها را از 
هم جدا كرد و حيوانات كوچكى از آنها خلق كـرد كـه دارای روح، فهـم، قلـب، 

ـــان، قـــّوت و قـــد رســـوالن و  و آنهـــا از خـــدای تعـــالى و ســـيد. رت بودنـــدزب
و تكليـف و امـر و نهـى و مكالمـه و . معرفت تام و كـاملى پيـدا كردنـد :امامان

جـا بـه وقـوع  كـاملتر در آنصـورت   احتجاج و اطاعت و عصيان و كفر و ايمان به
 و اين حيوان ذّری همان انسانى است كه پيش از اين خلق گرديده بود در. پيوست
كـه  كه چيزی نبود و اوست انسانى كه مدتى از دهر بر او سپری شد در حالى حالى

  . )681ص، معارف القرآن اصفهاني، ( مذكور نبود
كه به اين دنيا قدم نهد، مراحلى را سپری كرده است و در مرحلـه آخـر  ن، انسان پيش از آنيبنابرا

انسـانى كامـل و مركـب از روح و بـدن ذّری دارای علـم، صورت   پيش از اين دنيا در عالم ذّر به
آينـد   هايى را كه به ايـن دنيـا مى خدای تعالى همه انسان. قدرت، عقل، اختيار و آزادی بوده است

بعد از عالم ارواح، برای بار دوم، در محلى گرد آورد و خود را و پيامبران و رسـوالن و اوصـيای 
آنها نيـز بـا خـدا . آنها بر اين امر اقرار گرفت و با آنها پيمان بست رده و ازكآنها را به آنها معرفى 

عـالم عهـد و «عنـوان  رو، از آن عـالم بـه نياز همـ. عهد و پيمان بستند كه بر اين امر استوار باشـند
» اَلَسـت بـربكم«ها را در عـالم ذر بـا  جـا كـه خـدای تعـالى انسـان شود و از آن  نيز تعبير مى» ميثاق

كــه از  در آن عـالم بعـد از آن. شـود  تعبيـر مى» عـالم اَلَســت«داده اسـت، از آن بـه  قـرارمخاطـب 
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عهد و پيمان گرفته شد همه آنها در پشت حضرت آدم قـرار گرفتنـد تـا 7فرزندان حضرت آدم
در وقتى كه خداوند برايشان مقـدر  -های پدران و ارحام مادران   به تدريج پس از گذراندن صلب

  . دبيرون آين -كرده 

  ها محِ ها و رَ   جريان روح و بدن در صلب. 4.7
آيـد كـه پـس از تركيـب روح هـر   بـه دسـت مى:و روايات معصومان کـریم قرآناز ظاهر آيات 

انسانى با بدن خاص خودش در عالم ذّر، اين تركيب اسـتمرار داشـته و همـين موجـود مركـب از 
تا زمانى كـه خـدای تعـالى ورود او  های پدران و ارحام مادران جاری است  روح و بدن در صلب

  : ديگو ىاصفهانى با توجه به روايات وارده در اين باب م. را به اين دنيا تقدير كرده است
و در . ؛ نـه فقـط طينـت او  كامل پيش از اين خلق شده اسـتصورت   همانا انسان به

رت صـو  ای نزديك از صريح روايات معرفت پيدا خواهى كرد كه انسـان بـه  آينده
پـيش از ايـن خلـق شـده بـود و همـان بـا روح  -واجد روح بوده كه  حالى در -ذّر 

اصـفهاني،  (كه به دنيـا قـدم بگـذارد  شود تا اين  ها و ارواح منتقل مى  پيشين در صلب
  . )159و144 ص، القرآنمعارف  

بهـره  ىبه اعتقاد او، انسان به هنگام جريان در اصالب و ارحـام از شـعور خـاص انسـانى خـويش ب
  : است

روايات به روشنى داللت دارند كه حيوان ذّری دارای روح قديمه است ولى همين 
ها مانند شخص خوابيده، شـعوری نـدارد و بعـد از   ها و رحم  حيوان ذری در صلب
شـود و در بـدن خـود تصـرفاتى  شـود و در رحـم بيـدار مى  پنج ماه واجد روح مى

كـه در  ؛ جـز اين  عالم ذّر موجود بـوده اسـت و همين اين انسان مركب در. كند  مى
، معـارف القـرآن اصـفهاني،  (و ارحام شعور از او گرفته شده بود    حال انتقال در اصالب

  . )524 ص
دگاه كسانى كه بـه وجـود يكند كه اشكال تناسخ بر د  اصفهانى روشن مى مهدی با اين بيان ميرزا

اند وارد نيست؛ زيرا از نظر آنـان روح از همـان زمـان  ها قائل  عالم ذر و خلقت ارواح پيش از بدن
يعنـى چنـين نبـوده كـه روح مـدتى را بـدون بـدن . ه با بدن تركيب يافته از آن جدا نشده استك

  . سپری كند و سپس در دنيا به بدن دنيوی تعلق گيرد و در نتيجه، تناسخ الزم آيد
ن بـاور اسـت يـرده و بـر اكاب تشبيه اين مدت آن را به عالم خوشدن  او دربارy علت فراموش
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شـود و بـه   ه انسان در اصالب و ارحام مانند كسى است كه بـه خـواب رفتـه و سـپس بيـدار مىك
شـود،   كند، اما وقتى از خـواب بيـدار مى  انجام داده و معارفى را كسب مى يىارهاكهنگام خواب 

  . كند  همه را فراموش مى
ر باشد، چه حكمتى در كار خواهد بـود؟ ين فراموشى فراگن پرسش كه اگر ايياو در پاسخ به ا

اسـاس  فراموشى كامل نيست، بلكه انسان اصل معرفت را در حقيقت خويش دارد و بـر :گويد  مى
گيرد و اگر چنين معرفتى نبود، تكليـف انسـان  همان معرفت، پذيرش برخى از حقايق صورت مى

  . شد  معقول مى نادرست و غير) سالگى 9و دختران در  15پسران در (در سنين پائين 

  روح و نفس در رحم مادر. 5.7
احاديث تصريح دارد كه انسان ذّری مركب از روح و بـدن وارد رحـم  ىاصفهانى با توجه به برخ

رسـد، در ايـن هنگـام خـدای  كند تا به پنج مـاهگى مى  جا تغذيه و رشد مى شود و در آن  مادر مى
يكـى از آن كارهـا . كند كه كارهايى را برای اين انسان انجام دهنـد  ىتعالى فرشتگانى را مأمور م

او مـراد از نفـس روح عقـل را بـه ايـن صـورت بيـان . نفخ روح حيات، روح عقل و روح بقاست
  : كند  مى

روشن است كه نفخ روح به اين معناست كه آنها خودشـان را ماننـد بيـدار بعـد از 
؛ روح دارد امـا خـود را   شخص خوابيده بودنـد يابند و پيش از اين مانند  خواب مى

  . )524و 535 و 669 ص، معارف القرآن اصفهاني، ( يابد و حيات و شعور را فاقد است   نمى
گاه كه پنج ماهه است روح قديمـه را بـا خـود دارد و بـدن ذّری هـم  پس جنين در رحم مادر آن

  . ترشد كرده و در رحم مادر به همين صورت فعلى درآمده اس

  نفس و روح در دنيا. 6.7
شـود بعـد از   روحى كه در عـالم ارواح خلـق شـده و در روايـات از آن بـه روح قدميـه تعبيـر مى

ها و قرارگرفتن در رحم آخر و رشد   ها و رحم  تركيب با بدن ذّری در عالم ذّر و جريان در صلب
ز همواره همراه با بدن است يدنيا ندر . گذارد  و نمو در رحم بعد از طى مدت حمل به دنيا قدم مى

شود و خروج در آن حال نيز به صورتى نيست كه كـامًال   و تنها به هنگام خواب از بدن خارج مى
از بدن قطع عالقه كرده باشد، بلكه خواب هر اندازه هم عميق باشـد بـاز هـم شـعاع روح در بـدن 

ايـن . جود تعلق روح بر بدن استجريان خون و گرمای بدن در خواب نيز حاكى از و. باقى است
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خواست خداست كه روح در اين بدن محبوس باشد تـا هنگـامى كـه خـدای تعـالى آن را قـبض 
ه خواست موال بر اين تعلق گرفته كـه روح در بـدن محبـوس كجا  به اعتقاد اصفهانى، از آن. كند

  ). 206ص  ،معرفت نفسگانه، ي: كن( اذن او صحيح نيست ىباشد پس تجريد روح از بدن ب

ز روح يشود و در آن حالت ن  ز روح از بدن خارج مىيز گفته شد كه در خواب نين نيش از ايپ
  : نويسد  مى ىاصفهان. قابل شناخت است
بينـد و موجـودات لطيـف ماننـد   كه به كمال رسيد حركت روح را در هـوا مى آن 

آنهـا از او كـه  حالى ، دربينـد  كند و او اهـل دنيـا را مى  آنها را شهود مى اجنّه و غير
  .   )423ص ، معارف القرآن اصفهاني، (اند   محجوب

مواليان ما در حال قيام و قعـود و نـوم و «: كه فرمود 7پس از نقل روايتى از امام صادق ىاصفهان
: باره سـؤال شـد و آن حضـرت در پاسـخ فرمـود در اين 7از امام. »كنند  موت خدا را عبادت مى

گـاه بـاال  كنـد كـه هيچ  خوابد خدای تعالى دو فرشـته از زمـين خلـق مى  هنگامى كه موالى ما مى«
خوانند تا او بيـدار شـود و ثـواب نمازهـای   اند نزد او نماز مى  روند و ملكوت آسمان را نديده  نمى

  : ديگو ى، م»دكن  آن دو را در پرونده او ثبت مى
ن روايت به صراحت، داللت دارد كه دو فرشته در زمـين هسـتند و هـر دو نمـاز يا

و هيچ اشكالى ندارد كه آنها موقعى كه كسـى . بيند  خوانند و كسى آنها را نمى  مى
اند حركـت كننـد   اند يـا ايسـتاده  جـا نشسـته مزاحم آنها شـود از محلـى كـه در آن

شـود اگرچـه   شود ناگزير متوجه مى  ى از بدن قطع مىطور كه روح وقتى جزئ همان
  . )538ص ، معارف القرآن اصفهاني، ( در حال خواب يا غش يا مستى باشد

طور كـه حركـت آن دو فرشـته را درك  دهند كه ما همـان ايشان با اين بيان به اين نكته توجه مى
يعنى وقتى عضوی از بـدن قطـع  .كنيم  ز درك نمىيكنيم، انقباض روح از عضو قطع شده را ن  نمى
ها معمـوالً متوجـه  كنـد و انسـان  شود روح از آن قسمت بدن حركت كرده و خود را جمع مى  مى

  . شوند  اين حركت روح نمى

  روح و نفس در عالم برزخ. 7.7
؛ البته، اين بدان معنـا نيسـت كـه ديگـر   شود  دانيم به هنگام مرگ، روح به كلى از بدن جدا مى  مى
شـود و   چ توجهى به بدن نداشته باشد، بلكه منظور آن است كه رابطۀ خاص ميان آنهـا قطـع مىهي

مثال، روح از حـال بـدن آگـاه اسـت و از آنچـه بـر  یشود، برا  روابط ديگری ميان آنها برقرار مى



 

 

هم
زد

پان
ل 
سا

/ 
ره
ما
ش

 
رم
ها
چ

 

122  

  . شود گذرد متأثر مى  بدن مى
بـه بـدن ديگـر تعلـق از بـدن در بـرزخ شـدن  حال پرسش اين است كه آيا روح پس از خارج

جا به قالبى نياز نـدارد، بلكـه خـود روح بـه همـان  ، روح در آنىيابد يا خير؟ به اعتقاد اصفهان  مى
  : نويسد  باره مى او پس از نقل دو روايت در اين. شكل است

های آنها خارج از عالم   جا هستند و نيز عذاب عالمى كه ارواح پس از مرگ در آن
و برزخ صرفاً وقوع حالتى برای ارواح است كه با خروج . ستدنيا و عالم آخرت ني

دهـد؛ زيـرا ارواح   از بدن تا هنگام مرگ در دنيا و بازگشت به عالم آخرت رخ مى
و اين زمـان بـرزخ . اند  ها مركب نيستند، بلكه از آنها مجّرد شده  در آن موقع با بدن

  . )625ص ، معارف القرآن اصفهاني، (ميان دنيا و آخرت است 
شـده بـه صـورتى ماننـد صـورت بـدن يـا  از نظر او ممكن است روح در همين دنيا نيز از بدن جدا

صورت ديگر متمثّل شود و وقتى در دنيا وقوع چنين امری ممكن باشـد، وقـوع آن در بـرزخ نيـز 
اين مطلـب  -شاگرد ميرزا مهدی اصفهانى -شيخ مجتبى قزوينى). 529ص، همـان( ممكن خواهد بود

  : كند  گونه بيان مى اينرا 
. اما تعلّق ارواح پس از مرگ به اجساد مثاليه، مسلّم روايات و دين و مذهب نيست
و دليلى هم اقامه نشده، گرچه بعضى از علما احتمال دادند نظر به ظاهر دو روايـت 

ارواح، از مسـلّمات  تجـّرد كه ما بيان خواهيم كرد، شـايد جهـت ايـن باشـد چـون
بـه لذائـذ و آالم  تجـّرد بوده و بعضـى از بزرگـان اختيـار كردنـد و فلسفه و عرفان

و اگر چنانچه بيان كرديم و ... جسمى تناسبى ندارد ناچار به ابدان مثالى قائل شدند
و آثــار عجيبــه  صمختــار روايــات اســت كــه ارواح، اجســام لطيفــه و دارای خــوا

  ). 551، ص1387، ينيقزو( باشند احتياج به اين تصّور نداريم  مى
كه خارج از حقيقت خود به بدنى خاص تعلق گرفته باشـند  ز بدون اينيبنابراين، ارواح در برزخ ن

موجودی مستقل، معين و ممتازند و در درك لذائذ و آالم جسمانى به بـدن مثـالى نيـاز ندارنـد و 
ی تعالى توانايى آنهـا را ؛ البته، اگر خدا  توانند متمثل شوند  خودشان به هر صورت كه بخواهند مى

شـود و برخـى   ها در بـرزخ هـيچ اعتنـايى نمى برای مثال، بـه برخـى از انسـان. محدود نكرده باشد
ن مـوارد يـهای ديگـر كـه در روايـات بـه ا  شوند و برخـى بـه صـورت  بوزينه متمثل مىصورت   به

  . تصريح شده است
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ز يـشـود و سـؤال در قبـر ن  بـدن وارد مىبه اعتقاد ميرزا مهدی اصفهانى، فشار و عذاب قبـر بـر 
از نظـر ايشـان بـدن ذّری . مربوط به همين بدن است و لزومى ندارد كه حتماً حركتى داشته باشـد

  . مواد جذب شده در دنيا تا قيامت در زمين باقى خواهد ماندشدن  پس از پوسيده

  نفس و روح در قيامت و بهشت و جهنم . 8.7
گـر در يمستقل و بدون تعلق به بدن، برزخ را سـپری كـرد بـار دصورت   كه روح به پس از آن

كه به هنگام قيامت، بدن دوبـاره از خـاك  توضيح اين. شود  قيامت با همين بدن دنيوی تركيب مى
هايى كـه  با جذب مجدِد خاك -كه در زمين باقى مانده بود  -يعنى بدن ذّری . سر برخواهد آورد

هـايى كـه پيشـتر   هـا و امتزاج  اختالط. شـود  گر با روح تركيـب مىير ددر دنيا جذب كرده بود، با
و ) 591-590ص، معـارف القـرآن اصـفهاني،  : نـك( شـود  برای بدن رخ داده بود، در قيامت از آن جـدا مى

  . پس از آن مؤمنان به بهشت و دوزخيان به جهنم وارد خواهند شد
اين معنـا بـا . طالن آن پيش از قيامت استنكتۀ ديگری كه در خور توجه است، فنای روح و ب

 ىالكگيری روح و بدن از ماّده اوليـه عـالم مـاده ذكـر كـرد، اشـ  توجه به آنچه اصفهانى در شكل
 .دربر ندارد

روشن است كه فنای روح به معنای بر هم خوردن اعراض خاص آن است كه به مشيت االهى 
و نيز بديهى است كـه خداونـد متعـال هرگـاه بخواهـد همـان . عارض شده بود) ماء(اوليّه  yبر ماد

  .آورد  كند و ارواح را به حالت قبل در مى  اعراض را به آن ماده عارض مى

  ها نوشت پى 
                                                           

ا  يعقلُـونَ  قُلُـوب  لَهم فَتَكونَ األرضِ في يسيرُوا أَفَلَم(: فرمايد  خداوند متعال مي. 1 بِهـ ونَ  آذَانٌ أَوعم ا  يسـ ا  بِهـ ال فَإِنَّهـ 
 .)46/ حج( )الصدورِ في الَّتي الْقُلُوب تَعمى ولَكنْ األبصار تَعمى

رَ  بِهِما يبصرُ عينَانِ و دنْياه و دينه أَمرَ بِهِما يبصرُ عينَانِ أَعينٍ أَربع للْعبد إِنَّ أَلَا« : فرمايد  مي7امام سجاد. 2 أَمـ  ه رَتـآخ 
ك  غَيرَ بِه أَراد إِذَا و آخرَته أَمرَ و الْغَيب بِهِما فَأَبصرَ قَلْبِه في اللَّتَينِ الْعينَينِ لَه فَتَح خَيراً بِعبد اللَّه أَراد فَإِذَا تَـرَك  ذَلـ 

ا الْقَلْببِم يه240 ق، ص. ه1403و همو،  367، صالتوحیدصدوق، ( »ف .(  
توان گفت هر كس كه روح ايمان ندارد كافر است؛ زيرا   البته، نمي. تعبير كافر به جهت نداشن روح ايمان است. 3

 . نه كافرند؛ نه مؤمن و نه مشرك) مستضعفان(   ضلّال
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