
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  و بدن تأخر نفستبیین قرآنی تقدم و 

  *با نگاهی فلسفی
  

  **محمد مهدي مسعودي
  

  :چکیده

شناسی فلسفی، یعنی مسأله  ترین مباحث مطرح در حوزه انسان هدف این نوشتار تبیین قرآنی یکی از مهم

تکلمان بوده و کمتر به این بحث تاکنون بیشتر مورد توجه فالسفه و م. باشد تقدم و تأخر نفس از بدن می
رو پژوهش حاضر به تحلیل قرآنی ـ فلسفی این  ازاین. تبیین قرآنی ـ فلسفی آن پرداخته شده است

ترین  کند، سپس مهم در این راستا نخست معانی نفس در قرآن را مطرح می. موضوع پرداخته است

ه تبیین دیدگاه قرآن نسبت به گاه ب هاي فلسفی را در باب تقدم و تأخر نفس بررسی کرده، آن دیدگاه

واره، عالم ذر و نظریه  نگر، تمثیل جهت تبیین دیدگاه قرآن، ابتدا نظریات تفسیري واقع. پردازد مسأله می
کند و در نهایت با استدالل بر نظریه عالم ملکوت که برگرفته از دیدگاه  ملکوت را تبیین می

رسد که دیدگاه قرآن با نظریه مالصدرا  به این نتیجه میو در پایان . پردازد مالصدراست، به تایید آن می

  .نماید که معتقد به تقدم بدن بر نفس است، سازگارتر می
  

   :ها کلیدواژه

  فلسفه /قرآن /تبیین /بدن /نفس /تأخر /تقدم

                                            
  . 27/2/1394: ، تاریخ تأیید25/1/1394: تاریخ دریافت* 

 masoudimm@mums.ac.irمشهد یدانشگاه علوم پزشک ی،گروه معارف دانشکده پزشک عضو هیأت علمی** 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی 189-160 ، صفحات1394تابستان  ،75پیاپی ،2ره شما ،سال بیستم
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  مقدمه

گیري، هدفمندي و معنادار شدن زندگی  در فرهنگ قرآن، معرفت نفس در شکل

داشته و راهنماي او در مسیر سعادت دنیوي و اخروي و  بشر تأثیر مستقیم و بسزا

هاي  شاخه وحی مبین در زمینۀ نفس و. رمزگشاي رازهاي حیات بیرونی او خواهد بود

شناختی آن، بستري را فراهم ساخته است تا فیلسوفان و متکلمان دربارة آن  معرفت

فس، ارزش و اعتبار گو دربارة حقیقت نو هاي گوناگون و قابل گفت بیندیشند و عرصه

معرفت نفس، ارتباط نفس و بدن، تجرّد نفس، بقا و جاودانگی نفس، لذت و اَلم نفس، 

نوشتار . قواي نفس، اوصاف نفس و سعادت نفس را به بحث گذارده، رمزگشایی نمایند

هاي مذکور در  گستري را براي پرداختن به تمامی ساحت حاضر مجال فراخ و دامن

در یک سطح و رتبه از  ،باشد تمامی آنچه را که قابل طرح می بیند و پیش رو نمی

تأخر تقدم و «متناسب با موضوع اصلی نوشتار، مقوله  بدین جهت. شمارد اهمیت نمی

 را از منظر وحی و قرآن کریم با رویکردي فلسفی مورد بحث و بررسی قرار» نفس

این مسأله را مورد  گوترین محورهايو ترین و پرگفت داده، تالش خواهد نمود اصلی

  .بررسی و مداقّه قرار دهد

ین مسائلی است که در فلسفه ذهن و علم النفس مطرح تر مهمبحث نفس و بدن از 

شده و توجه ویژه فالسفه، حکما و متکلمان و تفسیرهاي مختلف آنها در طول تاریخ 

از ، السفهقدري است که ذهن ف اهمیت این مسأله به. این مدعاست به این امر گواهی بر

سینا، سهروردي، مالصدرا و فالسفه  فالسفه اسالمی مانند فارابی، ابنافالطون گرفته تا 

  .تحلیلی جدید را به خود مشغول کرده است

رابطه نفس و بدن دارد،  مسألههایی که ارتباط وثیقی با  ین پرسشتر مهماز جمله 

آدمی پیش از تعلّق به بدن  ال این است که آیا نفسؤس. دباش میآنها  تأخربحث تقدم و 

پیوندد، یا  ذات داشته و با حدوث بدن به آن می و افاضه به آن، وجود مفارق قائم به

گردد و در یک  نفس آن نیز حادث می ،اینکه نفس نیز مانند بدن بوده و همراه هر بدن

نفس و بدن هر دو حادثند؟ یا نفس مقدم بر بدن و برخوردار از وجود پیشینی  ،جمله

  نسبت به بدن است؟ 

آنها  تأخرطور کلی و تقدم و  نکته قابل ذکر در این رابطه آنکه بحث نفس و بدن به

تاکنون بیشتر با رویکردهاي فلسفی، کالمی و علمی مورد  ،طور خاص نسبت به هم به
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ي دینی و قرآنی آن پرداخته شده ها دیدگاهتأمل و بررسی اندیشمندان بوده و کمتر به 

فلسفی مورد بحث و  ـ با رویکردي قرآنی مسألهاین  ،در پژوهش حاضراما . است

مدعاي ما این است که اگر چه فالسفه غرب و فالسفه . بررسی قرار خواهد گرفت

اما به نظر  ،اند و نظریات گوناگون و متفاوتی مطرح کرده ها دیدگاهاسالمی در این زمینه 

رو  ازاین ،دیدگاه قرآن مطابقت بشتري داردلهین با أالمت، دیدگاه صدررسد از آن میان می

  .به دنبال تبیین این مهم هستیم

فلسفی  هاي دیدگاهین تر مهمشیوه بحث در مقاله حاضر به این شکل است که ابتدا 

و سپس دیدگاه قرآنی را بیان کرده  ،و بدن تبیین تأخر نفسمطرح شده راجع به تقدم و 

. بیشتر با کدام مکتب فلسفی سازگاري دارد و استدالل خواهیم کرد که دیدگاه قرآن

 مسألهسپس به  ،ابتدا تعریفی از نفس بر اساس دیدگاه قرآنی ارائه کرده بدین خاطر

  .پردازیم میي مطرح درباره آن ها دیدگاهتقدم نفس و بدن و 

  

  نفس در قرآن کریم

در » نفس«بررسی و کاوش در قرآن کریم بیانگر این حقیقت است که کلمۀ 

ها در  ، یکی از پرکاربردترین واژههاي مفرد و جمع و با اضافه به ضمیر و اسم بقال

مشاهده قرآن توان در آیات  میمورد کاربرد براي این واژه  350حدود و در  قرآن است

کم وجوه  ه گرچه ایهام معانی متعدد یا دستهاي لفظی این واژ ا و همایشه ترکیب. کرد

ن واژه آنجا که در مورد انسان مطرح قیقت آن است که ایاما ح ،بردي متفاوتی داردرکا

  :در یکی از دو معناي زیر به کار رفته است شده،

معناي روح و مبدأ حیات آدمی  نفس به ،در بسیاري از آیات قرآن کریم :روح. 1

منَامها فَیمسک الَّتی قَضَى اللَّه یتَوفَّى األنْفُس حینَ موتها والَّتی لَم تَمت فی { ؛کار رفته است به

  .)42/زمر( }علَیها الْموت ویرْسلُ األخْرَى إِلَى أَجلٍ مسمى

   :فرماید مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه می

المراد باألنفس األرواح المتعلقۀ باألبدان ال مجموع األرواح و األبدان ألن المجموع غیر «

عند الموت و إنما المقبوض هو الروح یقبض من البدن بمعنى قطع تعلقه بالبدن مقبوض 

تعلق التصرف و التدبیر و المراد بموتها موت أبدانها إما بتقدیر المضاف أو بنحو المجاز 

  )17/269طباطبایی، ( ».العقلی، و کذا المراد بمنامها
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اعم از مجموع روح و  ،قرآن گاه به مفهوم انساننفس در  :مرکب از جسم و روح. 2

ال یکَلّف {، )48/بقره( }زِي نَفْس عنْ نَفْسٍ شَیئاًواتَّقُوا یوما ال تَج{ ؛بدن اطالق شده است

  .  ... و) 286/بقره( }اللَّه نَفْسا إِال وسعها

  :مانند ؛استاي متضمن یکی از این دو معن گونه سایر موارد کاربرد این واژه به

}موضَراً  یحرٍ منْ خَیم لَتمکُلُّ نَفْسٍ ما ع 30/عمران آل( }...تَجِد(  

 }فَکَیف إِذا جمعناهم لیومٍ ال ریب فیه و وفِّیت کُلُّ نَفْسٍ ما کَسبت و هم ال یظْلَمونَ{

  )25/عمران آل(

  )1/نساء( }...کُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ و خَلَقَ منْها زوجها یا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم الَّذي خَلَقَ{

} توقَۀُ الْم185/عمران آل( }...کُلُّ نَفْسٍ ذائ.(  

إِذْ قالَ اللَّه یا عیسى ابنَ  و{ :مانند ؛کار رفته است البته این واژه در مورد خداوند نیز به

أَنْ أَقُولَ ما   و أُمی إِلهینِ منْ دونِ اللَّه قالَ سبحانَک ما یکُونُ لی  خذُونیمرْیم أَ أَنْت قُلْت للنَّاسِ اتَّ

نَفْسک إِنَّک أَنْت عالَّم   و ال أَعلَم ما فی  نَفْسی  بِحقٍّ إِنْ کُنْت قُلْتُه فَقَد علمتَه تَعلَم ما فی  لَیس لی

که  چنان ،که معناي آن در این مورد عبارت است از ذات خداوند )116/مائده( }الْغُیوبِ

  )لسان العرب: رك. (در لغت نیز به همین معنا آمده است

مورد کاربردهاي نفس در مورد انسان این است که نفس به معناي  ال درؤحال س

آیا مقدم بر بدن  ؟چه نسبتی دارد تأخرتقدم یا  نسبت به بدن از نظر )روح(نخست 

در ادامه درصدد  ؟پیدایش آن چگونه است ،است تأخراگر م ؟از آن تأخریا ماست 

  .ال برخواهیم آمدؤپاسخگویی به این دو س

  

 تقدم و تأخر نفس و بدن

هاي اساسی دربارة نفس و بدن این است که آیا نفس آدمی پیش از  یکی از پرسش

با حدوث بدن به آن  ذات داشته و تعلّق به بدن و افاضه به آن، وجود مفارق قائم به

نفس آن نیز حادث  ،پیوندد، یا اینکه نفس نیز مانند بدن بوده و همراه هر بدن می

  نفس و بدن هر دو حادثند؟  ،گردد و در یک جمله می

طور مستقیم در زمره مباحث ارتباط نفس با بدن مورد بحث و  به مسألههر چند این 

ارتباط وثیقی  ،ارتباط نفس و بدن چگونگی نگرش در بابولی ، است گو نبودهو گفت

فیلسوفانی که در زمینۀ حدوث و قدم . با چگونگی و مبدأ حدوث نفس ناطقه دارد
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گردد و  از جانب علّتش حادث می ،نفس معتقدند نفس ناطقه هنگام حدوث بدن

شود، در حوزه ارتباط نفس و  عنوان یک موجود مجرّد و مستقل وارد مملکت تن می به

گونه که فیلسوفانی که معتقدند  ید بر اساس همان دیدگاه عمل کنند، همانبدن نیز با

حدوث نفس محصول استکماالت و تحوالت ذاتی و جوهري بدن است و بر این 

از مراتب  ،گذاردن عوالم جمادي، نباتی و حیوانی باورند که بدن پس از پشت سر

شود و واجد اشرفیت و  تري برخوردار گردیده، آماده قبول فیض حق می وجودي کامل

شود، دیدگاه نهایی  اش به آن اعطا می گردد که در مسیر تحول ذاتی کمالی برتر می

  .اند خویش را در باب ارتباط نفس و بدن نیز بر همین اساس استوار کرده

  

  دیدگاه فیلسوفان

دهنده این حقیقت است که در رابطه  شناسی نشان تاریخ تفکر فلسفی در حوزه انسان

  : دو دیدگاه کلی میان فیلسوفان وجود دارد ،از بدن تأخر نفستقدم و با 

دیدگاه افالطون و پیروان وي است که معتقدند نفس جوهري مجرّد است که  -1

بالفعل و قدیم بوده و پیش از بدن موجودیت و فعلیت داشته است، ولی بدن جوهري 

 ،به تعبیر دیگر. گرفته استجسمانی است که نفس با تنزّل از مرتبۀ خود به آن تعلق 

نفس آدمی از عالم دیگري بوده که به جسم وي هبوط کرده و جسم به منزلۀ قفس و 

هیچ ارتباطی با هم نداشته و  ،این دو در اصل وجود و هستی. زندانی براي نفس است

نفس موجودي مجرّد، قدیم و ملکوتی است، ولی بدن، موجودي . اند کامالً از هم بیگانه

  .ی، حادث و دنیوي استجسمان

. ارتباط نفس و بدن، ارتباط زندانی و زندان یا مرغ و قفس است ،از نظر افالطونیان

اند، بلکه نیروي قهریه  طور طبیعی یکدیگر را برنگزیده بر پایۀ این نظریه، نفس و بدن به

وان ت رو تصویري که از این وضعیت می ایناز. و غالبی آنها را در کنار هم نشانده است

. مرغ نفس در قفس بدن گرفتار شده است ؛همان مرغ و قفس است ،ترسیم نمود

  )3/116مطهري، (

اي گُذرا و موقّتی بوده که پس از سپري  در این دیدگاه، مقارنت نفس با بدن، حادثه

شدن مدتی معین، نفس به وضعیت پیش از مقارنت، یعنی به زندگی بدون بدن 

ین جهانی انسان مسبوق به حیاتی کامالً نفسانی و بازخواهد گشت؛ زیرا زندگی ا
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مرگ بدن، مرگ . گونه نقشی در حدوث و بقاي نفس ندارد روحی است و بدن هیچ

و تأمین  مقوم چیستی انسان در حدوث و بقانفس . آید شخص انسانی به حساب نمی

بدن تنها شرط حضور نفس در جهان  ،آري. است بوده کننده هویت هر شخص انسانی

 )2/671افالطون، ( .ماده و زندگی این جهانی است

مورد نقد جدي قرار گرفته  ،ویژه فیلسوفان مسلمان هب ،این نظریه از سوي فیلسوفان

  :گوید میعنوان نمونه ابن سینا  به. هاي متعددي مطرح شده است و در رد آن استدالل

 ،ه از قوه استبهر چگونه ممکن است موجودي مجرّد که جوهري فعلیت یافته و بی«

و محل حوادث شود؟ همین  ه گرفته و به بدن مادي تعلّق یافتهاز عالم مفارقات فاصل

گونه با توجه به اینکه نسبت موجود مجرد به تمامی اجسام و اوقات واحد است، 

اختصاص یافتن هر نفس به بدنی خاص چگونه قابل استدالل و توجیه است؟ افزون 

ها  پیش از بدن ،نچه نفوس انسانی که وحدت نوعی دارندبر تمامی این ابهامات، چنا

اند، تکثّرشان ممتنع خواهد بود؛ زیرا تکثّر نفوس انسانی تنها از جهت  موجود بوده

هاي  پذیر است، لذا بایستی معتقد شد که انسان امکان ،کنند نسبتی که با ماده پیدا می

و همگی در یک نفس واحد،  مختلف قابل مشاهده در نفس، تفاوتی با یکدیگر نداشته

هاي مختلف میان آنها قسمت شده است که  زمان با تشکیل بدن پیش از بدن و هم

  )2/198، طبیعیات شفاابن سینا، ( ».اي نامقبول است تردید نظریه بی

نظریه افالطون را  صدرالمتألهینها باعث شده است که  ها و ضعف همین کاستی

  :ال پیراسته باشدتوجیه کند که از اشک اي گونه به

مثُل «باشد که عبارت از  مقصود وي از قدم نفس، قدم مبادي عالیه آن می«

  ».اند »الهیه

  :دهد ادامه میمالصدرا 

مقصود وي در اینجا این مطلب نیست که نفوس ناطقه با تعینات، مشخصات و «

جود باشند، در عالم مفارقات قبل از حدوث بدن مو خصوصیاتی که هر یک واجد می

اند؛ زیرا باور به چنین امري مستلزم تعطیل قواي نفس که برخی از سنخ قواي  بوده

نباتی و برخی دیگر حیوانند، خواهد بود و در یک کالم، مشکل تعطیل در وجود را 

  )8/323، اسفار، مالصدرا(» .به دنبال خواهد آورد
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نظریه استاد  ارسطو بر خالف .دیدگاه ارسطو و پیروان وي است ،نظریه دیگر -2

بسی  معتقد گردید که رابطه نفس و بدن لۀ بیگانگی نفس از بدن را نپذیرفته،أخود، مس

در . توان آن را بر اساس ارتباط صورت با ماده تعبیر نمود عمیق و وثیق بوده که می

نظریۀ ارسطو نه تنها از قدیم بودن نفس و فعلیت پیشینی آن نسبت به بدن نشانی 

باشد و این دو هر چند به  در این نظریه حادث به حدوث بدن مینیست، بلکه نفس 

اند، اما این همنشینی کامالً خصمانه نبوده، بلکه نوعی  اجبار در کنار هم قرار گرفته

این همیاري ممکن است محدود . شود همیاري و توافق میان نفس و بدن مشاهده می

 ،ناپذیر بوده و نفس عنصر جدایی باشد، اما در مجموع بیانگر این نکته است که این دو

 ،در این دیدگاه. صورت جسم است و هر صورتی با ماده خود تالئم و سازگاري دارد

  )7ارسطو، ( .روند هم از بین می دو با آیند و هر نفس و بدن با هم به وجود می

مطابق آنچه فالسفه اسالمی برداشت  ـ مخفی نماند که منظور وي از صورت

رت منطبع در ماده نیست که عدم تجرّد نفس را به دنبال داشته باشد، صو ـ اند نموده

در فلسفه . بلکه صورت غیرمنطبع بوده که تعلّقش به بدن از نوع تعلّق تدبیري است

شود و بر این  اثري یافت نمی ،ارسطویی از اینکه نفس، جوهري قدیم و بالفعل است

کار، قوه و استعداد محض است که  شود که روح حادث بوده و در آغاز مبنا اصرار می

هاي خود را در  گونه علم پیشینی برایش حاصل نبوده و تمامی معلومات و آگاهی هیچ

هر چند در وهله نخست و بر اساس مبناي فلسفی این . رساند این جهان به فعلیت می

 امانماید،  در مبدأ و نحوه پیدایش نفس، ارتباط میان نفس و بدن طبیعی می ،نظریه

همواره چگونگی این ارتباط و مقصود واقعی ارسطو با ابهاماتی نزد اندیشمندان مواجه 

  :ابهاماتی از این دست .بوده است

راستی او به نفسی غیر مادي و مجرد در انسان باور دارد؟ در صورت باور به  آیا به«

تواند صورت براي جسم و بدن  چنین امري، چگونه حقیقتی غیرمادي و مجرّد می

ت موجود مادي، اي که در عین حفظ موجودی گونه ادي باشد و با آن متّحد گردد، بهم

مادي نیز حفظ گردد؟ چنانچه وي به تجرّد نفس انسانی معتقد موجودیت موجود غیر

نباشد، هر چند تهافت ظاهري نظریه به لحاظ سازگاري با مبنا برطرف گشته، ولی 

تجرّد نفس و دریافتی که بسیاري از اعتقاد با باور قاطبۀ فیلسوفان مسلمان مبنی بر 

  )412ارسطو، (» .ناسازگار خواهد بود ،ارسطو مبنی بر تجرّد نفس دارند
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فالسفه مشّاء و از جمله شیخ الرئیس که انسان را موجودي دو بعدي دانسته، بعدي از 

پاسخ  دانند، همواره در صدد وجودش را بدن مادي و بعد دیگر را نفس یا روح مجرد می

اند که با فرض تجرّد نفس و جسمانیت بدن، چگونه این دو  سوز بوده به این سؤال اندیشه

شوند؟ در نظر فیلسوفان مکتب مشّاء، نفس  موجود کامالً مستقل به یکدیگر متعلق می

حقیقتی است که هم در حدوث و هم در بقا روحانی بوده، مجرّد آمده و مجرّد نیز 

باوري افالطونی نیست که معتقد بود نفس ازالً و ابداً روحانی است  باور مشائیون. ماند می

عنوان حقیقتی مستقل وجود داشته  و پیش از پیدایش انسان مادي، نفس او در عالم مثُل، به

البته برخی بر این گمانند که بوعلی در تعدادي از آثار خویش، نظیر نمط آخر . است

هاي عرفانی، افالطونی و  ی بیرون رفته و گرایشاشارات و قصیدة عینیه، از سیر مشّائ

اند، اما واقعیت  عنوان افالطون مسلمان یاد کرده رو از او به صوفیانه پیدا نموده است، ازاین

هاي عقالنی خویش که در آثاري نظیر شفا،  گاه از باورها و روش آن است که بوعلی هیچ

چون ارسطو معتقد است نفس اشارات و نجات طرح نموده است، دست برنداشته و هم

پیش از حدوث بدن وجود نداشته و این گونه نیست که نفوس آدمیان جداي از ابدان 

  :نویسد وي در کتاب نفس طبیعیات شفا می. ایشان باشند

یا  ،یا به وصف کثرت موجودند :وجود نفوس پیش از ابدان از دو حال خارج نیست«

 رت موجود باشند؛ زیرا نفوس در نوع وتوانند به وصف کث اما نمی .به وصف وحدت

به وصف وحدت نیز تحققی ندارند؛ . فرد است ماهیت متحدند و نوعشان منحصر به

 ،شود که امري محال است زیرا نفس واحد و بسیط، یا هنگام تعلق به ابدان تقسیم می

آید  یابد که بطالن آن نیز بدیهی است؛ زیرا الزم می یا بدون تقسیم تعلق به ابدان می

  )198، شفاابن سینا، ( ».یکسان باشند ،کنند دو بدن در آنچه دارند و کسب می

  :نویسد همین گونه در جاي دیگري می

چنانچه نفوس به وحدت شخصی پیش از ابدان موجود باشند، به ناچار براي تمایز «

توانند از طبیعت نوع  افراد با یکدیگر نیازمند عوارض هستند و عوارض نمی

آن، یکسان بودن نوع در تمامی افراد است، به ناگزیر  هباشند؛ زیرا الزم برخاسته

توانند  بخش حادث باشند، نفوس نمیر حادث هستند و چنانچه علل تمایزعوارض امو

  )199همان، ( ».قدیم باشند
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  :نویسد و سرانجام می

چنانچه نفوس پیش از ابدان تحقق داشته باشند و هر نفسی بدون بدن خاصی که «

توانایی اتّصاف به کماالت را داشته باشد، با فلسفه وجود  ،باید به آن متعلق گردد

سازگاري نخواهد داشت و  ،باشند ابدان که آلت کسب تمایالت براي نفس می

براي حصول کماالت خود نیازمند به حدوث ابدان باشند،  ،چنانچه نفوس موجود بوده

دارد؛ زیرا باید موجوداتی در نظام این با ادعاي نظام اَحسن وجود سازگاري ن

  )203همان، ( ».آفرینش، معطل در وجود باشند

در نظر وي، بدن انسان هنگامی که به میزانی از رشد و استعداد رسید که لیاقت 

خدمت به پادشاه نفس را کسب نمود، عقل فعال، نفس آدمی را خلق نموده، از عالم 

وي در قسم . تصرّف نموده، آن را تدبیر نمایدکند تا در بدن  علوي به بدن افاضه می

  :نویسد ثانی از بخش طبیعیات نجات می

باشد، بلکه میان این دو،  نفس با بدن به صورت انطباع نفس در بدن نمی رابطه«

اشتغال نفس به بدن برقرار است، تا اینکه نفس از طریق این ارتباط و عالقه،  هعالق

  )189، نجاتهمو، ( ».نفس منفعل گرددبدن را ادراك کند و بدن نیز از 

سینا بر خالف ارسطو که نفس و بدن را با یکدیگر کامالً متحد و  گونه ابن همین

به چنین اتحاد و یگانگی بین نفس و  ،داند نسبت این دو را نسبت ماده و صورت می

  :وي معتقد است. اعتقاد نداردبدن 

که با حدوث بدن حادث گشته و  نفس، جوهر کامالً مجرّد، مفارق و بسیطی است«

گیرد و در عین حال با بدن اتحادي نظیر اتحاد ماده و صورت پیدا  در آن قرار می

نفس و روح چند صباحی و ایامی چند را که در دنیاست، تعلق تدبیري به . کند نمی

ابن ( ».دهد بدن داشته و آن را آلت و ابزاري براي اعمال و افعال خویش قرار می

  )6، فا، طبیعیاتشسینا، 

سینا نخست با تمایز نهادن میان نفس و بدن، وجود  براساس آنچه گفته شد، ابن

هایی که موضوع و محمول آنها  رساند، سپس با بیان ویژگی نفس را به اثبات می

عنوان ساحتی  تواند جسم و مبدأ فیزیکی و مادي بوده باشد، به تجرّد نفس به نمی

هایی همچون علم کلّی موجب  گونه در نظر وي ویژگی همین. نماید جوهري حکم می
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تا افزون بر حدوث نفس به حدوث بدن، تجرّد نفس از حین حدوث نیز در گردد  می

  :او بر این باور است که .نظر وي مسلّم باشد

شود که در چهارچوب طبیعت، فضا و  چنین موجود مجرّدي از فاعلی صادر نمی«

  )همان( »...باشد دار این خلقت می بادي عالیه عهدهزمان قرار گرفته باشد، بلکه م

  

  مفهوم صدرایی نفس

آن دو در فلسفه صدرایی، با توجه به اصول،  تأخرم و لۀ نفس و بدن و تقدأمس

در این مکتب ما شاهد نظریات بسیار . مبادي و ادلۀ وي، تبیین بسیار مهم و دقیقی دارد

هاي پیرامونی  و نیز تحلیل مسألهدر اصل  بدیع و متفاوتی نسبت به فالسفه قبل از وي

از اصالت وجود گرفته تا تشکیک در وجود و حرکت جوهري، جسمانیۀ الحدوث آن، 

در مکتب فلسفی صدرا، هنگامی با  مسألهاین . باشیم می ...و روحانیۀ البقاء بودن نفس و

صدرا نکته توجه شود که مالشود که بدین  تري مواجه می پیچیدگی و صعوبت فزون

هاي فلسفی خویش را در باب موضوعات دشوار،  که دیدگاهخالف دیگر فیلسوفان بر

گذاري نموده به  با عنایت به منبع عقل و با توجه به میراث عقالنی دیگر فیلسوفان پایه

ریزي نظام و مکتب فلسفی خویش از  ، به اعتراف خود وي در پیگذارند بحث می

گرچه وي . ، بهره گرفته استنقل و مکاشفه و شهوداز عقل گرفته تا منابع متفاوت، 

 ولینماید،  بر عدم تقلید از نقلیات تأکید می ،روش خود را روشی کامالً برهانی دانسته

 .شود اي که شامل نقل نیز می گونه است؛ به دایره برهان را توسعه و گسترش بخشیده

  )308، شرح اصول کافی، مالصدرا(

  .توان بررسی، مالحظه و تعریف کرد از دو منظر می نفس از دیدگاه مالصدرا را

، نفس در يمنظر نخست به لحاظ جوهر مجرّد بودن نفس است که با چنین رویکرد

  .شود مباحث علم الهیات به بحث گذارده می

، نفس يمنظر دوم به لحاظ موجود متعلّق به بدن و ماده است که با چنین رویکرد

  .گیرد قرار می بحث مورددر مباحث علم طبیعیات 

توان برهانی بر  نفس از منظر نخست و در باور فیلسوفان قابل تعریف نبوده، نمی

وجود آن اقامه نمود؛ زیرا قوام تعریف و ارکان آن، جنس و فصل بوده و نفس به لحاظ 

از . جوهر مجرد بودن و بساطت آن، جنس و فصل نداشته، قابل تعریف نخواهد بود
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، با توجه )ما الحد له ال برهان له( وجود تالزم میان حد و برهان دیگر سو و با توجه به

نفس از دریچۀ دوم هم قابل  امابرهان نیز نخواهد داشت،  ،به اینکه نفس تعریف ندارد

بدین لحاظ مالصدرا نفس را این . پذیر است تعریف بوده و هم اقامه برهان بر آن امکان

  :نماید گونه تعریف می

س کمال اول لجسم طبیعی و ال کلّ جسم طبیعی، اذ لیست النفس کماالً فظهر أنّ النف«

للنّار و ال لالرض، بل النفس التی فی هذا العالم کمال لجسم طبیعی یصدر عنه 

 »...کماالته الثانیۀ بآالت یستعین بها علی افعال الحیاة کاالحساس و الحرکۀ االرادیۀ

  )8/15، اسفارهمو، (

جسم طبیعی است، اما نه هر جسم طبیعی؛ زیرا نفس کمال نفس کمال اول براي «

براي آتش، زمین و امثال آن نیست، بلکه نفسی که در این عالم موجود است، کمال 

شود توسط ابزاري که  براي آن جسم طبیعی است که از او کماالت ثانیه صادر می

  » .جوید می مدد... نفس از آنها در مورد افعالش، همانند احساس و حرکت ارادي و

نفس را کمال اول براي  ،سینا توان گفت مالصدرا نیز همچون ابن بر این اساس می

باشند؛  جسم طبیعی آلی تعریف نموده و معتقد است نوعیت انواعی که داراي نفس می

اي که گیاه بدون نفس نباتی،  گونه یعنی نبات، حیوان و انسان، به نفس آنهاست، به

  . وجود نخواهد داشت ،ی و انسان بدون نفس ناطقه، قوام نیافتهحیوان بدون نفس حیوان

نکته تمایزبخش با دیگر   در تعریف نفس از دیدگاه حکمت متعالیه باید بدین

نفس و نفسیت نفس  تفاوتی میان ذات ،مکاتب فلسفی توجه داشت که در نظر مالصدرا

سیت نفس نظر دارد و که در نظر دیگر مکاتب، تعریف نفس به نف وجود ندارد، درحالی

فیلسوفان دیگر مکاتب بر این باورند که هنگام تعریف نفس به کمال، . نه ذات نفس

نفس  ،در نظر ایشان. نه من حیث هی ،نفس از حیث تعلقش به بدن تعریف شده است

شود و داراي  داراي ذاتی جوهري و وجود لنفسه است که از آن در الهیات بحث می

وجود لغیره دارد که از آن در  اخل در مقوله اضافه بوده واست که دماهیتی عرضی 

یعنی بدن در یک سو و  ،در این اندیشه، جوهري جسمانی. گردد علوم طبیعی بحث می

یعنی نفس در سوي دیگر و اضافه میان این دو نیز در مالحظه سومی  ،جوهري مجرّد

ابن سینا، ( .گردد می مطرح بوده و اضافه نفس به بدن امري عرضی و نه ذاتی آن تلقی

  )8/17، اسفار،  مالصدرا؛ 9، اشارات و تنبیهات
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صدرالمتألهین ضمن نقد دیدگاه مزبور با عنوان حکمت مشرقیه، اشکال مهم رابطه 

نفس و بدن در حکمت مشّاء را نیز برطرف ساخته، نفس را ذاتاً متعلّق به ماده و متّحد 

  :نماید با آن معرفی می

در آنجا دو ماهیت و دو . و پدر بودن پدر با نفس بودن نفس متفاوت استبنّا بودن بنّا «

ماهیتی جوهري که به ذات بنّا و پدر، یعنی انسان مربوط است و ماهیتی . وجود است

در مقام تعریف بنّا و پدر به ذات ایشان نظر . عرَضی؛ یعنی بنّا بودن و پدر بودن

گیرد، حال آنکه نفس بودن نفس چنین  ر میشود، بلکه مفاهیم عرَضی مد نظر قرا نمی

باشد، بلکه یک وجود و یک  نفس برخوردار از دو وجود و دو ماهیت نمی. نیست

باشد و حقیقت نفس امري جدا از  ماهیت است و نفس بودن نفس عین ذات آن می

  )8/11مالصدرا، اسفار، (» .سرپرستی و تدبیر نیست

باط آن با بدن، اشارتی نیز به مبدأ حدوث و مالصدرا با چنین تعریفی از نفس و ارت

  .پیدایش مادي و جسمانی آن دارد

  

  1مفهوم صدرایی بدن

ترین مرتبۀ وجود و قابلیت محض است که صورت،  در نظر مالصدرا ماده اولی، پایین

در این دیدگاه، بدن انسان در . رساند یعنی نفس، بدان افاضه گشته، آن را به فعلیت می

رتبۀ وجودي قرار داشته و نفس که صورت آن است، از حیث وجود در ترین م پایین

باشند، اما بهرة  اي از وجود می ماده و بدن اگر چه داراي بهره. مرتبه باالتري قرار دارد

مزبور بسی اندك و عبارت است از قابلیت براي وجود اشیائی که به آن افاضه شده و با 

و صورت در وجود و اتحاد جنس و فصل در  گردند؛ همچون اتحاد ماده او متّحد می

اي از وجود، نفس داراي نوعی شناخت، اراده  مندي نفس از مرتبه با توجه به بهره. ماهیت

ماده نیز به حسب بهرة . باشد که اوصاف وجود بوده و مالزم با آن هستند و قدرت می

  )2/259ان، هم. (باشد، برخوردار از نوعی آگاهی است ضعیفی که از وجود دارا می

حاصلی نیست که تنها  جان و منفعل و بی بر اساس این دریافت، ماده یا بدن چیز بی

ز وجود، داراي هدف و مندي ا تحت تأثیر علّت فاعلی خود باشد، بلکه با توجه به بهره

یک سلسله و رشته به هم پیوسته و  ،ترین تا باالترین مرتبه و خود از پایین باشد میل می

 ،تمامی مراتب این سلسله که لباس وجود بر خود بپوشد. دهد کیل میمتصل را تش
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ترین مرتبه وجود، مرتبۀ پس از آن مواد  ماده پایین. مند از نوعی ادراك خواهد بود بهره

این مراتب هر چند به لحاظ . معدنی، سپس گیاه، سپس حیوان و در نهایت انسان است

متّحد و مرتبط با یکدیگر  ،نی و در وجودبه لحاظ درو اماباشند،  بیرونی متکثّر می

  :مالصدرا معتقد است. هستند

وجود داراي سه . تمامی عالم از وجود با شدت و ضعف اوصافش تشکیل شده است«

مرتبه اصلی عقلی، خیالی و طبیعی است که هر سه با هم مرتبطند و این هر سه مرتبه 

  )8/406همان، ( ».باشد در انسان منعکس می

شود، ماده  هنگامی که نفس انسان به بدن وي افاضه می ،این مکتب فلسفیبراساس 

 . کند به عنوان بدن انسان فعلیت پیدا می

  

  چگونگی تعلّق نفس به بدن

ها و اقسام متصورة تعلّق شیئی به  فهم بایسته دیدگاه صدرایی نیازمند آشنایی با گونه

و رویکرد مکاتب فلسفی به هر شیء دیگر، شدت و ضعف تعلّق یادشده، میزان گرایش 

صدرالمتألهین . باشد بندي مزبور می یک از این اقسام و جایگاه تعلّق نفس به بدن در طبقه

پیش از تبیین فلسفی نظریۀ ویژه خود، به بیان درآمدي مهم و دقیق پرداخته و در ضمن 

به لحاظ قوت  کند که نیاز، وابستگی و تعلق شیئی به شیء دیگر آن بر این نکته تأکید می

بندي اقسام  چنانچه طبقه. باشد و ضعف یکسان نبوده، از مراتب مختلفی برخوردار می

ترین مرتبه مرتب گردد،  ترین مرتبه تا ضعیف تعلّق شیء به شیء به حسب مالحظه قوي

وارة میزان و چگونگی تعلّق و  بندي زیر را به عنوان چارچوب و مدل توان دسته می

  :به یکدیگر در نظر گرفتوابستگی دو شیء 

این تعلّق که از سنخ تعلّق و وابستگی به حسب ماهیت و  :تعلق ماهیت به وجود) الف

باشد، در حقیقت در حوزه تعلّق شیء به شیء مندرج نبوده، ولی با مالحظه شدت  معنا می

ي بند ترین و شدیدترین اقسام بوده و جایگاه آن را در رأس طبقه و قوت تعلّق که قوي

چرایی شدت و قوت این گونه از تعلّق . گیرد دهد، مورد تذکّر قرار می مراتب تعلّق قرار می

رو است که ماهیت، چه در ذهن و چه در خارج، نیازمند به وجود بوده و جداي از آن،  ازآن

  .نه برخوردار از تقرّر و تحقق ذهنی خواهد بود و نه تحقق عینی و خارجی
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باشد،  اش می این تعلق که از سنخ تعلّق معلول به علّت مفیضه :بتعلّق ممکن به واج) ب

در این . گردد با مالحظه وابستگی شیئی به شیء دیگر به حسب ذات و حقیقت تعریف می

گونه از تعلّق و وابستگی، یک شیء در هستی خویش عین تعلّق و نیاز به شیء دیگر است، 

  .ت دیگري وابسته و متعلّق باشداي که ذات و هویت آن به ذات و هوی گونه به

این تعلق که از سنخ تعلّق به حسب تشخص و نوعیت  :تعلّق عرض به جوهر) ج

به  ،به مالحظه وابستگی و احتیاج شیئی به شیء دیگر از حیث ذات و نوعیت ،باشد می

بدین معنا که اعراض هم در تشخّص . شود میذات و نوعیت متعلّق به آن در نظر گرفته 

وابسته به وجود و نوعیت موضوع جوهري  ،خود و هم در نوعیت خودوجودي 

  .باشند خویش می

این تعلّق که از سنخ وابستگی شیئی به شیء دیگر در  :تعلّق صورت به ماده) د

مبتنی بر مالحظه این امر است  ،باشد هم در حدوث و هم در بقا می ،وجود و تشخص

نیازمند به شیئی که به آن تعلّق  ،ویشي خء وابسته هم در حدوث و هم در بقاکه شی

صورت در وجود و تشخص محتاج به ماده . دارد باشد؛ مانند تعلق صورت به ماده

باشد، البته نه به ماده معین، بلکه به ماده مبهم و غیر متعینی که در ضمن ماده معین و  می

  .گردد مشخص متحقق می

نخ وابستگی و احتیاج شیئی به این تعلّق که از س :تعلق حدوثی نفس و بدن) هـ

بر پایه این تحلیل استوار است که شیئی به حسب  ،باشد شیء دیگر در حدوث می

وجود و تشخص در حدوث به شیء دیگري محتاج باشد، ولی در تداوم وجود و 

  .تشخّص خود نیازي به آن نداشته باشد

یئی به شیء دیگر این تعلّق که از سنخ وابستگی ش :تعلّق استکمالی نفس و بدن) و

اي از مزایا و فضایل وجودي و نه به لحاظ حدوث و بقاي  تنها در راستاي کسب پاره

ترین اقسام تعلّق، وابستگی و نیاز است و مبتنی بر این تحلیل  باشد، ضعیف وجودي می

اي از موارد، شیئی به شیء دیگر تنها جهت استکمال و اکتساب  است که در پاره

صل وجود و بقاي خویش مستقل متعلّق و وابسته باشد، اما در ا فضیلت براي وجودش

  )238همان، (. باشد

 اي گونه بهباشد،  وابستگی و تعلّق نفس به بدن در حدوث می ،در نظر صدرالمتألهین

باشد که به ماده  توان گفت حکم نفس در مرحله حدوث، حکم طبایع مادي می که می
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ین نفس در آغاز پیدایش و حدوث، متعلق به ماده بنابرا. الوجود نیازمند است مبهمۀ

. ثابت و باقی است ،پیدر ن تحوالت و تبدالت گوناگون و پیمبهمی است که در ضم

شخص واحدي است، ولی بر این اساس، شخص انسانی هر چند از حیث هویت نفس 

د و شو البته جسم مأخوذ بشرط ال که از آن ماده یا موضوع اراده می( از حیث جسمیت

، موجود واحد و )شود نه جسم مأخوذه البشرط که از آن جنس یا نوع اراده می

مشخص نبوده، بلکه از این حیث واحد نوعی است که در ضمن واحدهاي شخصی 

  .گردد موجود و محقق می ،متعاقبی

صدرا معتقد است وابستگی نفس به بدن پس از مرحله حدوث تنها در راستاي مال

 .شود اي کماالت نفسانی است که جز از راه تدبیر بدن حاصل نمی دست آوردن پاره به

  )2/194مصباح یزدي، شرح جلد هشتم اسفار اربعه، (

هر چند جمهور فالسفه بر این باورند که نفس در اصل وجودش به بدن متعلق 

اي استکمال و اکتساب پس از بلوغ صوري بدن و تکمیل خلقت آن، بر امانبوده، 

نفس در آغاز و حدوث،  ،گیرد، ولی در حکمت متعالیه بدن تعلق میبه  فضایل دیگري

در این نظریه، نفس . تعلق و تشخص به بدن داشته و در بقا و استمرار تعلّق استکمالی

براي ادراك محسوسات، نیازمند  ،تا هنگامی که در مرتبۀ طبیعت و احساس قرار دارد

راکی به عضو ادراکی متناسب با آن باشد و براي هر نوع اد آالت و قواي گوناگون می

 .یابد به ادراك تام دست می ،گیرد و از این رهگذر کار می توجه کرده، آن را به

  )8/324مالصدرا، اسفار، (

نفس سینا معتقد است  داند، برخالف ابن با اینکه نفس انسانی را حادث میمالصدرا 

را، نفس در ابتداي از نظر مالصد. حادث است به حدوث بدن و نه با حدوث بدن

وي معتقد . همان بدن است و مغایرت و دوگانگی بین آن دو وجود ندارد ،حدوث

گونه که هر جوهري در ذات خود متحرّك است، نفس نیز به عنوان یکی از  است همان

ترین مراتب خود که در ابتداي  داراي این نوع از حرکت بوده و از پایین ،انواع جواهر

تدریج  کند تا اینکه به ، در اثر حرکت جوهري خود حرکت میحدوث همان بدن است

  :گوید گونه که خود می مانیابد، ه می باالترین مراتب جوهري خود ارتقا به

شوند،  آنچه گفته شد، در اثبات این امر که نفوس بشري به حدوث ابدان حادث می«

ن حاالت جوهریه به تری کند؛ زیرا آشکار شد که نفس متجدد است و از پایین کفایت می
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آمد که  بود، الزم می شود و اگر نفس در ذات خود قدیم می باالترین حاالت دگرگون می

و اگر در ذات خود . قصوري در آن نباشدفطرتاً و ذاتاً جوهري کامل باشد و نقص و 

داشت، نیازي به آالت و قوایی که برخی از آنها نباتی و  نقص و قصوري وجود نمی

  ) 8/330 همان،(» .داشت اند، نمی برخی حیوانی

به این ترتیب در فلسفه صدرایی با توجه به چگونگی پیدایش نفس از بدن و رابطه 

ترین صورتش تبیین و توضیح  از بدن به عمیق تأخر نفسرابطه تقدم و  ،دو وجودي آن

ترین نظریه  مطرح ،شود و همین باعث شده است که نظریه صدرا در این زمینه میداده 

  .در میان فیلسوفان تلقی شود

  

  دیدگاه قرآن راجع به تقدم و تأخر نفس از بدن

قرآن کریم در غالب آیات ناظر به آفرینش انسان و مراحل و مراتب خلقت وي، هم 

تأخر و هم نظریه  ،دهد مییید قرار أصراحت یا ظهور مورد ت نظریه حدوث نفس را به

  :عنوان نمونه به .از بدن را نفس

1 (}لْ أَتىینٌ   هانِ حالْانس لىعکُن شَیی رِ لَمهنَ الدا اًئمذْکُورن نُّطْفَۀٍ  *مانَ مإِنَّا خَلَقْنَا الْانس

 یهتَلشَاجٍ نَّبیعأَممس لْنَاهعیر اًفَجص1-2/انسان( }اًب(  

 ،مطرح شده است )حدوث(بعد از عدم انسان  در این آیه کریمه نخست وجود

از آنجا که انسان آفریده  .سپس آفرینش انسان از نطفه به مثابه هسته مادي وجود وي

آفرینش  ،گیریم که مقصود مینتیجه  ،شده از نطفه به سمیع و بصیر متصف شده است

پس آیه کریمه عالوه بر  .زیرا سمیع و بصیر بودن صفت روح است ؛روح از نطفه است

  . دهد میز نشان آن را از بدن نی تأخر ،حدوث روح

ال یذْکُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناه منْ قَبلُ و لَم أَو{آیه  ،شبیه آیه فوق و با همان تحلیل و تفسیر

  .است) 67/مریم( }یک شَیئاً

ال یعلَم بعد علْمٍ شَیئاً إِنَّ  أَرذَلِ الْعمرِ لکَی  و اللَّه خَلَقَکُم ثُم یتَوفَّاکُم و منْکُم منْ یرَد إِلى{) 2

  )70/نحل( }اللَّه علیم قَدیرٌ

گوید که نشان از حدوث و  مینخست از خلق و آفرینش انسان سخن در این آیه 

این نسبت بیانگر آن است  .دهد میسپس توفی را به وي نسبت  ،پیشینه عدمی وي دارد

از  .کند میکه توفی در موردش صدق همان چیزي است  ،که آنچه آفریده شده است



  

 

176  

 

تم
س

 بی
ال

س
/  

ه 
ار

شم
2 /  

ی
یاپ

پ
75 /  

ن 
ستا

تاب
13

94
 

گیریم که آنچه حادث  مینتیجه  ،کند نه جسم میآنجا که توفی تنها در مورد روح صدق 

حال اگر این آفرینش در پرتو آیات خلقت انسان که بر  .روح و نفس است ،شود می

) روم 20سوره حج و  5آیه  مانند(کید دارد أیت ماده و خاك در آفرینش وي تئمبد

گیرد و حتی  میاز بدن شکل  تأخرآید که روح م میدست  ، این نتیجه بهیمه شودضم

که مالصدرا  چنان ،شاید بتوان گفت که آیه اشاره به پیدایش روح از خود بدن دارد

پیدایش روح و نفس به مراحلی نسبت داده شده  ،زیرا در این آیه ؛مطرح کرده است

جا که این مراحل هریک با تغییر و تحول گیري بدن است و از آن است که مراحل شکل

نتیجه  ،گیرد و یک نوع رابطه ترتبی میان آنها برقرار است میمرحله قبلی صورت 

به این  .آید میگیریم که نفس نیز با همین تغییر و تحول جوهري مراحل قبلی پدید  می

خن به میان شود که در آنها از نفخ روح س میترتیب این گونه آیات تفسیر کننده آیاتی 

ثُم جعلَ نَسلَه من  *ىء خَلَقَه و بدأَ خَلْقَ الْانسانِ من طینٍلَّ شَالَّذى أَحسنَ کُ{ :مانند ؛آمده است

 دةَ قَلیالًئلْأَفِْر و ااه و نَفَخَ فیه من روحه و جعلَ لَکُم السمع و الْأَبصاثُم سو{*سلَالَۀٍ من ماء مهِینٍ

فَإِذَا سویتُه و  *خَالقُ بشَرًا من طینٍ   ئکَۀِ إِنىبک للْمالإِذْ قَالَ ر{و  )7-9/سجده( }ما تَشْکُرُونَ

  .)71-72/ص( }نَفَخْت فیه من روحى فَقَعواْ لَه ساجِدینَ

ثُم  *خَلَقْنَا اإلنْسانَ منْ ساللَۀٍ منْ طینٍ ولَقَد{: آیه کریمه استاین تر  از همه واضح) 3

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ علَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعلَقَۀَ مضْغَۀً فَخَلَقْنَا الْمضْغَۀَ عظَاما  *جعلْنَاه نُطْفَۀً فی قَرَارٍ مکینٍ

  .)12-14/منونؤم( }اللَّه أَحسنُ الْخَالقینَ ا آخَرَ فَتَباركفَکَسونَا الْعظَام لَحما ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقً

بخش  :در این آیه کریمه مراحل آفرینش انسان به دو بخش تقسیم شده است

نخست آفرینش مادي وي است که از طین آغاز شده و به پیدایش استخوان ختم 

به ایجاد آفرینش دیگر بخش دوم آفرینش جدید و تازه است که خداوند از آن  .شود می

با توجه به اینکه مخاطب در بخش دوم همان کسی  .کند مییاد  )أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ(

توان سه نکته  میاز این حقیقت  ،است که مراحل بخش نخست را گذرانده است

  .استتنتاج کرد

 نخست اینکه پیدایش بخش دوم به مثابه خلق دیگر در مرحله پیشین وجود نداشته

  .این یعنی آنکه حادث است ،است
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، از بخش دوم است تأخرنکته دوم آن است که پیدایش بخش دوم پیوسته و م

تأخر حدوث بخش دوم از بخش این نشان دهنده  .عطف شده است »مثُ«رو با  ازاین

  .نخست است

دارد که  چیزيکه اشاره به همان » أناهنشأ«نیز این است که به قرینه ضمیر  نکته سوم

برآمده از  آید که آفرینش بخش دوم دقیقاً میدست  ، بهمراحل پیشین را گذارنده است

آید که  مییعنی از درون قالب مادي انسان حقیقتی پدید  ؛مراحل بخش نخست است

که مفسران آفرینش بخش دوم را  از آنجا .است »انشاء خلق آخر«شایسته تعبیر به 

شود که پیدایش روح و  مینتیجه آن  ،دانند میمعناي پیدایش روح و نفس حیوانی  به

عد مادي وجود وي و معلول صیرورت وجودي ب تأخرم ،نفس انسان حقیقتی حادث

  :گوید میعالمه  .است

: و قد غیر السیاق من الخلق إلى اإلنشاء فقال »ثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ«: قوله تعالى«

ثم خلقناه إلخ، للداللۀ على حدوث أمر حدیث ما : ن أن یقالدو» ثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ«

کان یتضمنه و ال یقارنه ما تقدمه من مادة فإن العلقۀ مثال و إن خالفت النطفۀ فی 

أوصافها و خواصها من لون و طعم و غیر ذلک إال أن فی النطفۀ مکان کل من هذه 

ان الحمرة و هما جمیعا األوصاف و الخواص ما یجانسه و إن لم یماثله کالبیاض مک

لون بخالف ما أنشأه اهللا أخیرا و هو اإلنسان الذي له حیاة و علم و قدرة فإن ما له من 

جوهر الذات و هو الذي نحکی عنه بأنا لم یسبق من سنخه فی المراحل السابقۀ أعنی 

ما ء یناظر  ء و ال سبق فیها شی النطفۀ و العلقۀ و المضغۀ و العظام المکسوة لحما شی

  .له من الخواص و األوصاف کالحیاة و القدرة و العلم فهو منشأ حادث مسبوق بالعدم

لإلنسان المخلوق عظاما مکسوة باللحم  - على ما یعطیه السیاق - »أَنْشَأْناه«و الضمیر فی 

فهو الذي أنشأ و أحدث خلقا آخر أي بدل و هو مادة میتۀ جاهلۀ عاجزة موجودا ذا حیاة و 

فقد کان مادة لها صفاتها و خواصها ثم برز و هو یغایر سابقته فی الذات و علم و قدرة، 

الصفات و الخواص، فهو تلک المادة السابقۀ فإنها التی صارت إنسانا، و لیس بها إذ ال 

یشارکها فی ذات و ال صفات، و إنما له نوع اتحاد معها و تعلق بها یستعملها فی سبیل 

  .لۀ کالکاتب للقلممقاصدها استعمال ذي اآللۀ لآل

و قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فی الْأَرضِ أَ إِنَّا لَفی خَلْقٍ {: و هذا هو الذي یستفاد من مثل قوله

کِّلَ بِکُمي والَّذ توالْم لَکم فَّاکُمتَورُونَ قُلْ یکاف هِمبر قاءبِل ملْ هب یددج{ 



  

 

178  

 

تم
س

 بی
ال

س
/  

ه 
ار

شم
2 /  

ی
یاپ

پ
75 /  

ن 
ستا

تاب
13

94
 

عند الموت هو اإلنسان، و المتالشی الضال فی  ، فالمتوفى و المأخوذ)11/السجدة(

  .األرض هو البدن و لیس به

و قد اختلف العطف فی مفردات اآلیۀ بالفاء و ثم، و قد قیل فی وجهه إن ما عطف بثم له 

، }ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ علَقَۀً{ ،}ثُم جعلْناه نُطْفَۀً{: بینونۀ کاملۀ مع ما عطف علیه کما فی قوله

فَخَلَقْنَا {: ، و ما لم یکن بتلک البینونۀ و البعد عطف بالفاء کقوله}ثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ{

  )15/21 طباطبایی، (» .}الْعلَقَۀَ مضْغَۀً فَخَلَقْنَا الْمضْغَۀَ عظاماً فَکَسونَا الْعظام لَحماً

اي است که  یدکننده همان نظریهأیت ،براین دیدگاه کلی قرآن در مورد آفرینش نفسبنا

البته این حقیقت . یین شده استصورت کامل و دقیق مطرح و تب در فلسفه صدرایی به

توان انکار کرد که در برابر این آیات، آیات دیگري وجود دارد که به پیدایش  میرا ن

ت توان از آن چنین برداش میکم  م آن بر جسم اشاره دارد، یا دستپیشینی نفس و تقد

سورة اعراف که با تذکّر به خلقت پیشینی انسان نسبت به  11آیاتی نظیر آیه  .کرد

و {: بدن اشاره داردبه مدعاي قائالن به تقدم نفس بر  ،مرحلۀ تصویر و تسویۀ وجودي

موا آلددجالئکَۀِ اسلْمقُلْنا ل رناکُم ثُموص ثُم سوره اعراف  172، و همچنین آیه }...لَقَد خَلَقْناکُم

ها  تمامی انسان ،اي اشاره دارد که در آن این آیه نیز به مرحله. که مشهور به آیه میثاق است

از سوي پروردگار گردآوري و به شهادت بر ربوبیت و توحید فرا خوانده شده و بدان 

  .اند گواهی داده و مهر تأیید نهاده

یعنی توحید و  ،قتی واالرسد که حضور و معرفت نسبت به حقی مینظر  چنین به

ربوبیت پروردگار و اعتراف بدان، ناظر به برخورداري از مرتبتی وجودي همراه با ابزار 

باشد که از لوازم وجودي آفرینش نفس و روح  آن، یعنی علم و آگاهی و ادراك آن می

  .باشد در انسان می

 ،این گونه آیات وجود ،با توجه به اینکه قرآن کریم پیراسته از تناقض و تضاد است

هاي مهم تفسیري مربوط به آن و تأثیري که  ویژه آیۀ میثاق و آشنایی با دیدگاه هب

پرداختن به این امر در آگاهی نسبت به حقیقت رابطه تقدیمی و تأخیري نفس و بدن 

نماید،  مناسبت نمی تر به مباحث تفسیري آن بی مبسوط هدر موضوع نوشتار دارد، اشار

هاي  یر راستین آیۀ کریمه به همراه ذکر روایات مربوط و دیدگاههر چند که تفس

که از حوصله و موضوع بحث  دطلب میتري را  تفسیري مفسران ذیل آن، فرصت وسیع

  .باشد خارج می
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، شاهد شود که انسان در موطنی خاص میاز آیه کریمه میثاق چنین استفاده 

اي  گونه مشاهده نموده است، به دیت خود رات حق بوده و ربوبیت الهی و عبووحدانی

  .که با توجه به آن، مجالی براي غفلت و نسیان نیست

یاد شده سخن از موطنی است که خداوند سبحان در آنجا حقیقت انسان را  در آیه

ده است، ربوبیت خداوند به وي نشان داده و در آن حالت که او شاهد حقیقت خود بو

ها  با انسان خداوند در آن موطن شهودي. ت خویش را مشاهده نموده استو عبودی

آنچه در این آیه . از آنان بر توحید و ربوبیت اقرار گرفت و پیمان و میثاق برقرار کرده

 ،پژوهان قرار گرفته است گو و اظهارنظرهاي متفاوت مفسران و قرآنو شریفه مورد گفت

و عبودیت خویش  ت حقها و محیط اعتراف آدمی به ربوبی موطن اخذ میثاق از انسان

  .کنیم میاشاره  .باشد که در بخش زیر به نظریاتی که در این باب مطرح شده می

  

  نگر نظریۀ واقع. 1

تعبیر یاد شده در آیۀ شریفه بیان واقعیتی عینی و خارجی  گوید این نظریه می

 .است و رسوالن الهی لسان عقل و وحی و با زبان انبیا پیرامون اخذ میثاق از انسان به

بر این اساس، موطن وحی و رسالت همان موطن اخذ میثاق بوده و خداوند تبارك و 

تعالی در برابر درك عقلی که حجت باطنی اوست و مطابق با محتواي وحی که حجت 

که  را پذیرا باشند، چنانآن ظاهري حق است، از مردم پیمان گرفته که دین و معارف 

  ).60/یس( }...م یا بنی آدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّیطَانَأَلَم أَعهد إِلَیکُ{ :فرماید می

هاي عقل  این اساس، رسالت وحی که حجت بیرونی خداوند است و نیز برهان بر

آوري انسان را فراهم آورده، در  که حجت درونی خداوند است، زمینه هدایت و روي

یامبران الهی مقدمات پذیرش را پ ،نخست مرحلهدر . گردد پی آن تکلیف الهی مقرّر می

که در آغاز، عقل، برهان اقامه  ردد؛ همچنانگ تثبیت نموده، سپس تکلیف حادث می

گونه که تقدم ملکوت بر ملک زمانی نیست،  همان. گردد سپس با قبول تثبیت می ،نموده

دیدگاه مزبور . الزم نیست تقدم موطن وحی و عقل بر تکلیف نیز تقدم زمانی باشد

  :تایجی را به همراه خود داردن

 برغیر او را در رسالت، وحی و عقل، مصحح تکلیف ویژه انسان است و) الف

  .گیرد نمی
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رو  نشئه تفکّر عقلی و نشئه ارسال رسوالن، نشئه حس و دنیاست و این ازآن) ب

گرچه وحی و . شود اندیشد و در این موطن وحی نازل می است که انسان در این نشئه می

قل اموري محسوس و مادي نیستند، موطن عقل و وحی همین نشئه حس و ماده است، ع

  .باشد گونه که جاي ایمان، کفر و نفاق نیز همین نشئه می همان

محتواي آیه با دیگر آیاتی که بر این نکته تأکید دارند که به انسان عقل داده شده ) ج

حجت بر وي تمام باشد، سازگار و براي هدایت او وحی فرستاده شده تا در روز جزا 

این کار صورت پذیرفت تا انسان در : شود که ذیل آیه شریفه نیز یادآور می است؛ چنان

  .اش نداشته باشد ایمانی قیامت حجتی بر کفر و بی

موطن دنیا، وادي غفلت و غرور است و تعهد نیز در همین موطن گرفته شده ) د

دلیل وحی و . توان بر حوادث آن احتجاج نمود میرو از این جهان و نشئه  بدین. است

برهان عقل، پیمان الهی بر انسان در دنیاست تا نلغزد و به انحراف دچار نشود و چنانچه 

  .بتوان با او احتجاج نمود ،روزي مبتال ساخت لغزش و انحراف او را به خطاکاري و تیره

اند که معناي مزبور، تحمیل بر  بر این نکته نیز تأکید کرده باورمندان به این دیدگاه

اي تقدم نسبت به مرحله تکلیف  ظاهر آیه شریفه نیست؛ زیرا براي عقل و وحی، گونه

محفوظ مانده و برطبق آن، ظاهر آیه به انسان و » اذ«رو ظاهر کلمۀ  اینوجود دارد و از

موطن گونه که  نشئه دنیا اختصاص دارد؛ دنیایی که نشئه اندیشه و رسالت است، همان

بدین لحاظ صدر و ذیل آیه شریفه با هم سازگار خواهد . غفلت و غرور نیز خواهد بود

  )12/126 جوادي آملی، ؛3/33 بیضاوي،( .بود

  

  واره نظریۀ تمثیل. 2

بر اساس نظریه تمثیل، تعبیر یاد شده در آیه بیانی تمثیلی و استعاري بوده، از 

گونه نیست که خداوند در واقع از ذُریۀ واقعیتی عینی و محقّق حکایت ندارد و این 

فرزندان آدم اقرار گرفته و صحنۀ اشهاد و اخذ تعهد و سپردن میثاق تحقق پیدا کرده 

پایۀ باشد، بلکه گویا خداوند از تمامی بشر چنین اقراري را گرفته و انسان نیز بر 

داشته است؛ را عرضه » بلی«ت انسان و تجلّی مظاهر آن، وضوح ربوبیت اهللا و عبودی

فَقَالَ لَها ولألرضِ ائْتیا طَوعا أَو کَرْها قَالَتَا أَتَینَا { :فرماید نظیر آنچه در سورة فُصلت می

  .)11/فصلت( }طَائعینَ
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برخی درباره آیه شریفه نیز بر این اعتقادند که قول و امر و نهی لفظی در کار نبوده، 

رو که تابع اوامر الهی است، مظهر  و نظام آفرینش ازآن بلکه در حقیقت بیانی تمثیلی است

صورت قول و صیغۀ امر حاضر تعبیر شده  اطاعت تلقّی گردیده و این معنا در عبارت به

. بر این باور است که محتواي آیه جنبۀ تخییل و تمثیل دارد کشّافزمخشري در . است

کرده و چگونگی بیان و نقل  حکیم میرداماد این مضمون را از برخی از اهل تفسیر نقل

  )323داماد، . (گردد اي است که رضایت و تأیید ناقل از آن استشمام می گونه به

  :نویسد الدین جبل عاملی در شرح آیه شریفه می سید شرف

عنوان میثاق مطرح  در موطن تعهد به :هم توحید خداوند و هم والیت اهل بیت«

  )3الدین،  شرف(» .اند ویر حمل کردهشده است و ظاهر آیه را بر تمثیل و تص

روشن است که تفاسیر دوگانه فوق جداي از صحت و سقم آنها و نیز انطباق و 

عدم انطباق با معارف وحی و زبان قرآن، به مسألۀ ارتباط نفس و بدن به لحاظ تقدم و 

از نقد و بررسی آنها  ،پیوندي نداشته و لذا به لحاظ اختصار ،بر بدن تأخر نفس

  .شود پوشی می شمچ

  

3 .نظریۀ عالم ذر  

نظریۀ اعتقاد به  ،هاي تفسیري و نظریات مشهور دربارة آیه میثاق یکی از دیدگاه

ارواح آدمیان پیش از آنکه به ابدان  ،بر طبق نظریۀ مزبور. باشد عالمی به نام عالم ذر می

تعلّق ارواح به  دلیل به ذرات ریزي متعلق گشته و آن ذرات ریز به ،خویش تعلق یابند

وند از آنها ادر پی آگاهی و ادراك ذرات، خد. اند آنها، حیات یافته، زنده و آگاه شده

  .مطلب مزبور را میثاق گرفت

بر پایه نظریۀ این گروه، آیه شریفه ناظر به عالم ذر بوده و خداوند پیش از آنکه 

زي را که تا روز قیامت ذرات ری ،ها را در این عالم بیافریند، از صلب حضرت آدم انسان

استخراج نموده و ارواح را به  ،یکی پس از دیگري نسل آدمی را تشکیل خواهد داد

اي از ذرات، مایه حیات، درك و  آنان متعلّق نموده و هر روحی در پی تعلّق به ذره

نیز در این . 5/76ابن حزم اندلسی، ( .آگاهی و سپردن میثاق از سوي آن ذره شده است

  )15/398فخر رازي،  ؛766/ 4طبرسی، : ركزمینه 
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این نظر، آیه فوق به ضمیمه روایاتی که در تفسیر آن آمده است، بر تقدم نفس  بر بنا

  .بر بدن داللت دارد

سوي بسیاري از مفسران مورد نقد قرار گرفته است و در رد آن به  این نظریه از

  .متعددي تمسک شده است یلدال

  :فرماید م رد چنین برداشتی از آیه و روایات تفسیري ناظر به آن میعالمه طباطبایی در مقا

چگونه . تردید ضرورت و قرآن کریم و نیز روایت با چنین برداشتی مخالف است بی«

توان اثبات نمود که یک ذره از ذرات بدن فرد عیناً بدن خود فرد و برخوردار از  می

کلیف قرار گرفته و با آن اتمام درك، عقل و ضمیر شده و همین ذره مورد توجه ت

حجت شده و از آن عهد و میثاق گرفته شده باشد و ثواب و عقاب همه بر او واقع 

ت انسان به نفس عقلی و نقلی وجود دارد که انسانیگردد، حال آنکه حجت قطعی 

عالوه بر اینکه علوم ...  اوست که امري است ماوراء ماده و حادث به حدوث دنیوي

چه بدیهی و چه نظري که از آن جمله تصدیق به وجود ربی است  ،نسانتصدیقی ا

همه بعد از حصول تصوراتی است که براي انسان حاصل  ،که مالک و مدبر اوست

شود و تمامی این تصورات و تصدیقات به احساسات و حواس ظاهري و باطنی  می

افزون بر اینکه آن ...  گردد که متوقف بر وجود ترکیب مادي دنیوي است منتهی می

اگر تمامیتش متوقف به داشتن عقل و  ،ها تمام کرده حجتی را که خداوند بر انسان

اش که همان  معرفت هر دو باشد، پس عقل از ذره انسان هنگامی که به موطن اصلی

قطعاً زایل گشته و اگر چنین  ،صلب است برگشته تا موقعی که دوباره به دنیا بیاید

ود تمامیت حجت متوقف به عقل نبوده و داشتن معرفت کافی است، نباشد و گفته ش

توان گفت اگر چنین است، پس چه حاجت به اشهاد و اخذ میثاق؟ حال آنکه ظاهر  می

به ناچار باید اعتراف . آیه این است که اشهاد و اخذ میثاق براي اتمام حجت بوده

اند، به آن معنایی است  نمودهبراي آیه ) مثبتین(کنند که برگشت معنایی که ایشان 

  )8/310طباطبایی، ( ».اند که منکران عالم ذر براي آیه کرده

اند؛ زیرا  نظریه عالم ذر را مخالف با ظاهر آیه کریمه دانسته ،برخی دیگر از مفسران

و نیز نظریه  .نه از ظهر آدم ،آدم ذریه آنها را اخراج نمود فرماید خدا از ظهر بنی آیه می

زیرا این نظریه مستلزم تناسخ بوده و تناسخ  ؛اند ذر را با ادله عقلی مخالف دانسته عالم

ویژه آنکه تناسخ تنها این نیست که روح پس از مفارقت از  به. به حکم عقل محال است
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گاه روح به موجودي مادي حیوان کامل تعلّق یابد، بلکه هر به بدن انسان کامل یا ،بدن

لۀ نفس او شود و آن موجود مادي به منزلۀ بدن او گردد و جمعاً تعلّق بگیرد و به منز

یک واحد حقیقی را تشکیل دهند و سپس روح به بدن دیگري با همین خصوصیات 

  )123جوادي آملی، ( .تناسخ است ،منتقل شود

مفسران بسیاري نظریه عالم ذر را که به لحاظ فلسفی مستلزم تقدم ارواح و  رو ازاین

طوسی، ( .اند اد و ابدان است، از این آیه شریفه قابل برداشت ندانستهنفوس بر اجس

  )4/765؛ طبرسی، 5/28
  

  نظریۀ عالم ملکوت .4

بر اساس  .به تفسیر آیه میثاق پرداخته است ،ثر از مالصدارأی متیعالمه طباطبا

آید که در آن عالم،  میدست  صدرا از موطن میثاق ترسیم نموده است، بهتصوري که مال

بلکه با وجود روحانی و غیر مادي خود که متناسب با آن  ،ها نه با وجود جسمانی انسان

  . اند هی گشته و میثاق سپردهشایسته خطاب ال ،موطن مجرد است

ابعاد نظریۀ خویش را تبیین نموده و معتقد شده است که مقصود آیه  ،ایشان در ادامه

اشهاد و موطن میثاق، ملکوت جاي شهود و  هاست و شریفه، جنبۀ ملکوتی انسان

اي ملکی که در چهره ملکوتی  اي ملکوتی دارد و چهره هاست؛ زیرا انسان چهره انسان

یابد و این چهره و موطن ملکوت، مقدم بر  ت خود را می، ربوبیت اهللا و عبودیخویش

ایشان در تفسیر . چهره و موطن ملکی و دنیوي انسان بوده، ولی با آن متّحد است

  :فرماید در این باره می المیزانشریف 

اي را که منشأ  این فرض که خداوند اولین فرد از این نوع را گرفته و ماده نطفه«

از او بیرون کشیده و آن را به عدد افرادي که از این  ،نسل و ذُریه این نوع است

نیا به تجزیه نموده و به عین آن لباس و قالبی که در د ،آیند وجود می نوع تا قیامت به

کند؛ یعنی با همان عقل، گوش، چشم، ضمیر، پشت، شکم و غیره ملبس نموده  تن می

دوباره او  ،و او را شاهد بر خود گرفته و از او میثاق ستانده و پس از گرفتن میثاق

حال و اش برسد، فرضی است م گرداند تا نوبت به سیر طبیعی را به صلب برمی

یکی بار اول و  :اش دوبار در دنیا موجود شود اییت دنیمستلزم آنکه انسان با شخصی

تعدد شخصیت غیر واسطه  ن مستلزم این است که شیء واحد بهیکی بار دوم و ای



  

 

184  

 

تم
س

 بی
ال

س
/  

ه 
ار

شم
2 /  

ی
یاپ

پ
75 /  

ن 
ستا

تاب
13

94
 

  ...خودش شود

سوي او در  سوي خدا و رجوع به و اما اینکه انسان یا غیر انسان در امتداد مسیر به

حال نبوده، بلکه امري است ها و احکام مختلف وجود شود، م عوالم مختلف داراي نظام

ما هی إِال {: گویند کفّار می. رغم عقیده کفّار، اثبات نموده است  که قرآن کریم آن را به

  ).24/جاثیه( }حیاتُنَا الدنْیا نَموت ونَحیا وما یهلکُنَا إِال الدهرُ

رموده که انسان به قرآن در پاسخ آنها، زندگی دیگري را در قیامت اثبات کرده و ف

شود، در حالی که نظام  عین وجود و شخصیتی که در دنیا دارد، در آن عالم موجود می

و احکام آن عالم و آن زندگی غیر از نظام و احکام زندگی دنیاست و نیز زندگی 

دیگري در برزخ اثبات کرده که انسان به عین وجود و خصوصیاتش در آن عالم 

د، در حالی که نظام و احکام آن عالم نیز غیر نظام و احکام کن موجود شده، زندگی می

 }وإِنْ منْ شَیء إِال عنْدنَا خَزَائنُه وما نُنَزِّلُه إِال بِقَدرٍ معلُومٍ{عالم دنیاست و در آیه 

اثبات کرده که براي هر موجودي نزد خداي متعال، وجود وسیع و ) 21/حجر(

شود، دچار محدودیت و مقدار  که وقتی به دنیا نازل می غیرمحدودي در خزائن اوست

براي انسان هم که یکی از موجودات است، سابقه وجودي نزد خزائن اوست . گردد می

  .که پس از نازل شدن به این نشئه، محدود شده است

نزد خداي سبحان  ،به مقتضاي آیات قرآن، براي عالم انسانی با همه وسعتی که دارد

اي است که خداي سبحان آن را  باشد و این وجود جمعی همان وجههوجودي جمعی 

هیچ فردي از افراد دیگر غایب نبوده و افراد  ،بر افراد افاضه نموده است و در آن وجه

از خدا و خداوند نیز از ایشان غایب نیست و این همان حقیقتی است که خداوند از 

نُرِي إِبرَاهیم ملَکُوت السموات  وکَذَلک{ :آن تعبیر به ملکوت کرده و فرموده

لَتَرَونَّ  *کَال لَو تَعلَمونَ علْم الْیقینِ{، )75/انعام( }واألرضِ ولیکُونَ منَ الْموقنینَ

یمحینِ *الْجقنَ الْییا عنَّهلَتَرَو 5-7/تکاثر( }ثُم(.  

انسان مسبوق است به نشئه انسانی به این بیان روشن گردید که این نشئه دنیوي 

دیگري که عین این نشئه است، جز اینکه آحاد موجود در آن، محجوب از پروردگار 

کنند و این  خود نیستند و در آن نشئه، وحدانیت پروردگار در ربوبیت را مشاهده می

مشاهده از طریق مشاهده نفس خودشان است، نه از طریق استدالل، بلکه از این جهت 

بینند، لذا به وجود او و  که از او منقطع نیستند و حتی یک لحظه او را غایب نمی است



 

 

185 

ی
سف

 فل
ی

اه
نگ

ا 
ن ب

بد
و 

س 
 نف

خر
 تأ

 و
دم

تق
ی 

رآن
ن ق

بیی
ت

  

در این نشئه است که خداوند در آن . به هر حقّی که از طرف او باشد، اعتراف دارند

بین افراد نوع انسان تفرقه و تمایز قرار داده و هر یک از ایشان را بر نفس خود شاهد 

شد، وارد  ي، اشکاالتی که بر کالم مثبتین عالم ذر وارد میبا چنین تفسیر. گرفته است

ایشان از آیه و روایات، عالم ذري فهمیده بودند که تقدم زمانی بر این . نخواهد بود

نشأتی . عالم دارد، لیکن بنا بر معنایی که ما از آیه شریفه نمودیم، تقدم زمانی نیست

شأت دنیوي ندارد، بلکه با آن و محیط است که حسب زمان، هیچ انفکاك و جدایی از ن

  .است» فیکون«بر » کُن«به آن است و تقدمی که بر آن دارد، مانند تقدم 

فَسبحانَ الَّذي * إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَیئًا أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ{قرآن مجید در آیه شریفه 

ءکُلِّ شَی لَکُوتم هدحٍ {و نیز آیه شریفه ) 82- 83/یس( } ...بِیةٌ کَلَمداحرُنَا إِال وا أَممو

و نظایر این آیات اثبات کرده که این وجود تدریجی که براي ) 50/قمر( }بِالْبصر

و » کن«موجودات و از آن جمله براي انسان است، امري است از ناحیه خدا که با کلمه 

یکی آن وجه و : شود و این وجود داراي دو وجه است بدون تدریج، بلکه دفعتاً افاضه می

حکم آن . رویی که به طرف دنیا دارد، و یکی آن وجه که به طرف خداي سبحان دارد

. تدریج از قوه به فعل و از عدم به وجود آید وجهی که به طرف دنیا دارد، این است که به

، تا آنجا که از این نشئه طور دائم تکامل یابد طرز ناقص ظاهر گشته و سپس به نخست به

همین وجود نسبت به آن وجهی که به خداي . سوي حق متعال برگردد رخت بر بسته، به

طوري که هر چه دارد، در همان اولین مرحله  سبحان دارد، امري است غیرتدریجی، به

 .اي که به طرف فعلیت سوقش دهد، در آن نیست ظهورش داراست و هیچ قوه

و تفسیر ایشان مبنی بر وجود نوع  که بر نظریه عالم ذر شکال دیگريهمچنین ا

د از اینکه و آن اشکال عبارت بو ،بر نظریه ما وارد نیست ،انسانی در نشئه دنیا بود

است و مستلزم حمل اشهاد بر تعریف » ...و اذ اخذ ربک« لهماین توجیه مخالف با ج

  .به نحو مجازي خواهد بود

را باید بر زمان حال حمل » قالوا بلی شهدنا«و جواب » ألست بربکم«و نیز سؤال 

وشنود مربوط به نشئه دنیا نبوده، بلکه ظرف  کنیم، در حالی که چنین نیست و این گفت

معناي حقیقی خویش اراده شده و خطاب نیز  آن سابق بر ظرف دنیاست و اشهاد هم به

بدین » ...ذ اخذ ربکوإ«و سرانجام جمله . زبان حال نبوده، بلکه خطاب حقیقی است

معنا خواهد بود که ذکر کن براي مردم موطنی را که در آن موطن، خداوند از بشر از 
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طوري که احدي از افراد نماند، مگر اینکه مستقل  شان را برگرفت؛ به هاشان، ذریه صلب

و مشخص از دیگران بوده و تمامی در آن موطن ملکوتی، جدا جداي از هم اجتماع 

خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ایشان نشان داد و علیه خود نمودند و 

گواهشان گرفت و ایشان در آن موطن، غایب و محجوب از پروردگارشان نبوده و 

پروردگارشان هم از ایشان محجوب نبود، بلکه به معاینه دیدند که او پروردگارشان 

ناحیه ذات، پروردگار خود را که هر موجود دیگري به فطرت خدایی و از  است، چنان

  )323ـ8/307طباطبایی، (» .یابد، بدون اینکه از او محجوب باشد می

 وي،از نظر . مالصدار براي نفس سه نشئه عقلی، طبیعی و مثالی در نظر گرفته است

مقصود از تقدم روح بر بدن همان وجود نفس به اعتبار نشئه عقلی است که به این 

شود که تضاد و  میو هم معلوم  ،نقل پیوند زده شده استهم میان عقل و  ،ترتیب

؛ زیرا نفس در عالم ماده را منافاتی با نظریه فلسفی جسمانیت الحدوث نفس ندارد

  . کند میاي از آن نفس موجود در عالم مفارقات تلقی  جلوه

مل در تفسیر عالمه طباطبایی که به نوعی معطوف به تفسیر فلسفی از گونه أت

خوبی گواه این است که نظریه مالصدرا مطابقت  ، بهالیه از عالم و آدم استحکمت متع

و نظریه حکمت متعالیه از قرآن کریم در حدوث ارواح بیشتري با دیدگاه قرآنی داشته 

  .و نفوس پس از بدن در نشئه دنیوي استفاده کرده است

بوت چنین دهد که وي در باب ث مینشان  ،دقت در آنچه که توسط عالمه گفته شد

با صدرا همراه شده و انسان را داراي مراتب  ،عالمی که از انسان عهد گرفته شده است

 ،وجودي قبل و بعد از دنیا و داراي دو حیثیت ملکی و ملکوتی دانسته و مانند صدرا

که با حفظ و حد طوري  به ،بیند میمراتب هستی را با وجود او منطبق و سازگار 

نهد و  را در سه نشئه عقلی، مثالی و مادي پشت سر می شخصی، مراتب وجودي خود

، در توان به دست آورد براي اکتساب آن دسته از کماالتی که صرفاً در عالم ماه می

به عالم عقل راه  ،شود و پس از استکمال در قوس صعود میقوس نزول وارد این عالم 

  .گردد مییابد و با عقول عالی متحد  می
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  گیري نتیجه

تقدم و تأخر نفس و بدن با تحلیلی فلسفی ـ قرآنی، به این نتیجه رسیدیم که  در بحث

جهت رسیدن به این مهم، دیدگاه . دیدگاه قرآنی مطابقت بیشتري با حکمت متعالیه دارد

فالسفه مختلف را مطرح کرده و سپس چهار نظریه تفسیري در این حوزه را تحت عنوان 

، نظریه عالم ذر و نظریه عالم ملکوت را که هر کدام با واره نگر، نظریه تمثیل نظریه واقع

در این . توسل به آیات قرآن در صدد مستدل کردن دیدگاه خود بودند، تبیین کردیم

بخش با توجه به دیدگاه تفسیري عالمه طباطبایی که از فالسفه مکتب صدرایی است، 

عالم ملکوت عالمه طباطبایی نگر، تمثیلی و عالم ذر رد شد و در نهایت نظریه  نظریه واقع

را پذیرفتیم که معتقد است تقدم نفس بر بدن تقدم زمانی نیست، بلکه نشأتی است که بر 

حسب زمان، هیچ انفکاك و جدایی از نشأت دنیوي ندارد، بلکه با آن و محیط به آن 

  .است» فیکون«بر » کُن«است و تقدمی که بر آن دارد، مانند تقدم 

  

  :نوشت پی

ن در عبارات موجود در کتب مالصدرا از تعریف روشنی برخوردار نیست، هر چند که از بد. 1

توان به دریافت نسبتاً قابل  مجموع تعابیر و عباراتی که در مقام تعریف بدن ارائه شده است، می

اعلم «: وي یک جا بدن محسوس را این گونه تعریف نموده است. اطمینانی در این باره رسید

المحسوس، امر مرکّب من جواهر متعددة ظهرت من اجتماعها االبعاد الثالثۀ مع طبیعۀ لها أنّ البدن 

  ).285، بیۀشواهد الربو(» ...اعراض الزمۀ مفارقۀ

حکمت (» ...البدن بما هو بدن مشروط بتعلّق النفس«: لیکن با توجه به عبارات دیگر وي نظیر

لالنسان فی هذا العالم باقٍ من اول عمره الی آخره أال تري أنّ البدن الشخصی «و ) 8/382متعالیه، 

بشخصه، لکن ال من حیث مادته، النّها ابداً فی التحول و االنتقال و التبدل و الزّوال، بل من حیث 

توان به قطعیت  ، نمی)9/32همان، (» ...صورته النفسانیۀ التی بها تحفظ هویته و وجوده و تشخّصه

باور به اراده بدن . صورت مطلق، همان بدن محسوس باشد بدن به ادعا نمود که مراد وي از

سازد مبنی بر اینکه  تناقضی را نمایان می ،محسوس از عبارات گوناگون و تعابیر مختلف وي

اعتقاد به ترکیب بدن از جواهر متعدد با این اعتقاد که در صورتی بدن عنوان بدن بودن را 

فته باشد، یا اینکه بدن انسان از ابتدا تا به انتهاي عمر شود که نفس به آن تعلق گر واجد می

باشد؛ زیرا بدن محسوس که از این ویژگی برخوردار است که  بشخصه باقی است، ناسازگار می
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ماند، حال آنکه بر طبق نظر  باشد، پس از مرگ هم باقی می جوهري مرکّب از جواهر متعدد می

همچنین . نماید ایی نفس از آن، عنوان بدن صدق نمیصدرا، بر این جسم باقی مانده پس از جد

گردد و بقاي  بدن محسوس از ابتدا تا انتهاي عمر بارها دچار دگرگونی کامل شده و عوض می

توان ادعا کرد مقصود مالصدرا از  بنابراین می. آن از ابتدا تا انتهاي عمر پذیرفتنی نخواهد بود

  .باشد حسوس جزئی از آن میبدن، امري وراي بدن محسوس بوده، بدن م
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