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 چکیده
 ،حقیقت انسان، نحوه تهون و آغاز حیات او، سرنوشت و سرانجام و جایراه او در نظام هساتی

 ،میاان فیلساوفان یوناان همواره کانون توجه فیلسوفان، متفهران و متألهان بوده و هست  در
توان تطور و سیر تهااملی  ییلسوفان مشاء و اشراق و حهمت متعالیه، مویژه ارسطو تا سایر ف به

منابع عقلی و شاهودی  در کنار  در حهمت متعالیه صدرا، دکرداندیشه را درباره نفس مشاهده 
است  صادرا  شدههای دینی نیز تأکید  آموزهبر عوامل مآثر بر شناخت حقیقی نفس،  عنوان به

های دینی و معرفت وحیانی، شناخت نفس ناطقاه  داد از آموزهبر این باور است که بدون استم
رساد  ایان  در این وادی از دان  به جاایی نمای ،تنها پ یر نیست و تأمالت عقلی   آدمی امهان

هاای دینای کاه از  النفس است که مدعی است آموزه ةرهیافت جدیدی در حوزه معرف ،موضوع
شاتابد تاا حقیقات وجاودی  بشری می به یاری دستاوردهای عقل ،جوشد سرچشمه وحی می

آیات  گیری وی از کیفیت بهرهصدرا، مالدر این مقاله با مراجعه به آثار   خوی  را به او بنمایاند
  شود میهای دینی در تبیین مباحث اساسی علم النفس بررسی  قرآنی و آموزه
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 مقدمهـ 1

اناد   ای هستند که هماواره ماورد توجاه متفهاران و اندیشامندان بوده عقل و وحی دو مقوله
ازجمله فیلسوفان و عالمانی است کاه در تلفیاق باین عقال و وحای،  صدرالمتألهین شیرازی

تاارین  های بلناادی برداشااته اساات  یهاای از مهم فلساافه و دیاان، و حهماات و شااریعت، قاادم
ای صدرا در زدودن تعار  از معارف بشری و حقایق وحیانی، تأویل متون دینی است  راههاره

باا مسالمات و  هاا آنهای دینی در جهات تطبیاق  صدرالمتألهین بااینهه از تأویل برخی گزاره
دار حقایق و معارف ندانساته و معاارف  گاه عقل را یرانه میدان قطعیات فلسفی بهره برده، هیچ

ی را نیز گردن نهااده اسات  وی خاود را در زماره راساخان در علام قارار خردگریز و فراعقل
نررند  یعنای ضامن حفاظ حرمات متاون  بین می دهد  کسانی که با دو چشم سالم و حق می

(  365-364، 2: ا1981گیرناد )مالصادرا،  دینی، از عقال و اندیشاه بشاری نیاز بهاره می
دانسته که بر اسا  قبول ظاواهر آیاات،  مالصدرا در فهم و تفسیر آیات قرآن روشی را صحیح

در پی کشف اسرار و رموز آنهاست و به وسیله عقل و کشاف و شاهود الهای، حقاایق مااورای 
(  از نظر مالصادرا برهاان و قارآن، 260:، ص 1378سازد )همو،  ظواهر قرآن را منهشف می

د ندارد  به همین تعار  و ناسازگاری وجو ها آنگویند و میان  هر دو از یو حقیقت سخن می
دلیل سراسر آثار عقلی و حهمی او مزین به آیات قرآن اسات و در مباحاث مختلاف باه آیاات 

 قرآن استناد کرده است  یهی از این مباحث، بحث نفس است  
ایم برخای از مواضاعی را کاه مالصادرا در آثاار خاود در زمیناه  در این مقالاه کوشایده

 گیری بررسی کنیم  ره گرفته، از جهت کیفیت این بهرههای وحیانی به النفس، از آموزه علم
د نفس، نسبت نفاس و بادن و  حدو  جسماني حرکات نفس، وجود نفس قبل از بدن، تجر 

ضاروري  ،ارا ه تصویری صحیح از نفس برایترین مباحثي هستند که  از مهم نفس، جوهري
 بپردازیم  ها آناست به 

 نفسبودن حدوث جسمانی ـ 2
حدو  و قدم نفس، دو دیادگاه عماده وجاود داشات   دربارها در بین فالسفه، قبل از مالصدر

موجاودي قادیم و روحااني  ،اند که نفاس ازجمله افالطون، بر این باور بوده ،بعضي از فالسفه
 شدت مخالفت کرده، معتقاد سینا با این دیدگاه به اما برخي دیرر از فالسفه، ازجمله ابن  است
  اماا باه اعتقااد مالصادرا روحانی استاد  است و درواقع حاد  نفس همانند بدن ح بودند

نفاس در   بلهه نفس، حاد  جسماني اسات  نفس نه قدیم روحاني است و نه حاد  روحاني



ری 
جستا

 
تحلیلی
 رب 

ان رو
سی شنا
 

ین د
 

47  

 

شاود ا  ابتدا یك موجود بالفعل روحاني نیسات کاه در زماان تولاد، در بادن و جسام وارد مي
پنداشاتند ا بلهاه از نظار او، نفاو   سینا چنین مي که حهمایي همچون افالطون و ابن چنان

اناد کاه نزدیاك  چنان ناقص و ناتمام اند و آن ها در نخستین مرحله وجودشان قوه محض ناانس
، 1382مالصدرا آیه اول سوره انساان )هماو، (  133 :1377همو، عدام باشند )است ازجمله اَ 

نهم سوره مریم )همو، (، آیه 134، 8و ا 128، 7: ا1981  همو، 197الف:  1381  همو، 235
(، آیاات 110، 3: ا1981سوره نحل )هماو،  78( و آیه 229، 9: ا1981  همو، 235: 1382

ساوره اعاراف  172(، و آیاه 128، 7دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم سوره مآمنون )هماان: ا
شاهدی بر حدو  جسمانی نفس آورده و این آیات را دال  بار  عنوان به( را 239: 1361)همو، 

گویاد: نفاس  و در توضیح آن می داند میدر ابتداي پیدای  خود  ود ناچیز و اجمالی نفو وج
ن خود همانند هیوالی اولای و عااری از هرگوناه صاورت محساو ، متخیال و  در ابتدای تهو 

آیا انسان را آن هنرام از روزگار به یاد آید که »طور که در قرآن آمده است:  معقول است  همان
تی دست می  (  اما در ادامه1)انسان: « ادکرد نبود؟چیزی در خور ی یابد که  وجود خود به فعلی 

د جز ی و کلی می گردد  نفس در هنراام حادو ، نهایات صاور مادیاات و  دارای صورت مجر 
بدایت صور ادراکیات بوده و وجود آن در این هنرام، آخرین مرحله جسمانیات و اولین مرحله 

 (  328، 8: ا1981)مالصدرا، رود  روحانیات به شمار می

آنرااه » کاه عباارتمعتقاد اسات  1دوازدهم تا چهاردهم سوره مآمنون، اتآیبر مبنای صدرا 
قبلای انساان  صاورتبه نوع دیرری از وجود اشاره دارد که ذاتًا باا « آفرینشی دیرر پدید آوردیم

یرجسامانی خواهاد پاس روح غ  اند قبلی جسمانی هايصورتبا آن تباین دارد   است ومتفاوت 
الحدو  باودن    اما حقیقت این است که این آیه، هام باا جسامانیة(128 :1360مالصدرا، بود )

پا یر اسات و باا خلقات ارواح قبال از ابادان،  نفس و هم باا روحانیةالحادو  باودن آن انطباق
د از بدن، به پ یر انطباق دریر صاورت تا تر  چراکه بنا بر توضیح مالصدرا، به وجود آمدن نفس مجر 

گیرد و طبق این نظر، ترییر سیاق آیه که دال  بر اتفاقی جدید است، ضرورت چندانی نخواهاد  می
داشت  از دیدگاه صدرا نفس در ابتدای حدوث ، حهام طباایع منطباع در مااده را داشاته و در 
آخرین مرات  جسمانی و اولین مرات  روحانی قرار دارد  سپس با حرکت جوهری متوجاه عاالم 

                                                           
ای در جایگاهی استوار قرار دادیم؛  نطفه صورت بهای از گل آفریدیم؛ سپس او را  یقین انسان را از عصاره به» . 1

مضغه گردانیدیم و آنگاه مضغه را  صورت بهعلقه درآوردیم؛ پس آن علقه را  صورت بهآنگاه نطفه را 

نشی دیگر پدید آوردیم. آفرین باد ها را با گوشتی پوشاندیم؛ آنگاه آفری هایی ساختیم؛ سپس استخوان استخوان

 «بر خدا که بهترین آفرینندگان است
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د می د برزخی و عقلی به فوق تجر  د شده، از تجر  گویاد  (  وی مای266: 1382رساد )هماو،  تجر 
ر می کردم، بر قلبم الهام شد که مطابق تعبیر قرآن، یو چیاز اسات کاه از  وقتی در این آیات تدب 

شود  نه اینهه نفس از جای دیرر وارد بادن شاود  بناابراین نفاس  حالی به حال دیرر تبدیل می
هاای مالصادرا  پردازی (  اما عباارت259: 1384البقاست )مطهری،  الحدو  و روحانیة نیةجسما

کند که وقتای عناصار اولیاه و  درباره نفس در آثارو متفاوت است  وی در جایی چنین بیان می
به اعتدال رسید و مرحله عنصری و جمادی و نباتی و حیوانی باه حرکات جاوهری  ها آنامتزاا 

ور )عقل فعال( که موجودی مفارق و از عالم امر است، نفس ناطقاه را افاضاه الص طی شد، واه 
(  از ایان عباارت چناین 599، 2: ا1363و هماو،  347-346، 8: ا1981کند )مالصادرا،  می

د از نزد واه  برداشت می اق گرفتاه، ناه اینهاه  شود که گویی نفس مجر  الصور به بدن مادی تعل 
د رسیده باشد تدریر به  نفس از بدن مادی به  مرحله تجر 

 درباره نق  آیات قرآن در پردازو نظریه صادرالمتألهین دربااره حادو  جسامانی نفاس
توان گفت ازآنجا که مالصدرا انس و الفت فراوان با آیات قرآن داشته، ایان احتماال وجاود  می

یان نظریاه را که در طرح این نظریه از آیات قرآن الهام گرفته باشد  اما باید گفت صادرا ا دارد
بناا اصالت وجود، تشهیو وجود و حرکات جاوهری بر پایه اصول خاص فلسفی خود، ازجمله 

نظریاه حادو   باه نفای و رد   ،خدشه یا انهار هرکدام از ایان مباانیبه طوری که   است کرده
و بارای  از آیات ما کور در تأییاد کاالم خاود بنابراین صدرا جسمانی نفس منجر خواهد شد 

، نه اینهه بر اسا  این آیات باه اثباات کند استفاده می سازگاری میان عقل و دیننشان دادن 
  نظریه خود پرداخته باشد 

 ،دیدگاه صدرالمتألهین در حدو  جسماني نفس مطابق با برخی آیات دانسته شاودهرچند 
هاي شریعت و ظاهر احادیث متعاددي اسات کاه  ادعاي وي در تعار  با برخی دیرر از آموزه

 کنند   د نفو  را قبل از وجود ابدان تأیید ميوجو

 وجود نفس قبل از بدنـ 3

تقادم ارواح بار  دربارهوجود روایات متواتر  سته،دان الحدو  ةاینهه نفس را جسمانی مالصدرا با
صدرا برای (  23 :1361همو، )کرده است تأیید که از ضروریات م ه  امامیه است، اجساد را 

آورده اسات  روایات اول حادیث معاروف  دم نفس، دو تأیید از روایاات قول افالطون درباره ق
، 16: ا1404فرماید: کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین )مجلسای،  است که می پیامبر اکرم

قبل از حدو  بدن  (  ظاهر این روایت شریف آن است که نفس مقد  حضرت رسول403
جز ی، وجود برخی نفو  را قبل از  صورت به ایشان وجود داشته است  ل ا این روایت، حداقل
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شود  چراکاه حهام  کند و در نتیجه این حهم برای همه نفو  ثابت می حدو  بدن اثبات می
است کاه فرماود:  األمثال فی ما یجوز و فی ما ال یجوز واحد  روایت دوم نیز از پیامبر اکرم

ده ما تعارف منها ا تلف وما تناکر منه (  ظااهر ایان 63، 8ا اختلف )همان: ااألرواح جنود مجن 
اناد  روایت آن است که برخی نفو ، پی  از حضور در عالم طبیعت، با یهدیرر روابطی داشته

شود که در این عالم با یهدیرر مأنو  باشاند و باا هام الفات داشاته  و همان رواب  سب  می
وجود دارد که آن تخاالف  باشند  در مقابل، بین برخی ارواح قبل از آمدن به این عالم، تخالف

پس از نقل آیاات و روایااتی کاه بار وی کند   و تقابل، در این ساحت هستی نیز ادامه پیدا می
باه دلیال کنند و ظاهرًا تأییدی بر قاول افالطاون هساتند،  وجود نفس قبل از بدن داللت می

ماندن قاوا  )ازجمله تعطیل آید مح ورات و محاالت عقلی که از پ یرو قدم نفس به وجود می
از افعال، تناسخ، وحدت نفو  و تهثر افراد نوع واحد بدون اینهه واجد عوار  و خصوصایات 

کناد   برای توجیه قول افالطون و تأویال آیاات و روایاات تاالو مای ،خارجی و مادی باشند(
ا ها را به این صورت که بدن ر کدام از اینها وجود ارواح پی  از بدن هیچایشان معتقد است که 

در عاالم  هاا آنوجاود  ،بلهه مقصود از وجود ارواح پی  از ابدان  کند ایجا: نمی ،دنتدبیر کن
  باه عباارت (327 :1366مالصدرا، تقدیر یا وجود نفس در اصول و منابع و معدن خود است )

  زیارا نفاس جز ای منظور روایات از وجود نفس قبل از وجود بدن، نفس جز ي نیسات دیرر،
کنناد کاه  بلهه این روایات به نحو دیرري از وجود نفس اشاره ميبدن است   حاد  به حدو 

، هماو)وجود عقلی نفس در عالم علم الهی و قدیم به قدم علم الهای اسات در تعبیر مالصدرا 
کند که حهماای راساخ در علام، بارای نفاس شائون و اطاواری  وی بیان می  (536 :1363

گا ارد: مرحلاه قبال از عاالم  رحله کلی را پشت سار ماینفس سه م ها آناند و به اعتقاد  قا ل
ق نفس به بدن است  مرحلاه طبیعات کاه هماان  طبیعت که درواقع همان مرحله قبل از تعل 
ق نفس به بدن است  و مرحله پس از عالم طبیعت یاا مفارقات نفاس از بادن  اماا  مرحله تعل 

دهد که هر معلاول  توضیح میچنین  مرحله قبل از طبیعت را طبق این اصل فلسفی خود، این
ق به بدن، به وصف وحدت، بسااطت  ه خود حضور دارد  ل ا نفس قبل از تعل  ت تام  در مرتبه عل 

ق است )همو،  د در مرتبه عقول مفارق محق   (  346، 8: ا1981و تجر 
ا 1مالصدرا موافق قول عرفا، خطا: آیه مبارک میثاق  ه را در گارفتن پیماان از انساان، متوج 

                                                           
و ]به یاد آور[ هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان » .1

ا از این امر گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله گواهی دادیم؛ تا مبادا روز قیامت بگویید: م

 (. 172)اعراف: « غافل بودیم
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داند که در عالم الهی و صقع ربوبی موجاود اسات  زیارا هار ناوع طبیعای  می« ت انسانحقیق»
دارای حقیقتی عقلی، صورتی مفارق و مثالی نوری در عالم حقایق عقلی و مثل الهای اسات کاه 

ند ا ه الهای موساومهایی است که نزد حهیمان و عارفان الهی به صور علمی   عبارت از همان صورت
   ( 243-242، 2ا :1364مالصدرا، کنند ) یاد می «اربا: انواع» ا تعبیرب ها آنو گاهی از 

آورد که گفتاه اسات: خداوناد  الدین عربی می ایشان در تأیید آنچه ذکر شد، بیانی از محیی
ر صورت حسی است  چه در دنیا باشد یا در برزخ و یاا  روح انسانی را به گونه ای آفریده که مدب 

ر آن اسات، هماان  اره میآخرت  صدرا در اینجا اش کند که اولین صورتی که روح انسانی مادب 
صورتی است که در عالم ذر، از آن عهد و میثاق بر ربوبیت الهی گرفته شد  سپس آن صاورت، 
پس از چهار ماه که جسم او در بطن مادرو تهون یافات، باه ایان صاورت جسامانی دنیاوی 

 (  232، 9شود )همان: ا می محشور شد و بعد از مردن به صورتی دیرر محشور
اساا  آن، هار معلاولي در  درواقع این ادعاي مالصدرا مبتني بر یك اصل فلسفي است که بر

ق باه ابادان، در  ،ه خود حضور دارد  بر همین اسا ت تام  مرتبه عل   نفو  انساني هم قبل از تعل 
 346، 8ا همان:ارند )اند، به نحو جمعي و بسی  وجود د مرتبه عللشان که همان مفارقات عقلي

 پردازد  های نفس بشری در مرتبه طبیعت، به تعریف آن می   صدرا برای تبیین ویژگی(347ا 
کردن مسئله فلسفی است  یعنی فلسافه را  گاهی نق  آیات و روایات در فلسفه، طرح 

 کنند تا به روو برهانی، آن را حل کند  در این صورت فق  رو می با مسئله و مشهلی روبه
نفس پای   اند، نه در اثبات یا رد  و تعیین صدق و ک : آن  وجود در طرح مسئله دخیل

النفس فلسفی است که بیشتر به دلیل توجیه و تبیاین  در علم از بدن یهی از مسا ل مهم  
  الحدو  بودن نفس با متون و مبانی دینی مطارح شاده اساتةسازگاری قاعده جسمانی

دهاد کاه نفاس قبال از بادن در  نشاان می ،نصوص دینیظاهر و بلهه صریح برخی زیرا 
بناابراین  جهانی غیر از عالم ماده موجود بوده و پس از آن به بادن تعل اق گرفتاه اسات 

مالصاادرا در مقااام فیلسااوفی کااه اهتمااام فااراوان در نشااان دادن سااازگاری و مطابقاات 
یابد و بار  ین امر میحلی عقلی و فلسفی برای ا های وحیانی با اصول عقلی دارد، راه گزاره

هاای  ، آماوزههاا آناسا  آن و همچنین اصل حدو  جسمانی نفاس و مبناا قارار دادن 
کند  از دیدگاه مالصدرا تأویل در مقابل تفسیر نیست، بلهاه  وحیانی را تأویل و تفسیر می

یافته تفسیر، و راه وصول به باطن از ظاهر است  بنابراین تأویال نقا   تأویل شهل تهامل
 همالی تفسیر ظاهر را دارد و وسیله وصول به بواطن است  است
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 تعریف آنتجرّد نفس و ـ 4
د آن اسات   یهی از محورهای بحث بسایاری از  بارخالفهای فلسفی درباره ماهیت نفاس، تجار 

د نفس را انهار کرده د می متهلمان که تجر  دانناد و  اند، حهمای مسالمان، نفاس انساان را مجار 
د نفس را نه آورند  مالصدرا نیز معتقاد اسات کاه  نها حهم عقل، که الزمه دین به شمار میت تجر 

د نفس ،عقل و شرع در مسئله مرایرت نفس و بدن داستان هستند و عاالوه بار عقال، هم ،و تجر 
د نفس داللت دارند   صدرا در اسافار بعاد از اقاماه یاازده برهاان بار آیات قرآن و احادیث بر تجر 

د نفس، آیاتی ر د  شاهد بر مطل  ذکر می عنوان بها تجر  کند  به عقیده او همه آیات معاد، بار تجار 
ات دین اسات و ایان زنادگی جاز باا به این بیان که زندگی اخروی از ضروری  نفس داللت دارند  

د نفس ممهن نیست )   زیرا اگر نفس منطباع در محال (305-303، 8ا :1981، هموقبول تجر 
   حل زا ل شود، در این صورت معاد مستلزم اعاده معدوم خواهد بودمادی باشد و بعد از زوال م

داند که خاالق هساتی، سااختار او را از دو بخا   مالصدرا انسان را موجودی دوبعدی می
(  به نظر او نفس در ابتادای پیادای  خاود 15::  1381روح و جسم قرار داده است )همو، 

پیوسته سایر تهااملی خاود را از طریاق  جوهری جسمانی است، اما در خالل حرکت جوهری،
دهد و با حفظ وحدت شخصی خود، درنهایات  وصول به مرات  برتر و شدیدتر وجود، ادامه می

د راه می د مای به مرتبه تجر   ( 61-60، 1: ا1375گاردد )مصاباح یازدی،  یابد و موجود مجر 
ارد  قارآن کاریم در در قرآن مطابقت د« روح»در فلسفه با واژه « نفس»است که واژه  گفتنی

کناد و هام  هم حقیقات روح را بیاان مای عبارت،که حقیقت روح چیست، با یو پاسخ به این
پرساند   و دربااره روح از تاو می»فرماید:  آنجا که می  دهد مبدأ و منشأ نزول آن را توضیح می

« اساتبرو روح از ]سنخ[ فرمان پروردگار من است و به شما از دان  جز انادکی داده نشاده 
روح از اسرار الهی و مربو  به عالم امر و فعل مختص به خداست  اسبا: و علل   (85: )اسراء

در این امر واسطه نیستند و این امر با مقیا  زمان و مهان و با هیچ خصیصه ماادی دیراری 
و امر او در هر چیزی ملهوت آن چیاز اسات  پاس  ستشود  نفس از امر خدا گیری نمی اندازه

کاه فرماود:  چنان ست شیئی ملهوتی و امری است که غیر از وجود مادی و حسی او برای هر
گوناه  و این»( و نیاز فرماود: 185 :)اعاراف« اند؟ ها و زمین ننرریساته آیا در ملهوت آسمان»

معلوم است که جسام و قاوای   (75: )انعام« ها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم ملهوت آسمان
در  مالصادرا رؤیت ملهوت و توجه به وجه ذات باری تعالی را ندارند  جسمانی هرگز صالحیت

ولای در دو عاالم  ،عوالم اگرچه فراوان و بیرون از شمار است»کند:  شرح اصول کافی بیان می
: فرماید: بدانید که خلق و امر از آن اوسات )اعاراف خداوند می  خلق و امر انحصار یافته است

ر نامیده شده که خداوند آن را به وسیله امر و کلمه خاوی  ا ناه از روی ام عالم امر ازآن  (54
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رو خلاق نامیاده شاده کاه خداوناد آن را باا  و عاالم خلاق ازآن  چیزی ا ایجاد نموده اسات
: که فرماید: و آنچاه خداوناد از چیازی آفریاد )اعاراف چنان  هایی ا از چیزی ا آفریده واسطه

پا یر دارای  شده از چیزی، یعنای مااده دگرگاون ریدهو چون این موجوات با وسای  آف  (185
 ( 511، 3ا :1366)مالصادرا، « کون و فسادند، آن را خلق نامید و برای فنا ا نه بقاا آفریدو

( فقا  85: )اسارا «برو روح از امر پروردگار مان اسات»الهی که  کالمصدرا معتقد است این 
و آن از جهات مابهم   ه از عالم خلاق و فناان ،یعنی آن از عالم امر و بقاست  تعریف روح است

اناد کاه خداوناد علام روح را بار خالیاق مابهم  که گروهی پنداشته اردن آن نیست، چنان گ
گ ارده و برای خودو برگزیده است  بیشتر مردمان چون نفوسشاان باه مقاام روح نرسایده 

اینهاه عاین  حقیقت آن است که روح باه واساطه بسااطت  و  دورند است، ل ا از شناخت به
امهان کشف و آشهار کردن  برای کسی و تعریاف آن  ،ای از مرات  حقیقت وجود است مرتبه

رو  ازایان  ا جز به این تعریف الهی ا نیست  پس هویت روح از امر الهی سرچشمه گرفته است
هاای روح  در ادامه صدرا به ویژگی  (512همان: )است اختالف  ،در اینهه قدیم است یا حاد 

باه واساطه  ،خااص یپیچیدگی آن و منحصر نبودن  در حد و مرز به ازجمله ،کند ره میاشا
پ یرفتن حقیقات و معناای آن ، بلهاه از نارساایی  ازمردمان  یاستعداد بینارسایی طبیعت و 

 هاا آنپ یرفتن وصف و صفت آن، که جسم و جسمانی نیست و داخال در اجسااد و خاارا از 
از نرااه صادرا نفاس دو   (519 :)همان ها آنت و نه منفصل از نه متصل به اجساد اس  نبوده

ق به بدن  حیثیت متفاوت ندارد،  د مستقل و یو حیثیت مرتب  و متعل  بلهه یو حیثیت مجر 
ولای اضاافه مزباور از سانخ اضاافه   شود واحد است که مفهوم اضافه از آن انتزاع می یوجود

ق و اضافه است و جدای از  ،نفس مقولی نیست تا حاکی از نوعی عر  باشد  وجود سراسر تعل 
ق است و تعریاف آن از  این حیثیت، وجود مستقلی ندارد  براین اسا  حقیقت نفس همان تعل 

ق به بدن قی بودن از ذاتیات نفاس و مقاو    یو تعریف اسمی نیست صرفاً  ،جهت تعل  م بلهه تعل 
قی با بادن را داشاته باشاد  ت و ارتبا  تآن است و نفس تا وقتی نفس است که همین هوی   عل 

ارتبا  با بدن کرد  وقتی این ارتبا  قطع شاود،  توان به او نراه مستقل و بی نمی بنابراین اصالً 
بحث مهمی که به دنبال این تعریف از نفس مطارح شود   نفس از نفس بودن خود منسلخ می

 شود، بحث نسبت نفس با بدن و تبیین ارتبا  بین آنهاست  می

د نفس و تعریف آن، ارتبا  بسیار زیباایی باین آیاات و روایاات و مالصدر ا درباره بحث تجر 
توان تشخیص داد آیا بار اساا   سختی می کند  به طوری که به دیدگاه فلسفی خود برقرار می

اعتقاد به شرع به این تعریف از نفس معتقد شده یا آیات را صرفًا جهت تأییاد دیادگاه فلسافی 
 کند  اهد بیان میش عنوان بهخود و 
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 نسبت نفس با بدنـ 5
خداوناد  :نویساد مالصدرا درباره نسبت نفس با بدن با استناد و اساتظهار باه آیاات الهای می

گردانیم و باار  ایم و در آن شاما را باازمی از این )زمین( شما را آفریده»سبحان فرموده است: 
کنیاد و در  در آن زندگی می»فرماید:  و نیز می  (55: )طه« آوریم دیرر شما را از آن بیرون می

دهناده  درساتی نشاان (  این آیات به25: )اعراف «میرید و از آن برانریخته خواهید شد آن می
به نحوی باا آن متحاد  ،دنیایی ئهاین حقیقت است که روح با وجود مرایرت با بدن در این نش

شارایع از عبادالرحمن از شود و روایتی که در علال ال است که صدق هوهویت میان آن دو می
به امام عر  کردم به چاه »گوید:  به همین معناست  راوی می ناظر ،نقل شده عبدالله ابی

کاه در  درحاالی ،کناد انساان آن را احساا  می ،شود علت هنرامی که روح از بدن خارا می
رشد و  ،هنرام ورود روح به بدن چنین احساسی نیست؟ امام فرمودند: زیرا بدن با همین روح

حااد روح باا بادن از وجه استفاده ات    (261، با: 309 تا: شیخ صدوق، بی« )تهامل یافته است
از آن تعبیار شاده، از زماین « کم» این است که در آیه اول، خلق انسان که با ضمیر ،این آیات

از زماین نیسات  بناابراین  ،بااینهه حقیقت انسان که هماان روح اوسات  دانسته شده است
حاد بدن و روح به حادی باشاد جز اینهه ات   ،ماند برای خلق انسان از زمین باقی نمی حیمصح  

ح تعبیر خلق روح از آن شود  در آیه دوم نیاز خطاا: باه انساان مصح   ،که خلق بدن از زمین
که حقیقت انساان  درحالی(  25)اعراف:  «کنید شما در زمین زندگی می»بیان شده است که 

حی ماده است  بنابراین باز مصح   یبلهه حیات آن در عالم ماورا ،ندارد در زمین )ماده( حیاتی
حاد روح با بدن به حدی باشاد مرر اینهه ات   ،ماند ی نسبت حیات انسان در زمین باقی نمیابر

کافی در صحت انتسا: حیات به انسان در زمین شود  از برخی آیات  ،که حیات بدن در زمین
  حاد با بدن و واجدیت اعضا و جوارح بادن، صااح  قاوهبعد از ات  شود که روح  نیز استفاده می

چاه ایان اماور   گاردد گردد و این جهات در وی تماام می عاقله می  سامعه و باصره و متفهره
قادر به انجام  ،ای هستند که روح بدون واجدیت اعضا و جوارح بدنی همری از افعال جسمانیه

 ( 23: وو مل 9: ک: سجدهر نیست ) ها آندادن 
ق  صدرالمتألهین معتقد است که نفس انسان از حیث جنبه نفسانی خود، یعنی به لحاظ تعل 

، خداوناد آن را در وجاود  1سوره همزه 7و 6به بدن، آتشی معنوی است که به مضمون آیات 
مسل   ساخته است  به اعتقاد صدرا پس از آنهه نفس از  ها آنهای  ها برافروخته و بر دل انسان

ق به ماده و جهان طبیعت، فراتر رفت و در مراحل استهمال، باه مقاام روح و جهاان مقا م تعل 

                                                           
 «رسد یها م که به دل یآتش افروخته خداست؛ آتش» - 1
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شود که نه ظلمت است و نه ویژگای ساوزانندگی دارد   یل میتبد عقالنی رسید، به نور محض
ل از عالم عقالنی باه عاالم طبیعات و  این در حالی است که همین نفس، هنرام انحطا  و تنز 

ق به (  این 238 :1382مالصدرا، گردد ) ، نور آن به آتشی سوزان تبدیل می1بدن ارتبا  و تعل 
ق به آن است، بیانرر سیر استهمالی آیات عالوه بر این که بیانرر نحوه ارتبا  نفس با بدن و تعل 

د می قی به مرتبه تجر  باشد که تحت عنوان حرکت جاوهری نفاس از آن یااد  نفس از مرتبه تعل 
   شود  می

رسد برداشت و تأویل مالصدرا از آیات ششم تا نهم سوره همزه با ظاهر و سایاق  یبه نظر م
های  ای از عا ا: سازگاری ندارد  توضیح این مطل  آن اسات کاه ایان آیاات باه گوشاه ها آن

کنند و مخاطبشان افرادی هستند که در نتیجاه اعماال ساوء  اخروی در روز قیامت اشاره می
شاوند  باه چناین سرنوشاتی دچاار می -اشاره شده ها آنوره به که در آیات ابتدایی سا خود 

ای اسات  که برداشت مالصدرا از این آیات، به گوناه (  درحالی617، 20: ا1390)طباطبایی، 
کناد  در  که مراد از آت  را همان نفس انسان در مقام طبیعت و جنبه نفسانی آن معرفای می

قل از مباحث ذکر کرده و سپس معنای مورد نظر مستقیم و مست طور بهاینجا مالصدرا آیات را 
 کند  مطرح می ها آنخود را از 

 حرکت جوهری نفس ـ 6
منشأ اصلی ایان تفااوت را   نراه مالصدرا با حهمای پیشین تفاوت دارد ،در با: حقیقت نفس

جو کرد  صدرالمتألهین به این تفاوت دیدگاه چناین اشااره و نیز باید در حرکت جوهری جست
هاهنا سر شریف یعلم به جواز اشتداد الجاوهر فای جوهریتاه و اساتهمال الحقیقاة  د: وکن می

که باطن انساان  مالصدرا معتقد است  (11، 8ا :1981مالصدرا، اإلنسانیه فی هویته و ذاته )
به حهم حرکت جوهری، در معر  ترییر مدام است و هار  -که همان ذات و حقیقت اوست-

حاال کاه ذات او لحظاه باه  شود  اما درعین به نوع دیرر تبدیل می لحظه و آن به آن، از نوعی
کند، در همه این حااالت یهای اسات )هماان(  ایشاان معتقاد اسات انساان  لحظه ترییر می

برخالف موجودات دیرر، تنها موجودی است که ماهیت معینی ندارد  انساان بارخالف دیرار 
ر باشد  بلهاه هار فارد، خاود یاو ناوع انواع موجودات، یو نوع نیست که دارای افراد متهث

گویاد: انساان  می« انساان»گردد  وی با استناد به آیه یهام ساوره  فرد محسو: می منحصربه

                                                           
فرا  یاندراز، آنان را در م ییها که[ در ستون یو آتش»]فرماید: سوره همزه که می 9و8 یاتطبق مضمون آ - 1
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ت نی نبوده اسات  حقیقات انساان فعلی  ل و معی  هاای او  برخالف موجودات دیرر، شیء محص 
دهاد   هیل میهاایی کاه در برابار او قارار دارد، مااهیت  را تشا شامار امهان نیست  بلهه بی
های نهفته در وجود انسان، او را از سایر موجودات متماایز، و مساتعد  اماانتی  بنابراین ظرفیت

الاف:  1378کرده است که خداوند متعال در سوره احزا: به آن اشاره فرماوده اسات )هماو، 
او هایی پیااپی باه  (  خداوند تعالی انسان را از ادنی مرات  خلقت تهامل بخشید و صورت147

گونه است که  (  این رجوع بدین104عطا فرمود تا به مبدأ خود، یعنی خدا رجوع کند )انبیاء: 
انسان بعد از طی کردن درجات جمادی، نباتی و حیوانی، باید درجات آسمان عقل را بپیمایاد 

گاه355، 8: ا1981)مالصدرا،  اند که خداوند در  (  به اعتقاد وی تنها کسانی از این حقیقت آ
« ق»گونه که آیه پانزدهم سوره  برداشته است  اما همان ها آنین دنیا پرده از دیدگان بصیرت ا

 (  273: 1382اند )مالصدرا،  ها از این حقیقت غافل ، بیشتر انسان1کند داللت می
را جهت تهمیال ادعاای خاود در ماورد حرکات « ق»مالصدرا بخشی از آیه پانزدهم سوره 

خلاق »د  بر اسا  قراین، ایان آیاه داللات دارد بار اینهاه عباارت بر جوهری نفس به کار می
، به معنای جهان آخرت و آفرین  موجودات در آن جهان است  بنابراین از سایاق آیاه «جدید

شود که منهران حق، درباره خلقت مجدد موجودات در روز قیامات و عاالم  چنین دریافت می
: 1390پندارند )طباطبایی،  آن را امری محال میاند و  آخرت، در شو و تردید و خطا و اشتباه

که مالصدرا عبارت م کور را به تنوع در ذات انسان تعبیر کرده و این آیه  (  درحالی516، 18ا
 ها از این تنوع دانسته است  را ناظر بر غفلت بیشتر انسان

 گیری  نتیجهـ 7
ر دامان تعاالیم اساالم، اگرچاه ویژه حهمت متعالیاه د به و توجه به بالندگي فلسفه اسالمي با

تاوان  کم مي ادعاي عینیت کرد، دست« هاي فلسفه فراورده»و « هاي دین داده»توان بین  نمي
الهام گرفتن از متاون دیناي باه مادد روو  با هاي فلسفي در بسیاري از موارد گفت استدالل

ت  او از طرفای آیاات مالصدرا و پیروان مه .دنکن هاي موافق با دین را اثبات مي آموزه ،فلسفي
اند و از طرف دیرر با مبنا قرار دادن متون  قرآن را بر اسا  مبانی حهمی خوی  تفسیر کرده

اناد   را اساتوار و تأییاد کرده هاا آنهای فلسافی خاود را مطارح، و  وحیانی و احادیث، دیدگاه
حهمات  راحتی حهم کرد که متون دینای مبناای عرضاه توان به سان در این مهت  نمی بدین

توان گفت نظریات صدرا  کلی می طور بههای حهمی پایه تفسیر متون دینی  اما  است یا دیدگاه

                                                           
 .«اند در شبهه یداز خلق جد ها آنبلکه » - 1
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شناسی، بر اسا  چند اصل مهم فلسفی بنا شده است  ازجمله: اصالت وجاود،  در زمینه نفس
تشهیو وجود و حرکت جوهری  مالصدرا در آثار حهمی خود، از آیات و روایات فراوان ساخن 

داند  اما نحوه کااربرد  صراحت سزاوار تباهی می آورد و فلسفه معار  با وحی را به میبه میان 
ها در حهمت متعالیه، منافی روو برهانی که شر  حهمت متعالیه و مقاوم آن  این نوع گزاره

 باشد، نیست  می
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Abstract  

The truth of man, the way of his life, his destiny and his ultimate position in 
the system of being, have always been the focus of attention of philosophers, 
thinkers and theologians. Among the philosophers of Greece, especially 
Aristotle, as well as other philosophers of Enlightenment and transcendental 
wisdom, one can observe the evolution of thinking about the soul. In the 
Transcendental wisdom of Sadra, along with rational and intuitive sources as 
factors influencing the true identification of the soul, religious teachings are 
also emphasized. Sadra believes that without reference to religious teachings 
and revelation, it is not possible to recognize the self-righteousness of man, and 
only rational reflections cannot be made in this field of knowledge. This is a new 
approach in the realm of religion, which claims that the religious teachings that 
originate from the revelation, help the achievements of human intellect to 
reveal its true existence. In this article, by referring to the works of Mulla Sadra, 
the quality of his use of Quranic verses and religious teachings is explored in 
explaining the basic issues of science. 

Keywords: Sadr al-Motea'llehin Shirazi, self-determination, Qur'an, religious 
texts, wisdom, philosophy 
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