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چکیده
ــز در حــوزه علم النفــس  ــدن، مســئله ای بحث برانگی مســئله رابطــه نفــس و ب
فلســفی اســت. مّاصــدرا نیــز همچــون حکمــای مشــاء در این بــاره نظریه پــردازی 
کــرده و بــه دســتاوردهایی کم نظیــر دســت یافتــه اســت. در ایــن مقالــه بــه دنبــال 
ــای  ــی از آموزه ه ــا برخ ــدرا ب ــئله ایم. مّاص ــن مس ــاره ای ــدگاه او درب ــن دی تبیی
مشــائین دربــاره نفــس موافــق اســت، ولــی رابطــه بیــن موجــود مــادی و مجــرد را 
ناممکــن می دانــد. وی بــا بهره گیــری از اصــول فلســفی عــام خویــش، همچــون 
اصالــت و تشــکیک وجــود، حرکــت جوهــری و ســرانجام، ترکیب اتحــادی ماده و 
صــورت، بــه ترکیــب اتحــادی و ذاتــی نفــس و بــدن نایــل می شــود. وی حقیقــت 
نفــس را حقیقــت تعلقــی می دانــد. بــه نظــر مّاصــدرا نفــس در آغــاز، جســمانی 
و مــادی محــض اســت؛ ولــی رفته رفتــه بــا حرکــت جوهــری اشــتدادی، ضمــن 
ــادی  ــی نخســت م ــه ســمت تجــرد پیــش مــی رود؛ یعن ــه پیشــین، ب حفــظ مرتب
محــض اســت؛ ســپس مــادی ـ مثالــی می شــود و ممکــن اســت بــه مرتبــه مــادی 
مثالــی عقلــی نیــز برســد. بازتــاب طبیعــی رابطــه اتحــادی نفــس و بــدن، و بهــره 
نفــس از ســاحت مــادی و تجــردی، نظریــه وحــدت نفــس و قواســت کــه وی بــر 
آن پافشــاری می کنــد. بــر پایــه ایــن دیــدگاه تأثیــر و تأثــر دوجانبــه نفــس و بــدن، 

بــه تأثیــر در میــان مراتــب تفســیر می شــود.

 واژگان کلیــدي:  نفــس، بــدن، حرکــت جوهــری، جســمانیه الحــدوث، روحانیــه 
ــهود. البقاء، ش

1        تاریخ دریافت مقاله: 1396/5/13  _ تاریخ پذیرش مقاله: 1396/10/27
2        دانش پژوه دوره کارشناسی کالم اسالمی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس
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فصل اول : شناسی نفس

1-1 مفهوم شناسی نفس
واژه نفــس در لغــت بــه معنــای شــخص، روح حقیقــت شــیء و قصــد بــکار رفتــه 

اســت. )مصطفــی، 1392ق:940(
نفــس در اصطــاح اندیشــمندان تعریف هــای متفاوتــی داشــته اســت.ولی از دیدگاه 
ابــن ســینا نفــس نیرویــی در جســم اســت کــه مبــدأ صــدور در کارهایــی می شــود کــه 
یکنواخــت و غیــرارادی نیســتند. طبــق ایــن تعریــف، کار فاعــل طبیعــی مثــل جمــادات 
از تعریــف خــارج مــی شــود. از نــگاه عامــه طباطبایــی، نفــس جوهــری اســت کــه 
ذاتــاً مجــرد از مــاده اســت ولــی در مقــام فعــل بــه آن تعلــق دارد.)طباطبایــی،1386ق، 
ــی  ــه وقت ــی اســت ک ــر، ماهیت ــف منظــور از جوه ــن تعری ــه6، ف1( در ای بدایه،مرحل
تحقــق مــی یابــد یــا اصــًا در موضــوع قــرار نمــی گیــرد و یــا اگــر در موضوعــی قــرار 
گیــرد آن موضــوع بــه گونــه ای اســت کــه بــه ایــن جوهــر نیــاز دارد.)همــان، نهایــه، 

ف1،ج2: 353(

1-2 نفس شناسی مشائین از نگاه ماّلصدرا
مّاصــدرا در بحــث نفــس، بــا حکمــای پیشــین یعنــی فیلســوفان مشــاء، در برخــی 
از باورهــا موافــق اســت، کــه بیــان همــه آنهــا در ایــن مقــال نمی گنجــد وی در اینکــه 
ترکیــب نفــس و بــدن ترکیبــی طبیعــی اســت، بــا مشــائین هــم رأی اســت )مّاصــدرا، 
الحکمــة المتعالیــة ، ج8، ص 12( او همچنیــن متعلــق حقیقــی و بی واســطه نفــس را 
همــان روح بخــاری می دانــد. بــر ایــن اســاس، بــدن یــا جســمی کــه نفــس بی واســطه 
بــا آن مرتبــط اســت،یا روح بخــاری اســت، نــه همیــن بــدن ظاهــری بــه رغــم برخــی 
از اشــتراکات مّاصــدرا بــا مشــائین، وی ایراداتــی را بــر آنــان وارد می کنــد. از ســویی 
ــن  ــا ای ــر ب ــوی دیگ ــد از س ــارق برنمی تاب ــود مف ــرای موج ــدن را ب ــودن ب ــح ب مرج
اشــکال بــر مشــائین می شــورد کــه اگــر نفــس در حــدوث و بقــا مجــرد باشــد، بایــد 
ــرد،  ــد را بپذی ــوارض جدی ــد ع ــه مجــرد محــض اســت، می توان ــه گرچ ــم ک بپذیری
کــه نتیجــه اش آن اســت کــه دارای مــاده باشــد و دیگــر مجــرد نباشــد و ایــن خــاف 
فــرض اســت و بــه تناقــض می انجامــد.وی ترکیــب مــادی و مجــرد را از محال تریــن 

محــاالت می دانــد. )مّاصــدرا، مجموعــه رســائل فلســفی صدرالمتألّهیــن، ص 88(
بــا توجــه بــه وجــود نقــاط مشــترك بیــن مشــائین و مّاصــدرا و بــروز اشــکاالت 
مزبــور، وی درصــدد برمی آیــد تــا راهــی دیگــر ارائــه کنــد کــه از هــر اشــکالی مبــرا 
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ــت  ــدرا و حکم ــژه مّاص ــی وی ــا و مبان ــد، آموزه ه ــت بای ــن رو، نخس ــد؛ از ای باش
ــه تبییــن دیــدگاه او پرداخــت. متعالیــه اش را ماحظــه کــرد و ســپس ب

1-3 آموزه های ویژه صدرایی
ــی و  ــس، اصــول، مبان ــژه در مباحــث نف ــه وی مّاصــدرا در مباحــث فلســفی و ب
آموزه هایــی قریــب و بعیــد دارد کــه بــدون توجــه بــه آنهــا، فهــم دیدگاهــش را دشــوار 
ــه آنهــا ضــرورت  ــه مّاصــدرا نیم نگاهــی ب ــه نظری ــد؛ از ایــن رو پیــش از ارائ می نمای
ــی عــام، و حرکــت جوهــری و ترکیــب  ــت و تشــکیک وجــود جــزو مبان دارد. اصال
ــکار  ــد. ان ــمار می آین ــه ش ــر او ب ــاص تفک ــی خ ــزو مبان ــدن، ج ــس و ب ــادی نف اتح

ــه فرجــام نمی رســاند. ــدگاه او را ب ــار اصــل، دی ــن چه ــک از ای هری

1-4 تبیین دیدگاه ماّلصدرا
تبییــن دقیــق دیــدگاه مّاصــدرا را می تــوان در ضمــن ســه بحــث بنیادیــن مطــرح 

کــرد: 
ماهیت و هویت نفس  -1

نحوه حدوث نفس  -2
وضعیت نفس پس از حدوث و نحوه بقای آن.  -3

فصل دوم : هیت نفس

2-1 هویت نفس
ابن ســینا نفــس را چنیــن تعریــف می کنــد: کمــال نخســتین، بــرای جســم طبیعــی 
ــفاء، ص  ــینا، الش ــت )ابن س ــی اس ــای حیات ــل کاره ــه فاع ــک( ک ــدام )ارگانی دارای ان
10(. تعریــف مزبــور بــه حقیقــت و هویــت تعلقــی نفــس اشــاره نــدارد؛ زیــرا اضافــه 
ذات نفــس )جوهــر مجــرد( بــه بــدن، نــه ذاتــِی آن، بلکــه امــری اســت عرضــی کــه 
بــه لحــاظ عــرض بودنــش، ماهیتــی غیــر از ماهیــت جوهــر دارد. مّاصــدرا در ایــن 
دیــدگاه مناقشــه می کنــد.وی نخســت ایــن تلّقــی را کــه »نفــس یــک ذات جوهــری 
مســتقل اســت کــه ماهیتــی عرضــی از مقولــه اضافــه بــه آن ضمیمــه شــود«، بــه کلــی 
نفــی می کنــد و بــه ایــن دیــدگاه متمایــل اســت کــه نفــس دارای وجــودی واحد اســت 
ــی،  ــوع اضافــه مقول ــه ن ــه ب ــی ن کــه مفهــوم اضافــی نفــس از آن انتــزاع می شــود؛ ول
کــه حاکــی از نوعــی عــرض اســت، بلکــه نفــس را دقیقــا ماننــد صــورت می دانــد کــه 
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وجــود فی نفســه آن، عیــن وجــود للبــدن و وجــود اضافــی آن اســت. بــر ایــن اســاس 
تعریــف نفــس بــه لحــاظ تعلــق بــه بــدن، نــه تعریفــی اســمی بلکــه تعریفــی حقیقــی 

ــد. )مّاصــدرا، 1379ش، ج8: 11( ــان می کن اســت کــه حقیقــت نفــس را بی

2-2 حدوث جسمانی نفس
ابن ســینا و پیروانــش نفــس را در آغــاز پیدایــش، روحانــی و تجــردش را از نــوع 
عقانــی اش دانســته اند؛ ولــی مّاصــدرا بــا ایــن دیــدگاه مخالــف اســت. وی نفــس را 
در حــدوث، جســمانی و مــادی، و امــکان تجــرد آن را در زمــان حــدوث، عقــًا منتفــی 
ــن  ــه چنی ــدرا ب ــه مّاص ــه چگون ــود ک ــرح می ش ــش مط ــن پرس ــون ای ــد. اکن می دان

نتیجــه ای رســیده اســت؟
ــارات مّاصــدرا اســتداللی را  ــوان گفــت: دو مقدمــه مســتفاد از عب در پاســخ می ت

شــکل می دهنــد کــه نتیجــه قهــری آن، جســمانی بــودن حــدوث نفــس اســت:
ــت. ــن نیس ــدان ممک ــش اب ــش از آفرین ــانی پی ــوس انس ــش نف ــکان آفرین 1- ام

)همــان:332-331(
ــن آن  ــری مجــرد و مبای ــد مرجــح حــدوث ام ــک جســم نمی توان 2- حــدوث ی

ــان، العرشــیة1361ش: 235( باشــد.) هم
 نتیجــه: نفــس در زمــان حــدوث بــدن موجــود می شــود، در حالــی کــه نمی توانــد 

مجــرد باشــد؛ پس جســمانی اســت.

2-3 ترکیب اتحادی نفس و بدن
نخســتین پرســش پــس از اثبــات حــدوث جســمانی نفــس ایــن بــود کــه نفــس بــا 
وجــود جســمانی اش هنــگام حــدوث، و پــس از آن، نســبت بــه بــدن چــه وضعیتــی 
ــه کــه بــه  ــه ترکیــب اتحــادی نفــس و بــدن اعتقــاد دارد؛ همان گون دارد؟ مّاصــدرا ب
ترکیــب اتحــادی مــاده و صــورت معتقــد اســت.) مّاصــدرا، 1379ق، ج9: 107( تبییــن 
ایــن مطلــب، در تشــریح دیــدگاه مّاصــدرا در بحــث رابطه نفــس و بــدن، از جایگاهی 
ویــژه برخــوردار اســت؛ از ایــن رو مطالــب ایــن مبحــث را ضمــن چنــد عنــوان ارائــه 

می کنیــم:
الــف. نفــس، صــورت بــدن: بیــن نفــس و بــدن ترکیــب اتحــادی برقــرار اســت؛ 
بــه گونــه ای کــه نفــس، صــورت بــدن و فعلیتــش بــه آن اســت. ترکیــب اتحــادی بیــن 
مــاده و صــورت کــه پیــش از ایــن تبییــن شــد، گواهــی روشــن بــر اتحــاد نفــس و بدن 
اســت؛ بــه گونــه ای کــه نفــس همــان بــدن و بــدن همــان نفــس اســت؛ آن گونــه کــه 
جســم، همــان صــورت جســمیه و صــورت جســمیه، همــان جســم اســت. بیــن نفــس 
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و بــدن همچــون مــاده و صــورت، عاقــه لزومیــه تحقــق دارد؛ بــه گونــه ای کــه بــدن 
در تحققــش بــه نفــس نیــاز دارد و نفــس نیــز در تعیــن شــخصی و حــدوث هویــت 
نفســی اش بــه بــدن نیازمنــد اســت مّاصــدرا نفــس را صــورت نوعیــه، نحــوه وجــود و 
تمــام بــدن می دانــد کــه بایکدیگــر ماهیــت نوعــی انســان را می ســازند؛ بــه گونــه ای 
کــه نفــس، علــت صــوری و بــدن، علــت مــادی تکــون ماهیــت انســانی اســت.) همان، 

ج8: 12(
ایــن نــوع از تعلــق، حاکــی از ارتبــاط و اتحــادی وثیــق بیــن نفــس و بــدن اســت؛ به 
گونــه ای کــه بــا وجــود نفــس، نابــودی بــدن امــکان نــدارد؛ همچنان کــه وجــود بــدن 
نیــز بــدون نفــس ناممکــن اســت، و آنچــه پــس از جدایــی نفــس از بــدن بــر جــای 
می مانــد، نــه بــدن، بلکــه جســمی از نوعــی دیگــر اســت؛ زیــرا بــدن از آن جهــت کــه 
بــدن اســت، شــرطش آن اســت کــه نفــس بــه آن تعلــق داشــته و شــریک علــِت بــدن 
باشــد؛ آن گونــه کــه صــورت جوهــری، شــریک العله بــرای مــاده اســت.) همــان، ج5: 

) 287
ــا هنــگام مــرگ و انتقــال نفــس از  مّاصــدرا ترکیــب اتحــادی نفــس و بــدن را ت
حیــات دنیــوی بــه حیــات اخــروی، انفکاك ناپذیــر می دانــد. بــر ایــن اســاس، حتــی 
پــس از راهیابــی نفــس بــه ســاحت تجــردی، بــاز هــم رابطــه نفــس و بــدن، اتحــادی 
ــا آن  اســت. امــا اینکــه چگونــه ممکــن اســت نفــِس مجــرد، صــورت بــدن بــوده، ب
ترکیــب اتحــادی داشــته باشــد، مســئله ای اســت کــه در ادامــه بــه تبییــن عقانــی آن 

خواهیــم پرداخــت.
ب. بــدن علــت مــادی وجــود نفــس: پــس از اینکــه ثابــت شــد نفــس صــورت 
ــه ایــن  بــدن اســت و بیــن آنهــا ترکیــب اتحــادی برقــرار اســت، اکنــون در پاســخ ب
پرســش کــه بــدن بــه لحــاظ مــاده اش چــه نســبتی بــا نفــس دارد، بی درنــگ می تــوان 

گفــت: بــدن، مــاده نفــس و علــت قابلــی نــوع انســانی اســت)همان، ج9: 3(
ــدگاه مشــائین آشــکار  ــا دی ــدگاه مّاصــدرا ب ــاوت دیگــر دی ــن اســاس، تف ــر ای ب
می شــود؛ زیــرا آنــان مــاده بــودن بــدن بــرای نفــس را بــه گونــه مطلــق نفــی کرده انــد. 
ــی  ــه مرجــح پذیرفتن ــه منزل ــرای تحقــق نفــس، تنهــا ب ــدن ب ــان، نقــش ب ــه نظــر آن ب
اســت نــه مــاده؛ ولــی مّاصــدرا بــا رّد ایــن نظــر بــر آن اســت کــه بــدن، مــاده نفــس 
انســانی اســت. او پنــدار مشــائین را کامــًا مــردود می دانــد. آنــان بــرای امــکاِن وجــود 

ــد: ــه کــرده بودن ــا ارائ پدیده هــا و رویدادهــا، دو معن
1- امکان به معنای استعداد حدوث صورت جوهری

 2- امکان به معنای استعداد مرجح بودن؛
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امــکان تحقــق نفــس را نســبت بــه تحقــق پیشــین بــدن، از نــوع دوم می دانســتند. 
مّاصــدرا ایــن مطلــب را نمی پذیــرد. وی بــر آن اســت کــه امــکان در ایــن مــوارد، تنهــا 
ــه معنــای اســتعداد پذیــرش صــورت نوعیــه اســت؛ از ایــن رو بــدن را مــاده نفــس  ب

می دانــد
ج. جایــگاه رابطــه نفــس و بــدن در میــان انــواع تعلــق: مّاصــدرا بــا بیــان انواع 
تعلــق، بــه تبییــن جایــگاه رابطــه نفــس و بــدن می پــردازد. تعلــِق چیــزی بــه دیگــری 
یــا در ماهیــت اســت )نــوع اول( یــا در وجــود. در صــورت دوم، یــا متعلــق نســبت بــه 
متعلق بــه اســتقال دارد یــا عیــن ربــط و تعلــق بــه آن اســت و اســتقال نــدارد )نــوع 
ــه  ــه دیگــری از قبیــل نیــاز یــک جوهــر ب دوم(. در صــورت اســتقال، یــا تعلقــش ب

جوهــر دیگــر، و یــا از قبیــل نیــاز وجــود عــرض بــه جوهــر )موضــوع( اســت. 
)نــوع ســوم(. در صــورت نیــاز یــک جوهــر بــه جوهــر دیگــر، یــا هــم در حــدوث 
و هــم در بقــا بــه آن نیــاز دارد )نــوع چهــارم( یــا تنهــا در حــدوث بــه آن نیازمند اســت 
)نــوع پنجــم(و یــا تنهــا بــه لحــاظ اســتکمال بــه آن نیــاز دارد )نــوع ششــم(. بنابرایــن 

در مجمــوع شــش نــوع تعلــق در کار خواهــد بــود:
نــوع اول: تعلــق بــه لحــاظ ماهیــت: تعلــق بــه لحــاظ ماهیــت و معنــا کــه در مطلق 
وجــود اعــم از ذهنــی و خارجــی اســت، قوی تریــن و شــدیدترین نــوع رابطــه و تعلــق 
اســت. در ایــن نــوع از تعلــق، متعلــق از لحــاظ ذهنــی و خارجــی بــه متعلق بــه وابســته 
اســت؛ بــه گونــه ای کــه امــکان تفکیــک آنهــا نــه در ذهــن وجــود دارد و نــه در خــارج؛ 
بلکــه تنهــا بــه تحلیــل عقلــی انفکاك پذیرنــد؛ ماننــد تعلــق ماهیــت بــه وجــود. ماهیــت 
در ذهــن و خــارج وابســته بــه وجــود اســت و انفــکاك آنهــا تنهــا بــه تحلیــل عقــل 

1389ش:190-187( است.)فیاضی، 
ــه لحــاظ وجــود  ــق ب ــه لحــاظ ذات و حقیقــت )وجــود(: تعل ــوع دوم: تعلــق ب ن
ــدارد؛  ــه ن ــی مســتقل از متعلق ب ِــق، ذات و حقیقت ــه متعل ــه ای اســت ک ــه گون ــی ب عین
ــه اســت.  ــت متعلق ب ــه ذات و هوی ــط ب ــن رب ــش وابســته و عی بلکــه در ذات و هویت
ــه،  ــه ای اســت کــه متعلق ب ــه گون تعلــق در اصــل وجــود خارجــی و هویــت عینــی ب
ــه وجــود  ــول( ب ــد: تعلــق وجــود ممکــن )معل ــه متعلِــق موجودیــت می دهــد؛ مانن ب
ــت  ــه ذات و هوی ــط ب ــق و رب ــن تعل ــی( کــه همــه هویتــش عی واجــب )علــت فاعل
ــزء  ــاح،1375ش، ج ــود می آورد.)مصب ــه وج ــب او را ب ــت و واج ــود اس واجب الوج

دوم: 194(
نــوع ســوم: تعلــق بــه لحــاظ ذات و نوعیــت: ایــن تعلــق عبــارت اســت از تعلــق 
وجــودی کــه بــه لحــاظ مفهومــی اســتقال دارد به جوهــر دیگــر. در این حالــت متعلق 
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نســبت بــه متعلق بــه نــه حالــت ربــط، بلکــه اســتقال دارد؛ ولــی متعلــق عــرض اســت 
و متعلــق بــه موضــوع آن؛ ماننــد تعلــق عــرض ســیاهی بــه جســمی کــه موضــوع آن 
اســت. مّاصــدرا از ایــن قســم بــه منزلــه تعلــق چیــزی بــه دیگــری در ذات و نوعیــت 
ــه وابســته  ــه ذات و نوعیــت متعلق ب ــق در ذات و نوعیتــش ب ــد کــه متعل ــر می کن تعبی
اســت. وجــه بــه کارگیــری چنیــن تعبیــری ایــن اســت کــه نوعیت اعــراض بــه صورت 
نوعیــه اســت؛ بدیــن بیــان کــه صــورت نوعیــه، نــوع هریــک از اعــراض خــود را تعیین 
می کنــد. بــرای نمونــه هندوانــه، رنــگ قرمــز و عســل، رنــگ زرد را تعییــن می کنــد.) 

مّاصــدرا، 1379ش، ج8: 325،تعلیــق مــا هــادی(
نــوع چهــارم: تعلــق بــه لحــاظ وجــود و تشــخص در حــدوث و بقــا: ایــن نــوع از 
تعلــق، تعلــق بــه لحــاظ وجــود و تشــخص اســت، بــه گونــه ای کــه متعلــق در پیدایش 
ــد  ــه نحــو عــام باشــد؛ مانن ــد ب ــد اســت، هرچن ــه نیازمن ــه متعلق ب و ادامــه حیاتــش ب
تعلــق صــورت بــه مــاده کــه وجــود و تشــخصش بــه مــاده ای از مــواد متعاقــب اســت.

) همــان(
ــوع  ــن ن ــه لحــاظ وجــود و تشــخص تنهــا در حــدوث: ای ــق ب ــوع پنجــم: تعل ن
از تعلــق نیــز بــه لحــاظ وجــود و تشــخص اســت؛ البتــه بــه گونــه ای کــه متعلــق در 
پیدایــش بــه متعلق بــه نیازمنــد اســت، ولــی در بقایــش نیــازی بــه آن نــدارد. هرچنــد 
ممکــن اســت پــس از حــدوث نیــز زمانــی کوتــاه یــا بلنــد همــراه آن باشــد،اما بــرای 
باقــی ماندنــش بــه آن نیــازی نــدارد. مّاصــدرا بــرای ایــن نــوع از تعلــق، بــه رابطــه 
نفــس بــه بــدن مثــال می زنــد؛ زیــرا براســاس دیــدگاه او نفــس در تکــون و پیدایــش، 
ماننــد طبایــع و صورت هــای مــادی کــه نیازمنــد مــاده ای مبهم انــد، بــه مــاده ای بدنــی 
ــی وحــدت  ــد، ول ــی، تحــول می یاب ــادالت پیاپ ــه در تب ــاده ای ک ــاز دارد؛ م و مبهــم نی
شــخصی و هویــت نفســانی اش بــه ســبب وحــدت و اتصــال نفــس، باقــی می مانــد. بر 
ایــن اســاس، آنچــه حافــظ وحــدت هویــت و تشــخص آن اســت همــان نفــس اســت؛ 
ــرات در موضــوع و  ــه رغــم تغی ــات، وحــدت آن را ب ــه نب همچنان کــه صــورت نوعی

ــد.) همــان :326( ــات حفــظ می کن ــاده نب م
نــوع ششــم: تعلــق بــه لحــاظ اســتکمال و کســب فضایــل: در ایــن قســم، متعلــق 
در وجــودش نیــازی بــه متعلق بــه نــدارد؛ بلکــه بــرای کامــل شــدن و کســب فضیلــت 
بــه آن نیازمنــد اســت. بــه نظــر حکمــای مشــاء، تعلــق نفــس انســانی بــه بــدن از ایــن 
قســم اســت؛ زیــرا مشــائین بــر آننــد کــه بــا رســیدن بــدن بــه حــدی از بلــوغ صــوری، 
کــه آمادگــی پذیــرش نفــس را داشــته باشــد، نفــس انســانی بــه رغــم تجــرد ذاتــی اش 

بــه آن تعلــق می گیــرد، هرچنــد نســبت بــه تعقــل امــری بالقــوه اســت.
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ــد رابطــه  ــوع اســت؛ مانن ــن ن ــق همی ــوع تعل ــن ن ــه نظــر مّاصــدرا، ضعیف تری ب
ســازنده بــا ابــزار و آالتــی کــه بــه وســیله آنهــا چیــزی می ســازد و مصنوعــی را اختــراع 
می کنــد. هرچنــد ایــن رابطــه، عرضــی و خارجــی اســت. ولــی رابطــه نفــس و بــدن 

ذاتــی و طبیعــی اســت.) همــان:374-372(
مّاصــدرا بــا تبییــن انــواع شــش گانه تعلق،جایــگاه تعلــق نفــس بــه بــدن را نشــان 
داد. بــر ایــن اســاس نفــس، صــورت بــدن اســت و تــا هنگامی که از ســاحت جســمانی 

و مــادی بهره منــد اســت، صــورت بــدن باقــی خواهــد مانــد.) همــان، ج8: 376(

2-4 نفس و بدن در قالب 
مثــال:  مّاصــدرا همچــون مشــائیان در بیــان رابطــه نفــس و بــدن از تمثیــل بهــره 
ــد؛ از  ــب کنن ــت او را جل ــد رضای ــائین نمی توانن ــای مش ــا مثال ه ــرد و طبیعت می ب
ــایه  ــدن را س ــور، و ب ــس را ن ــی آورد. او نف ــر روی م ــی دیگ ــه مثال های ــن رو وی ب ای
ــد و  ــال می زن ــه دودش مث ــدن را ب ــش و ب ــه آت ــس را ب ــه نف ــد؛ همچنان ک آن می دان
ــه و نفــس را به ســان شــخص و  ــدن را همچــون عکــس در آین ــی دیگــر، ب در تمثیل

ــدرا، 1379ش، ج9: 5( ــمارد.) ماص ــس برمی ش ــب عک صاح

فصل سوم : حدوث نفس

3-1 حدوث نفس
یکــی از مســائل مهــم در بحــث نفــس ایــن اســت کــه نفــس چگونــه حــادث مــی 
شــود. آیــا نفــس پیــش از بــدن موجــود اســت یــا اینکــه بــا بــدن حــادث مــی شــود؟ و 

بــه عبــارت دیگــر ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه آیــا نفــس قدیــم اســت یــا حــادث؟
معمــوالً فیلســوفان مشــاء، نفــس را حادث بــه حدوث روحانــی می داننــد. ماصدرا 
و پیــروان او ااز جملــه عامــه طباطبایــی- در اصــل حــادث بــودن بــا فیلســوفان مشــاء 
موافقنــد امــا آن را حــادث بــه حــدوث جســمانی )و نــه حــادث روحانــی( مــی داننــد؛ 
بــه تعبیــر معــروف، نفــس از نظــر آنــان جســمانیه الحــدوث اســت. در واقــع نفــس در 
آغــاز حــدوث و تعلــق بــه بــدن جســمانی اســت، ولــی بــه تدریــج بــا طــی مراتــب 
اســتکمالی و بــا بهــره گیــری از واســطه هــای جســمانی )بــدن و ابزارهــای بدن( مســیر 
و مراتــب کمــال وجــودی را پیمــوده و بــه تجــرد مثالــی یــا عقلــی می رســد. اساســًا 
تفــاوت نفــس انســانی بــا عقــول نیــز در ایــن اســت کــه عقــول- هــم در مقــام ذات و 
هــم در مقــام فعــل- مجــرد از مــاده انــد و نیــازی بــه مــاده ندارنــد، بــه خــاف نفــس 
که-هــم در مقــام حــادث شــدن و هــم در مقــام فعــل- بــه مــاده یــا بســتر مــادی )بدن( 
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نیازمنــد اســت.) صــدر المتألهیــن،1375، ج18: 347( 
امــا در عیــن حــال سلســله ای از احادیــث بــر تقــدم خلقــت روح بــر بــدن داللــت 
ــد ارواح پیــش از  ــان مــی کن ــی دیگــر احادیثــی وجــود دارد کــه بی ــه عبارت ــد. ب دارن

ابــدان خلــق شــده انــد کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از:
خلق األرواح قبل األبدان بألفی عام.)مجلسی،1430ق، ج58: 27(

األرواح جنــود مجنــده مــا تعــارف منهــا ائتلــف و مــا تناکــر منهــا اختلــف. )همــان، 
ج8: 63(

حــال ســؤال مهــم ایــن اســت کــه نظریــه حــدوث نفــس چگونــه بــا ایــن احادیــث 
ســازگار می شــود؟

صــدر المتألهیــن ایــن احادیــث را بــر اســاس مبانــی فلســفی خــود تأویــل مــی کند. 
از نظــر وی نفــس انســانی دارای مراتــب و نشــآت گوناگونــی اســت و برخــی از آن 
نشــآت بــه قبــل از حــدوث نفــس و قبــل از عالــم طبیعــت مربــوط مــی شــود و آن، 
همــان وجــود نفــس در مرتبــه علــت و ســببش اســت. یعنــی نفــوس آدمیــان قبــل از 
حــدوث، در مرتبــه علــل عالیــه و مبــادی نخســتین موجــود بــوده انــد و ایــن نفــوس، 
پــس از فراهــم شــدن زمینــه و اســتعداد مــاده، از جانــب آن مبــادی بــه ایــن ابــدان الیق 
و آمــاده، افاضــه مــی شــوند و در ردیــف صــور جســمانی و طبیعــت منطبــع در مــاده 

قــرار مــی گیرنــد. ماصــدرا مــی گویــد:
ان النفــوس االنســانیه موجــوده قبــل االبــدان بحســب کمــال علتهــا و ســببها و الســبب الکامــل 

یلــزم المســبب معهــا فالنفــس موجــوده مــع ســببها.) مالصــدرا، ۱۳۷۹، ج۸: ۳۳۴(
البتــه وجــود ایــن نفــوس در نشــأت قبــل از طبیعــت بــه صــورت اســتقالی نبــوده 
اســت ولــی چــون حقیقــت معلومــات در مرتبــه عللشــان بــه نحــو اشــرف موجــود 
اســت، لــذا ایــن نفــوس نیــز دقیقــاً بــه همیــن معنــی قبــل از حــدوث بــه یــک وجــود 
بســیط وحدانــی در عقــل مفــارق )عقــل فعــال( موجــود بــوده انــد. نــه اینکــه هرکــدام 
جــدای از علــت شــان موجــود باشــند و مقصــود از تقــدم نفــس بــر بــدن بیــش از ایــن 

. نیست

3-2 تجرد نفس
ادلــه عامــه طباطبایــی در اثبــات تجــرد نفــس بــه دو دســته )نقلــی و غیرنقلــی( 

تقســیم پذیرنــد.
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3-2-1 ادله نقلی
عامــه طباطبایــی مــی فرمایــد: تدبــر در بعضــی آیــات قــرآن روشــن مــی ســازد 
کــه نفــس آدمــی موجــودی اســت مجــرد، مــاورای بــدن و احکامــی غیــر از احــکام 
بــدن و هــر مرکــب جســمانی دیگــر دارد؛ )خاصــه موجــودی اســت غیــر مــادی کــه 
نــه طــول دارد و نــه عــرض و نــه در چهــار دیــواری بــدن مــی گنجــد( بلکــه بــا بــدن 
ارتبــاط و علقــه ای دارد. و یــا بــه عبارتــی بــا آن متحــد اســت و بوســیله شــعور، اراده 

و ســایر صفــات ادراکــی، بــدن را اداره مــی کنــد.
برخی از ادله نقلی ای که عامه به آنها اشاره کرده، عبارتند از:

ِتــی َقَضی  ِتــی َلــْم َتُمــْت ِفــی َمَناِمَهــا َفُیْمِســُک الَّ ــی األنُفــَس ِحیــَن َموِتَهــا َوالَّ ــُه َیَتَوفَّ )آیــه کریمــه »اللَّ
َعَلْیَهــا اْلَمــْوَت َوُیْرِســُل ااْلُْخَرى()زمــر/۴۲( خداســت آن کســی کــه جان هــا را در دم مرگ 
و هــم از کســانی کــه نمــرده انــد ولــی بــه خــواب رفتــه انــد می گیــرد، آنــگاه کــه 

قضــای مرگــش رانــده شــده نگــه مــی دارد و دیگــران را رهــا مــی کنــد.
چــون کلمــه »توفــی« و »اســتیفاء« بــه معنــای گرفتــن حــق بــه تمــام و کمــال اســت 
و مضمــون ایــن آیــه، از گرفتــن، نگــه داشــتن و رهــا کــردن ایــن اســت کــه میــان نفس 

و بــدن دوئیــت و تفاوت اســت.) طباطبایــی، 1363، ج1: 528(
ــْل  ــُروَن * ُق ــْم َکاِف ِه ــاِء َربِّ ــْم ِبِلَق ــْل ُه ــٍد َب ــٍق َجِدی ــا َلِفــی َخْل ــی اأْلْرِض أِإنَّ ــا ِف ــوا أِإَذا َضَلْلَن ــه »َوَقاُل آی
ُکــْم ُتْرَجُعــوَن ( )ســجده/۱۰و۱۱(وگفتند: آیــا  َل ِبُکــْم ُثــمَّ ِإَلــی َربِّ ــِذى ُوکِّ اُکــْم َمَلــُک اْلَمــْوِت الَّ َیَتَوفَّ
بعــد از آنکــه در زمیــن گــم شــدیم، دوبــاره بــه خلقــت جدیــدی در مــی آییــم؟ ایــن 
ســخن از ایشــان صــرف اســتبعاد اســت و دلیلــی بــرآن نــدارد بلکــه علــت آن اســت 
کــه ایمانــی بــه دیــدار پروردگارشــان ندارنــد، بگــو در دم مــرگ آن فرشــته مرگــی 
ــه ســوی  ــرد و ســپس ب ــه تمــام و کمــال می گی ــوکل برشماســت شــما را ب ــه م ک

ــد. ــاز می گردی ــان ب پروردگارت
در ایــن آیــه خــدای ســبحان یکــی از شــبهه های کفــار منکــر معــاد را ذکــر می کنــد 
ــدن )از آب و خــاك و  ــی اجــزای ب ــردن و جدای ــد از م ــا بع ــه آی ــن اســت ک و آن ای
معدنــی هایــش( و جدایــی اعضــای آن از دســت و پــا و چشــم و گوشــش و نابــودی 
همــان اجــزای عضــوی اش و دگرگــون شــدن صــورت هــا و گــم گشــتن در زمیــن، به 
طــوری کــه دیگــر هیــچ بــا شــعوری نتوانــد خــاك مــا را از خــاك دیگــران تشــخیص 

دهــد، دوبــاره خلقــت جدیــدی بــه خــود می گیریــم؟
ــه غیــر از اســتبعاد نــدارد و خــدای متعــال پاســخ آن  ایــن شــبهه هیــچ اساســی ب
ــد بگــو شــما بعــد از مــردن گــم  ــاد می دهــد و می فرمای ــه رســول گرامــی اش ی را ب
نمی شــوید و اجــزای شــما ناپدیــد و درهــم و برهــم نمی گــردد؛ چــون فرشــته ای کــه 
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مــوکل بــر شماســت شــما را بــه تمامــی و کمــال تحویــل می گیــرد و نمی گــذارد گــم 
شــوید، بلکــه در قبضــه و حفاظــت او هســتید، آنچــه از شــما گــم و درهــم و برهــم می 
شــود بدن هــای شماســت نــه نفــس شــما و یــا بــه گونــه آن کســی کــه یــک عمــر مــی 

گفــت: »مــن« و بــه او مــی گفتنــد: )طباطبایــی، 1363، ج1: 529(

3-2-2 ادله غیر نقلی
برخی از ادله غیرنقلی وی عبارتند از:

1- عــدم غفلــت از خویــش: جــای هیــچ شــکی نیســت کــه مــا در خــود، معنایی 
و حقیقتــی مــی یابیــم و مشــاهده مــی کنیــم کــه از آن معنــا و حقیقــت تعبیــر مــی کنیم 

ــه »من« ب
بــاز جــای هیــچ شــک و تردیــدی نیســت کــه هــر انســانی در ایــن درك و مشــاهده 
مثــل ماســت، مــن و تمامــی انســان هــا در ایــن درك مســاوی هســتیم و حتــی در یــک 
لحظــه از لحظــات زندگــی و شــعورمان از آن غافــل نیســتیم و مادامــی کــه شــعورم کار 

مــی کنــد، متوجهــم کــه مــن منــم و هرگــز نشــده کــه خــودم را از یــاد ببــرم.
بــه دلیــل اینکــه بارهــا شــده و مــی شــود کــه مــن از اینکــه دارای بدنــی هســتم و 
یــا دارای حــواس ظاهــری یــا باطنــی هســتم، بــه کلــی غافــل می شــوم و لیکــن حتــی 
بــرای یــک لحظــه هــم نشــده کــه از هســتی خــودم غافــل باشــم و دائمــاً »مــن« در نزد 
»مــن« حاضــر اســت؛ پــس معلــوم مــی شــود ایــن »مــن« غیــر بــدن و غیــر اجــزای 

بــدن اســت.
همچنیــن اگــر »مــن« عبــارت باشــد از بــدن مــن و یــا عضــوی از اعضــای آن و 
یــا خاصیتــی از خــواص موجــوده در آن، بــا حفــظ ایــن معنــا کــه بــدن و اعضایــش و 
آثــارش همــه و همــه مــادی اســت و یکــی از احــکام مــاده ایــن اســت کــه بــه تدریــج 
تغییــر می پذیــرد و حکــم دیگــرش ایــن اســت کــه قابــل قســمت و تجزیــه اســت، باید 
»مــن« نیــز، هــم دگرگونــی بپذیــرد و هــم قابــل انقســام باشــد بــا ایــن کــه مــی بینیــم 

ــت. چنین نیس
2- عــدم تغییــر در نفــس: نفــس بــر خــاف همــه مادیــات کــه در حــال تغییــر و 
تبدیل انــد، تغییــری نــدارد و از ایــن رو، مــادی نیســت. هرکــس کــه بــه خــود مراجعــه 
کنــد در می یابــد کــه همیشــه واحــد بــوده و بــر حــال خــود باقــی اســت و کمتریــن 

تغییــری در آن بــه وجــود نیامــده اســت.) همــان، ج1: 365(
ایــن نکتــه، ســاده اســت و اشــتغال بــه کارهــای مــادی روزمــره و زندگــی دنیــوی 
ــان،ج6: 180( ممکــن  ــی شــود.) هم ــودن نفــس م ــت انســان از مجــرد ب ســبب غفل
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اســت مــادی انــگار، بــه تغییــر نفــس نیــز معتقــد باشــد و حتــی بپذیــرد کــه »خــود« یــا 
»نفــس« او در کودکــی بــا »خــود« یــا »نفــس« او در بزرگســالی تفــاوت کــرده اســت. در 
واقــع، اگــر مــادی انــگار نفــس را همیــن بــدن بــه حســاب آورد، بــه آســانی تغییــر در 
آن را نیــز خواهــد پذیرفــت. امــا شــایدگفته شــود کــه پــس چگونــه همــه عقا، انســان 
بیســت ســال پیــش را همیــن انســان فعلــی مــی داننــد و اگــر مجــرم باشــد مجازاتــش 
مــی کننــد. در پاســخ بــه ایــن اشــکال، مــی تــوان گفــت کــه پذیرش ســاحت مســتقلی 
بــه نــام »نفــس« و مجــرد دانســتن آن، تنهــا تبییــن ممکــن از مســئله تغییــر ناپذیــری 
ــد »هویــت«  ــر نمی کن ــوان گفــت آنچــه کــه تغیی ــال می ت ــرای مث نیســت؛ چــرا کــه ب
انســان اســت نــه نفــس او؛ هویــت همــان چیــزی اســت کــه ســبب می شــود انســان 
زمــان ســابق بــا انســان فعلــی یکــی و ایــن همــان شــمرده شــود. هویــت آمیــزه ای از 
ــه  ــه و از ســلول ها ب ــان شــکل گرفت ــه مــرور زم مجموعــه ای از ویژگی هاســت کــه ب
یکدیگــر منتقــل شــده اســت. عامــه طباطبایــی اصــل را بــر وجــود امــر مجــردی بنــا 

نهــاده و خــاف آن را ناشــی از غفلــت از ایــن اصــل می دانــد.
ــادی  ــور م ــه ام ــل، هم ــن دلی ــاس ای ــر اس ــس: ب ــودن نف ــد ب ــیط و واح 3-بس
متکثرنــد، در حالــی کــه مــا نفــس خــود را واحــد و بســیط و بــدون هــر گونــه کثرتــی 

می یابیــم.) همــان، ج1، 365(
توضیحــی کــه در دلیــل پیــش بیــان کردیــم، بــرای پاســخ بــه ایــن دلیــل نیــز کافــی 
اســت. وانگهــی، پرســش ایــن اســت کــه واحــد یافتــن نفــس بــه چــه معناســت؟ اگــر 
منظــور آن اســت کــه »نفــس«  یــا »خــود« هیــچ جزئــی نــدارد، چــه بســا مــادی گــرا 
ایــن نکتــه را نپذیــرد و بــرای »خــود« نیــز اجزایــی تصــور کنــد؛ و اگــر منظــور ایــن 
اســت کــه خــود را یکپارچــه می یابیــم، در ایــن صــورت مــی تــوان ایــن اشــکال را 

مطــرح کــرد کــه مگــر مــا بــدن خــود را یکپارچــه و یکدســت نمی یابیــم؟
4-تجــرد علــم و ادراک: عامــه طباطبایــی گاه بــا توســل بــه مجــرد بــودن شــعور 
و ادراك بــه اثبــات تجــرد نفــس پرداختــه اســت. از آنجــا کــه شــعور و ادراك، کار نفس 
ــال و تعقــل( از آن جهــت کــه مــدرك  ــواع ادراکات )حــس، خی اســت و اقســام و ان
هســتند، در عالــم و ظــرف خــاص خــود تقــرر دارنــد، ایــن ظــرف نمــی توانــد مــادی 
و در حــواس مــادی بــدن باشــد؛ چــرا کــه حــواس بــدن فــی نفســه بــی بهــره از حیات 

و شــعورند.) همــان، ج6: 192(
5-علــم بــه خویــش: از برخــی ســخنان عامــه طباطبایــی دلیــل دیگــر را می تــوان 
برداشــت کــرد کــه قابــل توجــه اســت کــه عبــارت اســت از ایــن کــه انســان بــه خــود 
علــم دارد و ایــن جــز بــا اســناد بــه نفــس ممکــن نیســت. بــه تعبیــر دیگــر، علم انســان 
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بــه خــود تنهــا از طریــق نفــس صــورت مــی گیــرد و اساســاً قابــل اســتناد بــه بــدن 
. نیست

البتــه مادی گرایــان در مــوارد گوناگــون ایــن مباحــث را بررســی کرده انــد و عامــه 
طباطبایــی در تفســیر المیــزان برخــی از ایــن دیدگاه هــا را مطــرح و رد کــرده اســت. 
ــا و پیشــرفت های  ــر یافته ه ــی ب ــاً مبتن ــان عمدت ــادی گرای ــه م ــه، ادل ــاد عام ــه اعتق ب

علمــی اســت.

3-3 نظریه جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء
نظــر عامــه طباطبایــی )ره( در مــورد چگونگــی حــدوث نفــس و بــه طــور کلــی 
آفرینــش جســم و روح انســان را می تــوان بــا مراجعــه بــه آثــار ارزشــمند ایشــان بــه 

خصــوص تفســیر المیــزان بیــان نمــود.
ــم و  ــرآن کری ــات ق ــیاری از آی ــش، بس ــی در آفرین ــق تعال ــه اراده ح ــه ب ــا توج ب
روایــات بــه نــوع خلقــت انســان و مراحــل آن اشــاره دارنــد. خــدای متعــال در قــرآن 

می فرمایــد:
ْنَســاَن ِمــْن ُســاَلَلٍه ِمــْن ِطیــٍن * ُثــمَّ َجَعْلَنــاُه ُنْطَفــًه ِفــی َقــَراٍر َمِکیــٍن * ُثــمَّ َخَلْقَنــا  )َوَلَقــْد َخَلْقَنــا اْلِ
َناُه 

ْ
ْنَشــأ

َ
ْطَفــَه َعَلَقــًه َفَخَلْقَنــا اْلَعَلَقــَه ُمْضَغــًه َفَخَلْقَنــا اْلُمْضَغــَه ِعَظاًمــا َفَکَســْوَنا اْلِعَظــاَم َلْحًمــا ُثمَّ أ النُّ

ــا انســان را از  ــاً م ــا ۱۴( قطع ــون/۱۲ ت ــُن اْلَخاِلِقیَن(.)مؤمن ــُه أْحَس ــاَرَک اللَّ ــَر َفَتَب ــا آَخ َخْلًق
ــه ای در  ــپس او را نطف ــم، س ــود آفریدی ــده ب ــه ش ــه از گل گرفت ــه ای ک خاص
جایگاهــی محفــوظ قــرار دادیــم، آنــگاه نطفــه را خونــی بســته کردیــم پــس خــون 
بســته را گوشــتی جویــده شــده کردیم،ســپس گوشــت جویده شــده را بــه صورت 
اســتخوان هایــی قــرار دادیــم بعــد اســتخوان هــا را گوشــت پوشــاندیم، پــس از 
آن او را آفریــده ی دیگــری بــی ســابقه قــرار دادیــم.در ایــن آیــه شــریفه و دیگــر 
آیــات متناظــر بــه نکتــه قابــل توجهــی اشــاره شــده و آن دوســاختی بــودن خلقت 
انســان اســت؛ در ایــن آیــات ابتــدا بــه خلقــت جســم و ســپس بــه آفرینــش روح 
انســان اشــاره شــده. آفرینــش بــدن انســان بــه نوبــه خــود دارای مراتبــی اســت کــه 

ــدان اشــاره می شــود. ــل ب در ذی

3-3-1 مرحله خلق از گِل
ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن()حجر/۲۶( )َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِ

ما انسان را از ِگل خشکیده ای، که از ِگل بدبویی گرفته شده بود آفریدیم.
ــی  ــارت اســت از صدای ــای صلصــال عب ــد اصــل معن راغــب در مفــردات می گوی
کــه از هــر چیــز خشــکی چــون میــخ و امثــال آن بــه گــوش برســد و منظــور از گل 
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خشــکیده بــا الیــه هــای متعفــن بدیــن جهــت اســت کــه روی آن راه می رونــد، صــدا 
ــاده صلصــال( ــد.) راغــب، 1412، م می کن

3-3-2 مرحله نطفه
ْنَســاَن ِمــْن  ــا َخَلْقَنــا اْلِ ْهــِر َلــْم َیُکــْن َشــْیًئا َمْذُکــوًرا * ِإنَّ ْنَســاِن ِحیــٌن ِمــَن الدَّ )َهــْل أَتــی َعَلــی اْلِ

ْمَشاٍج()انســان/۱و۲(
َ
ــٍه أ ُنْطَف

عامه طباطبایی ذیل این آیه می نویسد:
بــه طــور مســلم روزگاری بــود کــه نشــانی از انســان نبــوده اســت و مراد از انســان 
در ایــن آیــه، جنــس بشــر اســت و نــه آدم ابوالبشــر، چــون آدم نخســتین از نطفــه 
خلــق نشــده اســت و منظــور از جملــه »شــیئاً مذکــوراً« ایــن اســت کــه چیــزی 
ــل زمیــن و  ــًا در مقاب ــا مث ــا ذکــر نامــش، جــزء مذکــورات باشــد ی ــود کــه ب نب
آســمان باشــد و مذکــور بــودن انســان کنایــه اســت از موجــود بــودن بالفعــل او. 
پــس انســان موجــودی اســت حــادث کــه در پدیــد آمدنــش نیازمنــد بــه صانعــی 
ــا او را بســازد و خالقــی کــه او را خلــق کنــد.) طباطبایــی، 1363، ج20:  اســت ت

)194
ــتعمال در آب  ــپس اس ــوده س ــدك ب ــی ان ــای آب ــه معن ــل ب ــه« در اص ــه »نطف کلم
ذکوریــت حیوانــات، کــه منشــأ تولیــد مثــل اســت، برمعنــای اصلــی غلبــه یافتــه اســت 
ــت  ــن صف ــه ای ــه را ب ــر نطف ــزج اســت و اگ ــوط و ممت ــای مخل ــه معن و »امشــاج« ب
معرفــی کــرده، بــه اعتبــار اجــزای مختلــف آن و یــا بــه اعتبــار مخلــوط شــدن آب نــر 

ــاده اســت.) همــان، ج20: 200( ــا آب م ی

3-3-3 مرحله علقه
ْطَفَه َعَلَقًه( ) ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ

کلمــه علــق بــه معنــای خــون بســته شــده اســت، یعنــی اولیــن حالتــی کــه منــی در 
رحــم بــه خــود مــی گیــرد و ایــن انســان تمــام و کامــل نمــی شــود مگــر بــه تدبیــر 

الهــی.) همــان، ج14: 486(

3-3-4 مرحله مضغه، عظام و لحم
مــراد از کلمــه »مضغــه« بــه معنــای قطعــه گوشــتی اســت جویــده شــده و خداونــد 
ــر اســتخوان ها گوشــت  ــه صــورت اســتخوان در مــی آورد و ب پــس از آن مضغــه را ب
ــاره مراحــل گوناگــون خلقــت جســم،  ــات درب ــر آی ــه ذک ــا توجــه ب ــی پوشــاند. ب م
ــه گوشــت، پوســت،  ــی ک ــا زمان ــه ت ــان از نطف ــت انس ــه خلق ــود ک مشــخص می ش



درا
 ص

مال
اه 

 نگ
 در

دن
س وب

 نف
طه

 راب
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

۱۹

اســتخوان بــر او درســت شــود، یــک ســیر تدریجــی و مرحلــه بــه مرحلــه اســت کــه 
در تمــام مراحــل بــر اســاس حرکــت جوهــری، جســمی، تبدیــل بــه جســم دیگر شــده 

اســت.

3-4 آفرینش ساحت نفس
قــرآن کریــم همانگونــه کــه ذکــر شــد در آیــات 14-12 ســوره مؤمنــون در صــدر 
آیــات، آفرینــش تدریجــی مــادی انســان را وصــف می کنــد و ســپس بــا جمله »انشــأناه 
ــاوت از  ــه متف ــد ک ــان می کن ــش او را بی ــری از آفرین ــه دیگ ــک مرحل ــر« ی ــاً آخ خلق
مراحــل قبلــی اســت و بیانگــر حقیقــت دیگــری اســت کــه مراحــل قبلــی اگــر چــه 
در خیلــی از اوصــاف بــا هــم تفــاوت داشــتند، مثــًا نطفــه بــا علقــه ممکــن اســت از 
لحــاظ رنــگ و شــکل و انــدازه  متفــاوت باشــند ولــی هــردو از جنــس و یــک مــاده 
انــد برخــاف مرحلــه آخــر کــه نــه عیــن آن اوصــاف اســت و نــه همجنــس آنهــا مــی 

. شد با
عامــه طباطبایــی )ره( در شــرح آیــه مزبــور، دربــاره آفرینــش ســاحت روح انســان 

ــد: می نویس
در جملــه »ثــم انشــأناه خلقــًا آخــر« ســیاق را از خلقــت قــرار نــداده اســت تــا داللــت 
کنــد بــر اینکــه آنچــه در آخــر بــه وجــود آوردیــم حقیقــت دیگــری اســت غیــر از 
آنچــه در مراحــل قبلــی بــود و ایــن دو، نوعــی اتحــاد بــا هــم دارند.)همــان، ج4: 

)222
و چــون خداونــد بــر روی اســتخوان گوشــت پوشــانید مــی فرمایــد: در ایــن حــال 
مــا ایــن انســان را تبدیــل بــه خلقــت دیگــری نمودیــم. یعنــی ایــن انســان جســمی را، 
روحانــی کردیــم و حقیقــت ایــن اجســام تبدیــل بــه نفــس ناطقــه انســانی گردیــد. پس 
در »ثــم انشــاناه خلقــا آخــر« مــاده کنــار مــی رود و آن مــاده تبدیــل بــه نفــس مجــرد 
ــردد.  ــرد می گ ــود مج ــه موج ــل ب ــری تبدی ــت جوه ــر حرک ــی در اث ــردد یعن می گ

جســم، نفــس ناطقــه مــی شــود.) همــان، ج15: 24(
بنابرایــن بــا اســتناد بــه آیــات مبارکــه مذکــور، از نظــر عامــه طباطبایــی )ره( نفــس 
انســان، جســمانیه الحــدوث اســت بــه ایــن معنــا کــه در آغــاز امــر و ابتــدای حــدوث 
ــدا  ــد و در ابت ــد می آی ــم پدی ــن عال ــن مــواد و عناصــر موجــود در ای و تکــّون از همی
جســم طبیعــی بیــش نیســت کــه حــاالت و صــورت هــای مختلــف بــه او دســت داده 
و بــا حرکــت تکاملــی و جوهــری خــود و خــروج از قــوه بــه فعــل تبدیــل بــه روح 
مــی شــود و دارای حیــات تــازه ای گشــته و کارهایــی از قبیــل اراده و فکــر و تصــرف 
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ــول در  ــل و تح ــال و تبدی ــل و انتق ــان و نق ــور جه ــر ام ــه و تدبی ــاالت مختلف در ح
موجــودات گوناگــون و خاصــه امــوری کــه از اجســام و جســمانیت ســاخته نیســت، 
از او ســر مــی زنــد. از ایــن رو نســبت نفــس بــه جســم و بــدن نســبت میــوه اســت بــه 
درخــت یــا روشــنایی بــه روغــن اســت. در واقــع نفــس در ابتــدای وجــود عیــن بــدن 
اســت ولــی بعــد از آن امتیــاز پیــدا کــرده و پــس از مــرگ، اســتقال کامــل پیــدا مــی 

کنــد.) همــان، ج1: 497-496(
 

نتیجه گیری
در حکمــت متعالیــه، بــر اســاس اصــل حرکــت جوهــری ثابــت شــده اســت کــه، 
اوالً نفــس انســانی حــادث اســت؛ ثانیــاً، حــدوث آن جســمانی اســت. عامــه طباطبایی 
نیــز بــه تبعیــت از حکمــت متعالیــه دربــاره کیفیــت رابطــه نفــس و بــدن معتقــد اســت 
کــه انســانیت انســان بــه وســیله نفــس تحقــق مــی یابــد و نفــس افعــال انســانی را بــه 
وســیله بــدن و قــوا و اعضــای مــادی خــود انجــام مــی دهــد و بــدن چیــزی بــه جــز 
آلــت و ابــزار کار نفــس نیســت. در واقــع نفــس و بــدن یــک نــوع رابطــه اتحــادی بــا 
هــم دارنــد. در بــاور عامــه، روح انســانی همــان بدنــی اســت کــه خلقــت دیگــری بــه 
خــود گرفتــه اســت، بــدون اینکــه چیــزی بــه آن اضافــه شــده باشــد. در واقــع، روح 
ــا بــدن دارد و آن ایــن  یــک امــر وجــودی اســت کــه فــی نفســه یــک نــوع اتحــاد ب
اســت کــه متعلــق بــه بــدن اســت و در عیــن حــال یــک نــوع اســتقال هــم از بــدن 

دارد کــه هــر وقــت تعلقــش از بــدن قطــع شــد از او جــدا مــی شــود.
عامــه معتقــد اســت کــه انســان در آغــاز بــه جــز یــک جســمی طبیعــی نبــوده و از بــدو 
ــی همیــن  ــا در آخــر خــدای تعال ــه، ت ــه خــود گرفت پیدایشــش صــورت هایــی گوناگــون ب
موجــود جســمانی و جامــد و خمــود را، حیاتــی دیگــر بخشــید کــه در آن خلقــت انســان 
دارای شــعور و اراده گشــت. کارهایــی مــی کنــد کــه کار جســم و مــاده نیســت، چــون شــعور 
ــل دادن و  ــه نق ــم، ب ــور عال ــر در ام ــر و تصــرف و تســخیر موجــودات و تدبی و اراده و فک
دگرگــون کــردن و امثــال آن از کارهایــی کــه از اجســام و جســمانیات ســر نمــی زنــد، نیازمند 
اســت؛ پــس نفــس بالنســبه بــه جســمی کــه در آغــاز مبــدا وجــود او بــوده )یعنــی بدنــی کــه 
باعــث و منشــأ پیدایــش آن بــوده( بــه منزلــه میــوه از درخــت و بــه وجهی بــه منزله روشــنایی 

از نفــت اســت.
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