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  از ديدگاه عالمه طباطبايى

  ∗∗∗∗منصور نصيري 

ــارO های عالمــه سيدمحمدحســين  ــايى درب طباطب
برانگيزترين مباحث مربوط به نفس و بدن همچون، حدوث نفس، 

در بخـش اول، پـس از بررسـى معنـای . پردازد
بحـث از . مسئلۀ حدوث نفـس از ديـدگاه عالمـه بررسـى شـده اسـت

س و تبعيت او از مالصدرا در اين زمينه  و ديدگاه عالمه در باب حدوث جسمانى نف
ــروح و  ــزل ال ــاب تن ــرآن در ب ــات ق ــه از آي ــاص عالم ــير خ ــى تفس ــين بررس همچن

در ادامـه بـه  .دهنـد های ديگر مقاله را شكل مى
شود كه حقيقت انسان از  شود و اين مسئله پى گرفته مى

ه عالمه چيست؟ چگونگى رابطۀ نفس و بدن از ديدگاه عالمـه بخـش پايـانى 
حتى در مباحث طباطبايى  ام كه عالمه در اين مقاله، نشان داده

گـاه از  و بر اين اساس گاه اصلى قرار داده است
  . ه استروش تفسير قرآن به قرآن بسيار دور شد

  .نفس و بدن، حقيقت انسان، عالمه طباطبايى

                                         

 nasirimansour4@gmail.com              پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى

1389 

 

 

  
  

 از ديدگاه عالمه طباطبايى نفس و بدن

از ديدگاه عالمه طباطبايى نفس و بدن

منصور نصيري 

  چكيده
ــه بررســى ديــدگاه های عالمــه سيدمحمدحســين  مقالــۀ حاضــر، ب

برانگيزترين مباحث مربوط به نفس و بدن همچون، حدوث نفس،  ترين و چالش مهم
پردازد مى... تجّرد نفس، جاودانگى نفس و 

مسئلۀ حدوث نفـس از ديـدگاه عالمـه بررسـى شـده اسـت  روح و نفس،
ديدگاه عالمه در باب حدوث جسمانى نف

ــروح و  ــزل ال ــاب تن ــرآن در ب ــات ق ــه از آي ــاص عالم ــير خ ــى تفس ــين بررس همچن
های ديگر مقاله را شكل مى بودن آن با روح انسان بخش سنخ هم

شود و اين مسئله پى گرفته مى جاودانگى نفس پرداخته مى
ه عالمه چيست؟ چگونگى رابطۀ نفس و بدن از ديدگاه عالمـه بخـش پايـانى ديدگا

در اين مقاله، نشان داده. دهد مقاله را شكل مى
گاه اصلى قرار داده است تكيهرا  فلسفى مبانى نيز قرآنى خود

روش تفسير قرآن به قرآن بسيار دور شد

  ها واژه كليد
نفس و بدن، حقيقت انسان، عالمه طباطبايى ۀنفس، بدن، جاودانگى نفس، رابط

                                                          

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى عضو هيئت علمى ∗
09/1389/ 04:    تاريخ تأييد      1389/ 28/06:   تاريخ پذيرش 



معنای روح و   ايى در مسئله نفس و بدن، به آن پرداخته است،
طباطبايى  عالمه ۀتكي. استدر اين بحث، مبانى فلسفى 

عقيده فلسفِى راسخِ وی به . فلسفى تجّرد نفس، در جای جای اين بحث پيداست
شده كه وی مباحث خود دربارO  سبببودن نفس چندان در اين بحث مشهود است كه 
ان را امری مقصود از روح يا نفس انس ،دهد كه در نهايت

كند و  وی در تبيين معنای روح، بحث را با اشاره به معنای لغوی آن آغاز مى

آيد عبارت است از مبدأ حيات كه حيـوان را  دست مى
ورت مـذكر و هـم صـ ايـن واژه هـم بـه. سازد بر احساس و حركت ارادی قادر مى

  . )195، ص13، ج1997، طباطبايى(» رود
كند اين است كه روح هميشه به معنای مبدأ  باره بر آن تأكيد مى

شود كه  رود و بر اموری اطالق مى مىكار   ، گاه روح در معنای مجازی به
وحِ مِْن ( ۀبرخى آي ؛اند آثار حسنه و مطلوب ُل الَْمالَئِكََة بِالر ينَز

. است »بالوحى«، همان »بالروح«اند كه مقصود از 
آنها معنايى كه در حيوان  ۀميان آمده و در هم سخن به

اراده  -شود كه احساس و حركت ارادی از آن ناشى مى

هـم بـه معنـای روح انسـان  کـریم قـرآنمعتقد است كه روح در 
دربارO روح متعلق به انسان، با تعـابيری  قرآناز نظر وی، 

سـخن ) 9/سـجده( )...نَفََخ فِيِه مِْن ُروِحـِه ...(و  )72/
گـر مبـدأيت خـدا بـرای روح انسـان  نوعى بيان كه به
ها بـه معنــای روح غيـر انسـان اســت كـه خــود  ســاير كاربسـت

ــ  ۀيكــى از ايــن مصــاديق، همــان معنــايى اســت كــه عالمــه در ذيــل آي
دربـارO كـه  توضيح آن. اند كردهبيان  )85/اسراء( )...

دهد كـه يهـود  های متعددی نقل شده است كه مضمون برخى از آنها نشان مى
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 معنای روح و نفس. 1

ايى در مسئله نفس و بدن، به آن پرداخته است،طباطب  يكى از مباحثى كه عالمه
در اين بحث، مبانى فلسفى او دهنده و راهبِر اصلى  وقس .نفس است

فلسفى تجّرد نفس، در جای جای اين بحث پيداست Oآموز رب
بودن نفس چندان در اين بحث مشهود است كه   مجّرد

دهد كه در نهايت ترتيب  ای گونه معنای روح و نفس را به
وی در تبيين معنای روح، بحث را با اشاره به معنای لغوی آن آغاز مى. غيرمادی بداند

  :نويسد مى
دست مى گونه كه از لغت به روح آن

بر احساس و حركت ارادی قادر مى
رود مىكار  بهمؤنث صورت  به

باره بر آن تأكيد مى ای كه عالمه در اين اما نكته
، گاه روح در معنای مجازی بهواقع در. حيات نيست

آثار حسنه و مطلوب Oمظهر و ايجادكنند
اند كه مقصود از  را به اين معنا دانسته و گفته )2/نحل( ) ...  َأْمِره
سخن به» روح«، در آيات زيادی از روی هر  به

كه احساس و حركت ارادی از آن ناشى مى-كنيم، يعنى مبدأ حيات  مشاهده مى
  .)195، ص13م، ج1997 طباطبايى،( نشده است

معتقد است كه روح در طباطبايى  از سوی ديگر، عالمه
از نظر وی، . انسان رفته و هم به معنای روح غيركار  به

/؛ ص29/حجر( )َو نَفَخُْت فِيِه مِْن ُروِحى...(نظير 
كه به كار برده است را به» نمِ « ۀگفته است و كلم

ســاير كاربسـت ).174، ص20م، ج1997 ،همـان(اسـت
ــ. مصــاديق مختلفــى دارد يكــى از ايــن مصــاديق، همــان معنــايى اســت كــه عالمــه در ذيــل آي

وُح مِْن َأْمِر َربى ( وحِ قُِل الر َويْسَألُونََك َعِن الر...
های متعددی نقل شده است كه مضمون برخى از آنها نشان مى اين آيه، شأن نزول
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سـيوطى،  :نـك( اند و چگـونگى عـذاب آن پرسـيده) 
اسـراء؛  Oسـور 85 ۀ، ذيـل آيـ315 -314، 6ج ،الدرالمنثور ف� التأویل بالمنثور

الجـواهر الحسـان ثعـالبى، : نك( در برخى از روايات آمده

سـت و ونـد ابودند كه علم به روح منحصر بـه خدا
اگـر چيـزی  ،دربارO روح بپرسـيد 9، گفتند كه از محمد
طرفداران اين شأن نـزول، ابهـام موجـود  .شود كه پيامبر نيست

  1.اند را در تأييد ديدگاه خود آورده )
و نيـز  7از علـى مثـال، بـرای شده است؛ ت ديگری نيز در تفسير آيۀ شريفه وارد
اند  دانسـته ای از فرشتگان فرشتهرا به معنای » الروح 

در برخـى روايـات نيـز  .)سوره اسراء 85، ذيل آيه 314
بـوده و بـا امـان نيـز  9شده كه با رسـول خـدا  شمرده
های مختلف،  طباطبايى، با بررسى ديدگاه عالمه .)416

بـه آن اشـاره » الـروح« واژOبـا  زيـن پـسكـه (روح در اين آيـه را 
نـد كـه ندا مى» كلمـه ايجـاد«نيـز را » امـر«و مقصـود از 

گيرنـد و ايـن وجـودی  كه در آن اسباب كونيه واسطه قرار نمى
وی  .)198-195، ص13، جم1997طباطبـايى،(است كه برتر از وجود نشأه مـادی و ظـرف زمـان اسـت 

ا مالئكـه بـ» الروح«مر هستند، اما نخستين وجه امتياز 
و از نقـايص و  آراسته شدهكماالت حقيقيه  ۀكه به هم

ه اسـت و منزّ  نيزاز احتجاب به حجاب زمان و مكان 
و بـا  يافتـهتوانـد از عـالم خـويش تنـّزل  در مراتب گوناگون عالم در سير است و با اين حـال، مى

انحاء جسميت و جهـات اسـتعدادی تصـرف  ۀواسطه در هم
لم مثـال پـا از افـق عـاتواننـد  نمىكند؛ برخالف مالئكه كه وجودشان محدود به عالم امر است و 

» الـروح«نسبت به مالئكه آن است كه » الروح«وجه امتياز ديگر 
قـرار شـدن  در ايـن دنيـا، بـر دو راهـى شـقاوتمند و سـعادتمند

  .)23، صهمان(ندارند  رو پيش مسير سعادت
  :، الروح مصاديق مختلفى دارد كه برخى از آنها عبارتند از

 

 

) روح انسـان(دربـارO روح  9اكرم از رسول
الدرالمنثور ف� التأویل بالمنثور، همو، ذيل آيه و 309ص، النزول اسباب

در برخى از روايات آمده )ذيل آيه 115، ص5م، ج1999 - ق  ه1420كثير  ابن
بودند كه علم به روح منحصر بـه خدا  ديده توراتكه يهود در  )، ذيل آيهف� تفسیر القرآن

، گفتند كه از محمدرو اين از آگاه نيست،كس از آن  هيچ
شود كه پيامبر نيست در پاسخ آن مطرح كرد، معلوم مى

وُح مِْن َأْمِر َربى  ...(ۀدر آي 85/إسراء( )...قُِل الر(
ت ديگری نيز در تفسير آيۀ شريفه وارداالبته، رواي

الروح «عباس نقل شده كه آنها در تفسير اين آيه  ابن
314ص، 6، جالدرالمنثور ف� التأویل بالمنثورسيوطى، : نك(

شمردهتر از جبرئيل و ميكائيل  بزرگ فرشتهاين 
416ص ،2، ج1412 ،ابراهيم قمـى بن على: نك(هست 

روح در اين آيـه را  واژO بر اساس صريح اين آيه،
و مقصـود از  اند دانسـته »امر خدا«از سنخ ) ردخواهيم ك

كه در آن اسباب كونيه واسطه قرار نمى وندخدا Oعبارت است از فعل ويژ
است كه برتر از وجود نشأه مـادی و ظـرف زمـان اسـت 

مر هستند، اما نخستين وجه امتياز م اَ كند كه هرچند مالئكه نيز از عالَ  تأكيد مى
كه به هماست موجودی مجّرد » الروح«آن است كه 

از احتجاب به حجاب زمان و مكان  دور است و بری و بهها و قوه و استعداد  عدم
در مراتب گوناگون عالم در سير است و با اين حـال، مى

واسطه در هم پيدا كند و بىاتحاد  ای گونه اجسام به
كند؛ برخالف مالئكه كه وجودشان محدود به عالم امر است و 

وجه امتياز ديگر  .)21، ص1371طباطبايى، (نهند  فراتر 
در ايـن دنيـا، بـر دو راهـى شـقاوتمند و سـعادتمند گزيدن سـكنىو  هبـوط ۀواسـط به

مسير سعادتجز  یگيرد؛ برخالف مالئكه كه مسير مى
، الروح مصاديق مختلفى دارد كه برخى از آنها عبارتند ازعالمهاز نظر 



لَُه َعلَى قَلْبَِك ( ُه نَز قُْل َمْن كَاَن َعُدّواً لِجِبِْريَل فَِإن
ْ ...(و  )102/النحل  )2 ؛)17/مريم()...نَا ِإلَيَها ُروَحنَا فََأْرَسل

اُه َو نَفََخ فِيِه مِْن ُروِحِه (عام در انسان دميده شده است؛ نظير  َسو السجده()...ثُم  ،
ُأولٰئَِك كَتََب فِى قُلُوبِِهُم اْإلِيَماَن َو َأيَدُهْم بُِروحٍ مِنُْه 

وحِ مِْن (ۀ شود؛ نظير آي نازل مى ُل الَْمالَئِكََة بِالر ينَز
گر  آيات كه بيانبرخى ى كه در روح )5؛ )2/لنحل

 طباطبايى،( استاند، مطرح شده  )نظير حيوانات و نباتات
  .كند كه روح در اين آيه، مطلق روح است

اين   ای با روح انسان دارد؟ از نظر عالمه طباطبايى، ميان
وی، ديدگاه كسانى را . و روح انسان نه رابطه عينيت، بلكه رابطه سنخيت برقرار است

 وَ ( ۀدر آي »الروح«آيد، مقصود از  كه با تمسك به تبادری كه از اطالق آيه به دست مى
كند  و تأكيد مى )200- 198صهمان، ( كردهاند، رد 

 ،حسينى طهرانى(لق است انسان از عالم خَ  كه  حالى كه اساساً روح در اين آيه از عالم امر است، در
طور مطلق است كه روح  همقصود از روح در اين آيه روح ب

 ۀكه آي-» االنسان قبل الدنيا« ۀايشان در رسال سخنان
طباطبايى   عالمه(  -اند مزبور را در سياق آيات مربوط به روح انسان مورد بحث و استشهاد قرار داده

 - شدنقل تفسیر المیزان مزبور از  ۀكه در ذيل آي
توان با توجه به همين نكته برطرف كرد كه از  خوانى را مى

به معنای روح انسان نيست، اما روح  مورد بحث
، همين اند گفته »النسان قبل الدنياا« ۀطور كه در رسال

 3  در بخش. شود ساكن منزل دنيوی مى و لوی خود هبوط كرده
 با تبيين معانى روح درطباطبايى   ، عالمهروی هر به .

  . داند كه از عالم امر است
دربارO معنای نفس، . آن با معنای روح است ۀبخش ديگر اين بحث، تبيين معنای نفس و رابط

آيـد كـه از نظـر ايشـان  ايى چنـين بـه دسـت مىطباطب
  :رفته است
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( ۀروحى كه با مالئكه است؛ نظير آي )1
لَُه ُروُح الْقُُدِس (و  )97/البقرة()... النحل()...قُْل نَز

عام در انسان دميده شده است؛ نظير  طور روحى كه به
ُأولٰئَِك كَتََب فِى قُلُوبِِهُم اْإلِيَماَن َو َأيَدُهْم بُِروحٍ مِنُْه ...(روحى كه با مؤمنان است؛ نظير آيه  )3؛ )9
نازل مى :انبياء رروحى كه ب )4؛ )22/لمجادلةا()...

لنحلا()...َأْمِرِه َعلَى َمْن يَشاُء مِْن عِبَاِدِه َأْن َأنِْذُروا 
نظير حيوانات و نباتات(وجود حيات در موجودات غير انسان 

كند كه روح در اين آيه، مطلق روح است تأكيد مىطباطبايى  عالمه .)198، ص13م، ج1997
ای با روح انسان دارد؟ از نظر عالمه طباطبايى، ميان چه رابطه  ،»الروح«اكنون، بايد پرسيد 

و روح انسان نه رابطه عينيت، بلكه رابطه سنخيت برقرار است» الروح«
كه با تمسك به تبادری كه از اطالق آيه به دست مى

وحِ  اند، رد  را روح انسان دانسته )...يْسَألُونََك َعِن الر
كه اساساً روح در اين آيه از عالم امر است، در

مقصود از روح در اين آيه روح ب اين،  بنابر .)161، ص]تا بى[ ،مهر تابان
سخنانالبته، . انسان نيز از سنخ آن است نه عين آن

مزبور را در سياق آيات مربوط به روح انسان مورد بحث و استشهاد قرار داده
كه در ذيل آي-گفته  با ظاهر مطالب پيش )19-18، ص1371
خوانى را مى اين ناهم. رسد خوان به نظر نمى هم

مورد بحث ۀدر آي» الروح«هرچند   نظر عالمه طباطبايى،
طور كه در رسال و همان ،انسان از سنخ همين روح است

لوی خود هبوط كردهاز مقام عِ » نفخ ربانى«با  »الروح«
.دربارO چگونگى اين تنزل توضيح خواهيم داد

داند كه از عالم امر است سنخ با روحى مى ، روح انسان را همقرآن
بخش ديگر اين بحث، تبيين معنای نفس و رابط

طباطب توان گفت كه با تأمل در كلمات عالمه مى
رفته استكار  هبه سه معنا ب ،در طى سه مرحله» نفس«
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با تأمل « :نويسد عالمه طباطبايى، مى :به آن اضافه شده
اليه خود است؛ ٌ به همان معنای مضاف» نفس« Oشود كه واژ
چيزی اضافه نشود در صورتى كه به   ،رو اين از. ای كه به آن اضافه شده است

 مثال، رود و برای مىكار   نفس به اين معنا برای تأكيد لفظى به
نفس به اين معنا به خدا نيز اطالق  .)285، ص14م، ج1997

ُ نَفَْسهُ ...(و )12/منعاا()... ُركُُم اّهللاٰ عمران آل()...يَحذ /

بعد، كاربست نفس برای اشاره به  ۀعالمه در مرحل
اين كاربست گاه حتى بدون . ، رايج شد)يعنى موجود مركب از روح و بدن

 )189/ األعراف()...ُهَو الِذی َخلَقَكُْم مِْن نَفٍْس َواِحَدٍة 
َمْن قَتََل نَفْساً بِغَيِر نَفٍْس َأْو فََساٍد فِى ...( ۀاست و نيز آي

» روح انسـان«نفس برای اشاره به معنای  Oسوم، از واژ
از نظر عالمه طباطبايى، دليل اين امر آن است كه حيات و قـدرت و علـم كـه 

، 14ج م،1997 طباطبـايى،(يابنـد  بـدون آن تحقـق نمى

رايـج نيسـت؛ ) گياهـان مثـال، بـرای(ها  بـرای غيـر انسـان
 در - موسـدوم و همچنين، نفس بـه معنـای . »نفس النبات

موجودات شناسان اين  رود؛ هرچند لغت نمىكار  فرشته و جن به
دانـد، ايـن دو معنـا را  كه فرشته و جن را دارای تكليف مى

معنای سوم همان معنايى است كه با   ،روی هر به .)285
ــتفاده مى ــه روح از آن اس ــوط ب ــث مرب ــوالً در مباح ــت و معم ــان اس ــای روح يكس ــود و  معن ش

اسـتفاده   »روح«بـرای اشـاره بـه » نفس«نيز بسان بسياری ديگر از فيلسوفان از واژه 
عطـف صـورت  گيرد و گاه اين دو را به مىكار  به 
نيـز ناميـده  »روح«كند كـه نفـس،  تصريح مى او .)

 

 

به آن اضافه شده» نفس«هر آنچه كه  ىبه معنا. 1
شود كه واژ معلوم مى  در موارد استعمال نفس،

ای كه به آن اضافه شده است يعنى به معنای كلمه
نفس به اين معنا برای تأكيد لفظى به. معنای مشخصى نخواهد داشت

1997طباطبايى،(» نفسه جائنى زيدٌ «: شود گفته مى
ْحَمَة ...(ۀشود؛ نظير آي مى كَتََب َعلَى نَفِْسِه الر...
  .)285ص ،همان( )30و28

عالمه در مرحلبه اعتقاد  :شخص انسان ىبه معنا .2
يعنى موجود مركب از روح و بدن(فقط شخص انسان 

ُهَو الِذی َخلَقَكُْم مِْن نَفٍْس َواِحَدٍة (ۀرود؛ نظير آي مىكار   به انسان بهشدن  اضافه
است و نيز آي» واحد  من شخص انسانى«كه مقصود 

  .)32/مائدة()...اْألَْرِض 
سوم، از واژ ۀدر مرحل :»روح انسان« ىبه معنا .3

از نظر عالمه طباطبايى، دليل اين امر آن است كه حيات و قـدرت و علـم كـه . استفاده شده است
بـدون آن تحقـق نمى و ست، قائم به نفـس بـودههاها به آن قوام انسان

   .)285ص
بـرای غيـر انسـانفـس نسـوم و كاربست معنـای دوم 

نفس النبات«شود  ، در مورد گياه گفته نمىرو اين از
فرشته و جن به دربارO موجوداتى همچون -لغت

كه فرشته و جن را دارای تكليف مى نيز با اين قرآن. دانند را دارای حيات مى
285، ص14ج ،همان( .نبرده استكار  برای آنها به

ــتفاده مى ــه روح از آن اس ــوط ب ــث مرب ــوالً در مباح ــت و معم ــان اس ــای روح يكس معن
نيز بسان بسياری ديگر از فيلسوفان از واژه طباطبايى  عالمه

 »روح«نفس را به معنای  واژOوی، گاه . كند مى
)113، ص2ج ،همـان: نك( گيرد مىكار  تفسيری به



مقصـود از نفـس همـين   ها، گونـه كاربسـت و روشن است كه در اين
  .معنای سوم است؛ در اين مقاله نيز مقصود از نفس همين معناست

معمـوالً . شـود در بحث حدوث نفس، اين است كه نفـس چگونـه حـادث مى
از جملـه  - وداننـد؛ مالصـدرا و پيـروان ا روحـانى مى

بـه حـادث  موافقنـد، امـا آن را ءامّشـفيلسـوفان بـودن نفـس، بـا 
و  الحـدوث جسمانية«دانند؛ به تعبير معروف، نفس از نظر آنان 

حدوث و تعلق به بدن جسمانى است، ولى به تـدريج 
مسـير و ، )بـدن و ابزارهـای بـدن(های جسمانى  گيری از واسطه

اساساً تفـاوت نفـس انسـانى بـا . رسد ده و به تجّرد مثالى يا عقلى مى
نيـازی  اند و مجّرد از ماده -ام ذات و هم در مقام فعل

به مـاده يـا بسـتر  -و هم در مقام فعلشدن  هم در مقام حادث
 بـه نيز در ايـن مسـئلهطباطبايى  عالمه .)347ص  ،8ج 

بـودن نفـس و بـا تكيـه بـر  البقـاء و روحانيـة الحـدوث
هـا و  كنـد كـه انسـان در آغـاز چيـزی جـز جسـم طبيعـى كـه حالت

بخشد كه دارای  خداوند اين جسم را حيات ديگری مى
درك، اراده، فكر، تصرف، و تدبير در امـور جهـان انجـام 

وی، حتى در توضيح برخـى  .)348، ص1ج م،1997طباطبايى،
كنـد  كند، تصـريح مى هنگام مرگ اشاره مىبه از جمله روايتى كه به خروج روح انسان 

 ق،  ه1403مجلسـى، (يكى از مراتب استكمالى بدن است 

نَْساَن مِْن ُسالَلٍَة مِْن طِينٍ ( ۀآي  ) َو لَقَْد َخلَقْنَا اْإلِ
ل است و از آنجا كه گل اصل آفرينش انسان از سالله گِ 

، مبدأ آفرينش وی گل و جسمانيت اين بنابر. ده است
يعنى جسمى به جسم ديگر  -است و بر اساس حركت جوهری گِل به نطفه تبديل شده است 
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و روشن است كه در اين )118، ص10ج ،مانه( شود مى
معنای سوم است؛ در اين مقاله نيز مقصود از نفس همين معناست

  حدوث نفس. 2
در بحث حدوث نفس، اين است كه نفـس چگونـه حـادث مىمهم  يكى از مسائل
روحـانى مىاء نفس را حـادث بـه حـدوث فيلسوفان مشّ 

بـودن نفـس، بـا  در اصل حادث -عالمه طباطبايى
دانند؛ به تعبير معروف، نفس از نظر آنان  مى )و نه روحانى(جسمانىحدوث 

حدوث و تعلق به بدن جسمانى است، ولى به تـدريج  نفس در آغاز  ،واقع در. است »روحانيةالبقاء
گيری از واسطه با طى مراتب استكمالى، و با بهره

ده و به تجّرد مثالى يا عقلى مىپيمومراتب كمال وجودی را 
ام ذات و هم در مقام فعلهم در مق -ين است كه عقول اعقول نيز در 

هم در مقام حادث -خالف نفس كه ه ب ،ندارند مادهبه 
 ،1981مالصـدرا، : نك(نيازمند است ) بدن(مادی 
الحـدوث با اعتقاد بـه جسـمانية و مالصدرااز  یپيرو

كنـد كـه انسـان در آغـاز چيـزی جـز جسـم طبيعـى كـه حالت حركت جوهری، تأكيـد مى
خداوند اين جسم را حيات ديگری مى ، نيست؛يردپذ های گوناگونى مى صورت

درك، اراده، فكر، تصرف، و تدبير در امـور جهـان انجـام شود و كارهايى نظير  شعور و اراده مى
طباطبايى،( ناتواننددهد كه ساير اجسام از آنها  مى

از جمله روايتى كه به خروج روح انسان  ،روايات
يكى از مراتب استكمالى بدن است كه بر اساس حركت جوهری، روح انسانى 

  .)158، ص6ج
آيو تفسير  عالمه طباطبايى، در توضيح

اصل آفرينش انسان از سالله گِ  ،طبق اين آيه :گويد مى )12/ مؤمنون(
ده استبوحدوث انسان نيز از جسم   جسم است،

است و بر اساس حركت جوهری گِل به نطفه تبديل شده است 
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رويانده  آنگاه نطفه به علقه، و علقه به مضغه تبديل شد و سپس استخوان بر آن
شود  از آن چنين تعبير مىشريفه  ۀشود كه در آي شد؛ پس از اين كار، مرحله جديدی محقق مى

معتقد است كه اين خلقت ديگر، يعنى آن كه طباطبايى 
تبديل ناطقه انسانى  اين انساِن جسمانى را روحانى كرديم و حقيقت و روح اين اجسام به نفس

به آن  »ثُم َأنَْشأْنَاُه َخلْقاً آَخرَ « تعبير نورانىخلقت ديگر كه با 
، مهر تابانحسينى طهرانى، (شود  مىبدل رود و آن ماده به نفس مجّرد 

بدين ترتيب، عالمه طباطبايى، اين ديدگاه را كه پس از تحقق وجود جنينى و با 
كند، رد  باره نفس را ايجاد مى شود، خداوند به يك

حكمای قديم «: نويسد وی در ادامه مى. داند كند و اين آيه را مخالف ديدگاه مزبور مى
رساند، بلكه صريح  مزبور تركيب را نمى ۀان مركب از روح و بدن است؛ اما آي

از «رسد كه  انسان در سير كمالى خود گام به گام به جايى مى
  .)همان( »گويد ماده اين شد؛ خلقت ديگری شد
د و جسم، شو تبديل مىكند كه در اثر حركت جوهری ماده به موجود مجّرد 

و تأكيد  ،كند نيز استناد مى )17/نوح ؛55/طه( باره به آيات ديگری
رسانند كه بدون ترديد اصل آفرينش نفس انسانى از جسم و 

، در اثر استيا غيرهما  »مسنون اءٍ حم«يا ) ل خشك
نطفه و سپس علقه، و سپس مضغه در صورت   كند، به

هيه الاكه همان نفس مشيت  »نكُ «آمد و يا آدم ابوالبشر را پس از آن كه از خاك آفريد با لفظ 
  .)153، صمهرتابانحسينى طهرانى، ( »حركت در جوهر است

تجّرد و تحقق نفس مجـّرد از امـر مـادی را  ۀعالمه طباطبايى، چگونگى رسيدن نفس به مرحل
نفـس نسـبت بـه  معتقـد اسـت كـهكند و  به پيدايش ميوه از درخت و روشنايى از روغن تشبيه مى

، همان نسبتى را دارد كه ميوه نسبت بـه )يعنى بدن(
باره چنان راسخ  وی در اين .)352، ص1ج م،1997 طباطبايى،

پـيش از داند كه  گويد كه مقصود از نفخ روح انسانى را نوعى ترقى برای روح نباتى مى
گويد، ايـن ترقـى بـر اسـاس  مى طباطبايى به صراحت

كند كه با توجه بـه  باره روايتى را نيز نقل و تفسير مى

 

 

آنگاه نطفه به علقه، و علقه به مضغه تبديل شد و سپس استخوان بر آن -تبديل شده است
شد؛ پس از اين كار، مرحله جديدی محقق مى

طباطبايى   عالمه .)...ثُم َأنَْشأْنَاُه َخلْقاً آَخرَ ...( كه
اين انساِن جسمانى را روحانى كرديم و حقيقت و روح اين اجسام به نفس

خلقت ديگر كه با  ۀمرحل(در اين مرحله   ،رو  اين  از. دش
رود و آن ماده به نفس مجّرد  ، ماده كنار مى)اشاره شده

بدين ترتيب، عالمه طباطبايى، اين ديدگاه را كه پس از تحقق وجود جنينى و با  .)152- 151ص
شود، خداوند به يك ای كه مستعد ولوج روح مى رسيدن به مرحله

كند و اين آيه را مخالف ديدگاه مزبور مى مى
ان مركب از روح و بدن است؛ اما آيگفتند كه انس مى

انسان در سير كمالى خود گام به گام به جايى مى .)152، صهمان( »در تبديل است
گويد ماده اين شد؛ خلقت ديگری شد ثُم َأنَْشْأنَاُه َخلْقًا آَخَر، مى: پرد ماده مى

كند كه در اثر حركت جوهری ماده به موجود مجّرد  د مىعالمه تأكي
باره به آيات ديگری وی در اين. گردد نفس ناطقه مى

رسانند كه بدون ترديد اصل آفرينش نفس انسانى از جسم و  اين آيات مجموعاً مى«كند كه  مى
ل خشكگِ (لصال و آن ماده كه صَ . تماده بوده اس

كند، به كه در جوهرش پيدا مى تطورات و تبدالتى
آمد و يا آدم ابوالبشر را پس از آن كه از خاك آفريد با لفظ 

حركت در جوهر است ۀواسط هو اين باست لباس وجود پوشانيد؛ 
عالمه طباطبايى، چگونگى رسيدن نفس به مرحل

به پيدايش ميوه از درخت و روشنايى از روغن تشبيه مى
(شود  جسمى كه در آغاز، مبدأ پيدايش آن مى
طباطبايى،(درخت و روشنايى نسبت به روغن دارد 

گويد كه مقصود از نفخ روح انسانى را نوعى ترقى برای روح نباتى مى سخن مى
طباطبايى به صراحت طور كه عالمه همان. در نطفه بوده است اين

باره روايتى را نيز نقل و تفسير مى وی در اين. شود حركت جوهری حاصل مى



  : يمكن نقل مى كنونى مربوط است،تنها بخش اول آن را كه به بحث 
ان اّهللاٰ اذا اراد ان يخلق النطفـة التـى هـى ممـا اخـذ عليـه 
الميثاق من صلب آدم او ما يبدو له فيه ويجعلها فى الرحم حـّرك الرجـل للجمـاع 
واوحى الى الرحم ان افتحى بابك حتى يلج فيك خلقى وقضـائى النافـذ وقـدری، 

فتردد فيه اربعين يوماً، ثـم تصـير علقـة اربعـين فتفتح بابها، فتصل النطفة الى الرحم، 
ثم تصير مضغة اربعين يوماً، ثم تصير لحماً تجری فيه عروق مشتبكة، ثم يبعث 
، يقتحمان فى بطن المرأة مـن فـم  اّهللاٰ ملكين خالقين يخلقان فى االرحام ما يشاء اّهللاٰ

ى اصالب الرجال وارحام المرأة، فيصالن الى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة ف
النساء، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ويشقان له السمع والبصر و الجوارح وجميع 

  )16، ص3همان، ج(. ...
ظـاهر ايـن  :گويـد مى» فینفخـان فیهـا روح الحیـاة و البقـاء

حيـات و بقـاء  ، روحِ ايـن گردد؛ بنـابر مى ازب» الروح القديمة
برگردد مقصود اين است كـه روح حيـات و بقـاء » 
رسـاند كـه نفـخ  ، اين روايت مـىروی هر به. شود در مضغه كه با روح نباتى زنده است، دميده مى

كـه عقيـده بـه  گونـه همان(روح انسانى، نوعى ترقى روح نباتى از طريق حركت اشـتدادی اسـت 
همـان، (در جای ديگرطباطبايى  اما عالمه .)17-16، ص
آن بـا روايـت و  ۀكند كه با مقايسـ نقل مى 7جعفر

 البیـان مجمـ[روايت منقول از مثال،  رسد؛ برای توجهى به ذهن مى
مـتن ايـن . بـدن )3 ؛روح )2 ؛نفـس) 1  :گر آن است كه انسان از سه جزء تشكيل شـده اسـت

سماء وبقيت روحه فى ن احد ينام االّ عرجت نفسه الى ال
بدنه وصار بينهما سبب كشعاع الشمس فإن اذن اّهللاٰ فى قبض االرواح اجابت الروح 

ُ يتََوفى اْألَنْفَُس (النفس وان اذن اّهللاٰ فى رد الروح اجابت النفس الروح وهو قوله  اّهللاٰ

هنگام خواب، نفس او بـه سـوی آسـمان  دهد كه انسان سه جزء دارد و
همانند پيونـد و (ای  نفس و روح ارتباط و پيوستگى

و بخواهـد (اگر خدا بـه قـبض روح اذن دهـد . ماند
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تنها بخش اول آن را كه به بحث آن، طوالنى بودن 
ان اّهللاٰ اذا اراد ان يخلق النطفـة التـى هـى ممـا اخـذ عليـه : 7فى الكافى عن الباقر

الميثاق من صلب آدم او ما يبدو له فيه ويجعلها فى الرحم حـّرك الرجـل للجمـاع 
واوحى الى الرحم ان افتحى بابك حتى يلج فيك خلقى وقضـائى النافـذ وقـدری، 

فتفتح بابها، فتصل النطفة الى الرحم، 
ثم تصير مضغة اربعين يوماً، ثم تصير لحماً تجری فيه عروق مشتبكة، ثم يبعث   يوماً،

، يقتحمان فى بطن المرأة مـن فـم  اّهللاٰ ملكين خالقين يخلقان فى االرحام ما يشاء اّهللاٰ
المرأة، فيصالن الى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة ف

النساء، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ويشقان له السمع والبصر و الجوارح وجميع 
.ما فى البطن بإذن اّهللاٰ تعالى، ثم

فینفخـان فیهـا روح الحیـاة و البقـاء« ۀدر توضيح جملـ عالمه كه نكتۀ مهم اين

الروح القديمة«به » فيها«جمله آن است كه ضمير در 
» المضغة«شود و اگر به  در روح نباتى دميده مى

در مضغه كه با روح نباتى زنده است، دميده مى
روح انسانى، نوعى ترقى روح نباتى از طريق حركت اشـتدادی اسـت 

، ص3ج ،همان() حركت جوهری مستلزم آن است
جعفر از ابى ،البیان مجم[روايتى را از  )276، ص17ج

توجهى به ذهن مى نكات در خور گفته پيشتوضيح 
گر آن است كه انسان از سه جزء تشكيل شـده اسـت بيان

  : روايت چنين است
ن احد ينام االّ عرجت نفسه الى الما مِ : ، قال7جعفر عن ابى

بدنه وصار بينهما سبب كشعاع الشمس فإن اذن اّهللاٰ فى قبض االرواح اجابت الروح 
النفس وان اذن اّهللاٰ فى رد الروح اجابت النفس الروح وهو قوله 

  )42زمر، ()ِحيَن َمْوتَِها
دهد كه انسان سه جزء دارد و ظاهر اين روايت نشان مى

نفس و روح ارتباط و پيوستگى ميانماند و  رود و روحش در بدن باقى مى مى
ماند باقى مى) ورشيدو شعاع خخورشيد  پيوستگى
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بـه  و نفـس را اجابـت كـرده  بـود،در اين صورت روح كـه در بـدن بـاقى مانـده 
بدهـد، ايـن رويـه بـر عكـس ) و عـدم مـرگ انسـان

ايـن روايـت و تقابـل آن بـا  عالمه طباطبايى، هـيچ توضـيحى دربـارO محتـوای
در سراسـر  -طور كـه اشـاره شـد همـان -كـه وی  ن
ُ يتََوفى اْألَنْفَُس ِحيَن َمْوتَِها را در  آن اشاره شـد،  گفته به كه در روايت پيش )اّهللاٰ

اّهللاٰ يتـوفى االنفـس حـين «را در » االنفس«آورده است و مقصود از 
بلكـه ! هم نكرده است حتى اين روايت را ردّ عالمه 

رسـد كـه ظـاهر ايـن روايـت  بـه نظـر مى. ديدن استفاده كرده اسـت
يعنـى روايـت منقـول از  ،از روايـت قبلـىطباطبايى 

روح حيـات و بقـاء را شـدن  دميدهطباطبايى  سازگار نيست؛ چراكه عالمه
، بـه معنـای ترقـى نفـس نبـاتى در اثـر )كه از نظر عالمه همان نفس نبـاتى اسـت

ای  ضـغهيـا مُ » الـروح القديمـة«را به همان » فيها«در عبارت 
گر وجـود سـه  بيان 7جعفر اما ظاهر روايت منقول از ابى

همـان روح قـديمى  7، حتى اگر نفـس را در روايـت منقـول از امـام بـاقر
روح حيـات را بـه شـدن  تـوان دميـده باز هم نمى 7

اين نكته ضرورت توجه . آيد ديد مىيمى دانست، بلكه گويى روح ديگری پ
تـوان  البته، مى. كند های ديگر از جمله ديدگاه متكلمان دربارO ماهيت روح را بيشتر مى

  . نيست مجال پرداختن به آنهاجا  ايت ارائه كرد كه در اين
كه  به اين طباطبايى  عالمهبه تصريح اين است كه با توجه 

وُح مِْن َأْمِر َربى  وحِ قُِل الر إسراء، ()...َو يْسَألُونََك َعِن الر
سئوال به اين بر اساس ديدگاه عالمه، به منزل دنيوی تنزل كرده، 

» الروح«شود، خود  كند و به تعبير وی ساكن منزل دنيوی مى
حال  عين است يا فرعى از آن؟ به تعبير ديگر، اگر مقصود از الروح، روح انسان نيست و در

) الروح(جا، نسبت اين روح   آن با روح انسان چيست؟ عالمه در يك
و نيز روحِ متعلق به  دانسته استبا روح انسان را نسبت مفيض به افاضه و صاحب سايه به سايه 

 

 

در اين صورت روح كـه در بـدن بـاقى مانـده ) كه انسان بميرد
و عـدم مـرگ انسـان(رود و اگر اذن به بازگشت روح  آسمان مى

  .گردد شود و نفس به سوی روح بازمى مى
عالمه طباطبايى، هـيچ توضـيحى دربـارO محتـوایكه  شگفت آن

نآ آورتر  ديدگاه معروف نداده است و شگفت
ُ يتََوفى اْألَنْفَُس ِحيَن َمْوتَِها( ۀآي المیزان تفسیر اّهللاٰ

آورده است و مقصود از ) روح(تأييد عنصر دوم انسان 
عالمه . تعلق به بدن دانسته استهمان ارواح م» موتها

ديدن استفاده كرده اسـت از آن در بحث رؤيا و خواب
طباطبايى  با تفسيری كه عالمه) 7جعفر منقول از ابى(

سازگار نيست؛ چراكه عالمه  ارائه كرد، 7امام باقر
كه از نظر عالمه همان نفس نبـاتى اسـت(در روح قديمى 

در عبارت » ها«داند و ضمير  حركت اشتدادی مى
اما ظاهر روايت منقول از ابى. گرداند ين روح است برمىكه دارای ا

، حتى اگر نفـس را در روايـت منقـول از امـام بـاقررو اين چيز است و از
7جعفر بدانيم، با توجه به روايت منقول از ابى

يمى دانست، بلكه گويى روح ديگری پمعنای ترقى روح قد
های ديگر از جمله ديدگاه متكلمان دربارO ماهيت روح را بيشتر مى به ديدگاه

ايت ارائه كرد كه در اينرو اين تفسيرهای ديگری نيز از
اين است كه با توجه  ،حدوث نفسديگر دربارO  ۀمسئل

وُح مِْن َأْمِر َربى ( ۀكه در آي-» الروح«روح انسان از سنخ  وحِ قُِل الر َو يْسَألُونََك َعِن الر
بر اساس ديدگاه عالمه، به منزل دنيوی تنزل كرده،  است و -به آن اشاره شد )85

كند و به تعبير وی ساكن منزل دنيوی مى آيا آنچه هبوط مى رسد ذهن مى
است يا فرعى از آن؟ به تعبير ديگر، اگر مقصود از الروح، روح انسان نيست و در

آن با روح انسان چيست؟ عالمه در يك ۀسنخ با آن است، رابط هم
با روح انسان را نسبت مفيض به افاضه و صاحب سايه به سايه 



اما  .)174، ص20ج م،1997 طباطبايى،( دانسته است) الروح
ينى نقل مرحوم حس بنابهوی  مثال، اين سخن وی، با برخى سخنان ديگرش همخوان نيست؛ برای

خلقتى است اعظم از مالئكه و ربطى به انسان و روح انسان ندارد و 
نه اشتراك معنوی  ،است اشتراک لفظ�اطالق لفظ روح بر اين خلقت و بر نفس انسان، از باب 

دربارO وجه اين كاربست مشترك و اطالق روح  

شايد از اين نقطه نظر باشد كه نفس ناطقه انسان در اثر سـير كمـالى خـود، در اثـر 
رســد كــه بــا آن روح همدســت و همداســتان  مجاهــدات و عبــادات بــه مقــامى مى

» الروح«با شدن  در اثر سير كمالى به سوی همداستان
نقل  »االنسان قبل الدنيا« ۀو رسال المیزان تفسیر كه در عبارات پيشين كه از
. شود نزول كرده و در منزل دنيوی ساكن مى» الروح

 .گر دو واقعيت است چنين نيست و بيان ،واقع  رسند؛ اما در
شايد بتوان اين نكته را با توجه به مباحث معاد در فلسفه و حكمت متعاليه توضيح داد كه بر 
ل موجودات از عقل را نزول و ترقى آنها از هيولى به عقل را اوج، يا صعود و يا 
از اين لحاظ، معاد به اين معناست كه موجودات پس از سير نزولى، به عقل 

افاضه شده، با سير كمالى خود به اصل خود » الروح
جا مبنای فلسفِى ديگری نيز مطرح است كه عالمه به آن تكيه كرده 

بند  اين مبنای فلسفى همان ايده حركت اشتدادی دربارO نفس است كه عالمه به آن پای
است؛ وی حركت نفس را از حد طبيعت تا حد عقل فعال، حركت اشتدادی و به شيوه لبس بعد 
همين دليل معتقد است نفسى كه به حد و مرتبه عقل رسيده باشد، حافظ 

د شو با اين توضيح روشن مى .)12، ص8، جق.ه 1981
اين دو  ۀرابط باببا توضيحى كه در  -  دانستن اين دو كاربست
را ناشى از اين بدانيم كه نقل مرحوم تسامح شايد بخواهيم اين 

نظر ان  حسينى طهرانى دقيق نيست؛ اما بايد گفت اين احتمال، با توجه به تفصيل اين نقل و دقت
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الروح(از افاضات روح به اين معنا  نيزمالئكه را 
اين سخن وی، با برخى سخنان ديگرش همخوان نيست؛ برای

خلقتى است اعظم از مالئكه و ربطى به انسان و روح انسان ندارد و   اين روح، :گويد مى تهرانى،
اطالق لفظ روح بر اين خلقت و بر نفس انسان، از باب 

 او. )161، ص]تا بى[، مهر تابانحسينى طهرانى، : نك(
  : گويد به روح انسان مى

شايد از اين نقطه نظر باشد كه نفس ناطقه انسان در اثر سـير كمـالى خـود، در اثـر 
مجاهــدات و عبــادات بــه مقــامى مى

  .)همان(شود مى
در اثر سير كمالى به سوی همداستانح انسان آيد كه رو برمىعالمه از اين كالم 

كه در عبارات پيشين كه از  حالى رود، در پيش مى
الروح«گويد كه گويى  سخن مى ای گونه د، بهش

رسند؛ اما در اين دو بيان ايشان ناهمخوان به نظر مى
شايد بتوان اين نكته را با توجه به مباحث معاد در فلسفه و حكمت متعاليه توضيح داد كه بر 

ل موجودات از عقل را نزول و ترقى آنها از هيولى به عقل را اوج، يا صعود و يا اساس آن، تنز
از اين لحاظ، معاد به اين معناست كه موجودات پس از سير نزولى، به عقل . كنند تلقى مىمعاد 

الروح«، گويى روح كه از اين بنابر. كنند ترقى مى
جا مبنای فلسفِى ديگری نيز مطرح است كه عالمه به آن تكيه كرده  اما در اين ؛ددگر باز مى
اين مبنای فلسفى همان ايده حركت اشتدادی دربارO نفس است كه عالمه به آن پای. است

است؛ وی حركت نفس را از حد طبيعت تا حد عقل فعال، حركت اشتدادی و به شيوه لبس بعد 
همين دليل معتقد است نفسى كه به حد و مرتبه عقل رسيده باشد، حافظ داند و به  از لبس مى

1981عالمه طباطبايى،: نك(مرتبه نفسيت خود هست 
دانستن اين دو كاربست  ، مشترك لفظىروی هر  كه به
شايد بخواهيم اين . يستخالى از تسامح ن -شد ارائه 

حسينى طهرانى دقيق نيست؛ اما بايد گفت اين احتمال، با توجه به تفصيل اين نقل و دقت
  .مرحوم بسيار بعيد است
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فيلسوفان سير كـرده اسـت و مباحـث زيـادی دقيقاً بسان ديگر 
تجّرد نفـس و داليل ارائه برخى  ،نخست: گنجند ؛ مباحث وی در دو مقوله مى

البته، مباحث وی در هـر دو مقولـه، مبـاحثى . بودن نفس
تنها نكات قابـل تـوجهى كـه بـه  ن يافت؛توا نيز مى

دادن تجـّرد نفـس و گـاه  خورد عبارت است از استناد وی به آيات و روايات برای نشان
  .تفسير دور از ظاهر آنها بر اساس مبانى فلسفى خود

آنهـا را طباطبـايى  عالمـه -گرايان و گروهـى از متكلمـان و نيـز برخـى از محـدثان كـه
نفـس را مجـّرد   فيلسـوفان، عالمه هماننـد ديگـر. اند
ــتن  ــده دانس ــل فاي ــا را رد مى مادیدالي ــان، آنه ــد  گراي ــك(كن : ن

كند چنـدان تـازگى ندارنـد و عمـدتاً  ای كه عالمه طباطبايى دربارO تجرد نفس مطرح مى
عالمـه در  داليلـى كـهبرخـى از تنهـا جـا  در اين. برگرفته از سنتى هستند كه وی وارث آن اسـت

منكـران  داليلايشان به  های پاسخبه و سپس خواهيم كرد 

  . پذيرند تقسيم )نقلى و غيرنقلى( ۀبه دو دست

  : عبارتند از عالمه به آنها اشاره كرده
ُ يتََوفى اْألَنْفَُس ِحيَن َمْوتَِها َو التِى لَْم  تَُمْت فِى َمنَامَِها فَيْمِسُك التِى قََضى اّهللاٰ

را  »توفى«، البیان مجم[؛ عالمه طباطبايى، به نقل از 
داند نه مجموع  نفس را همان ارواح متعلق به بدن مى

شود؛ به اين معنا كه تعلق روح به بدن قطع  هنگام مرگ آنچه كه قبض مى

ا لَفِى َخلٍْق َجِديٍد بَْل ُهْم بِلِقَاِء َربِهْم كَافُِرونَ    َو قَالُوا َأ ِإَذا َضلَلْنَا فِى اْألَْرِض َأ ِإن
  ؛)11و10/سجده( ) بِكُْم ثُم ِإلَى َربكُْم تُْرَجُعونَ 

 

 

  تجّرد نفس. 3
دقيقاً بسان ديگر طباطبايى  عالمهدربارO تجّرد نفس، 
؛ مباحث وی در دو مقوله مىمطرح نكرده است

بودن نفس مربوط به مادی داليلبررسى و نقد  ،دوم
نيز مىفيلسوفان  ديگراست كه عمده آنها را در آثار 

خورد عبارت است از استناد وی به آيات و روايات برای نشان چشم مى
تفسير دور از ظاهر آنها بر اساس مبانى فلسفى خود

گرايان و گروهـى از متكلمـان و نيـز برخـى از محـدثان كـه مادی
اند نفس را امری مادی دانسته  -داند ظاهرگرا مى

ــته ــ دانس ّ ــا تكل ــتن  آميز و بى فو ب ــده دانس فاي
   .)366-365، ص1ج م،1997طباطبايى،
ای كه عالمه طباطبايى دربارO تجرد نفس مطرح مى ادله

برگرفته از سنتى هستند كه وی وارث آن اسـت
خواهيم كرد اند، ارائه  مطرح كرده اثبات تجّرد نفس

  .خواهيم كرداشاره د نفس تجرّ 
به دو دست ،اثبات تجّرد نفس طباطبايى در عالمه ادلۀ

  ادلۀ نقلى
عالمه به آنها اشاره كردهای كه  نقلى ادلۀبرخى از 

ُ يتََوفى اْألَنْفَُس ِحيَن َمْوتَِها َو التِى لَْم (آيۀ كريمۀ  )1 اّهللاٰ
؛ عالمه طباطبايى، به نقل از )42/زمر( )...َعلَيَها الَْمْوَت َو يْرِسُل اْألُْخَرى

نفس را همان ارواح متعلق به بدن مىوی مقصود از اَ . داند مى »كاملطور قبض به«
هنگام مرگ آنچه كه قبض مىروح و بدن؛ چرا كه 

  .شود مى
ا لَفِى َخلٍْق َجِديٍد بَْل ُهْم بِلِقَاِء َربِهْم كَافُِرونَ (آيۀ كريمۀ ) 2 َو قَالُوا َأ ِإَذا َضلَلْنَا فِى اْألَْرِض َأ ِإن

بِكُْم ثُم ِإلَى َربكُْم تُْرَجُعونَ  قُْل يتََوفاكُْم َملَُك الَْمْوِت الِذی ُوكلَ  *



نَْساَن مِْن ُسالَلٍَة مِْن طِينٍ  ثُم َأنَْشأْنَاُه َخلْقاً ...(و )12/مؤمنون()  َو لَقَْد َخلَقْنَا اْإلِ
  ؛)352- 351ص، 1ج م،1997طباطبايى،: نك

  ؛)9/سجده
يَك بِبََدنَِك لِتَكُوَن لَِمْن َخلْفََك آيةً  92/ونسي()...فَالْيْوَم نُنَج(.  

را مضمون برخى از اين آيات  ازطباطبايى  تفسير و برداشت عالمه

كه (آنها  ۀما گاه از هر يك از اعضای مادی خود و گاه از هم
كنيم،  به آن اشاره مـى» من«گاه از آنچه كه با كلمه 

ايـن برهـان  .)139، صبدایـة الح4مـةهمـو،  ؛179، ص6و ج
نـاممكن » مـن«و حاصل آن اين است كـه غفلـت از 

خـود (» مـن«يك چيز نيستند، بلكه » بدن«و » من«، 
كننـد كـه از خـود  ها گـاه اظهـار مى گفته شود كـه انسـان

گويـد اگـر تأمـل كنـيم  داند و مى گونه سخنان را از باب مجاز مى
. دهـد گويد از خويش غافل شده است و غفلت را به خـود نسـبت مى

هوش  داند؛ زيرا آنچه كه انسان بى قض اين نكته نمى
يـاد  هوشـى ادراك و شـعور خـود را بـه يابد اين اسـت كـه در حـال بى
 متفاوتنـدبـا هـم كـرده اسـت و ايـن دو  آورد، نه آن كه نفـس خـود را ادراك و شـعور نمى

بـودن نفـس  ، نـه دليلـى بـر مجـّرد»من«يا » خود«كننده نيست؛ يادآوری 
شود ولى  وانگهى، اين ادعا كه انسان گاه از بدن خود غافل مى

از  وقتـى آدمـىانگاران بگويند كـه  مادیبسا  چه. شود، نيازمند اثبات است
. كند كه از بدن غافـل شـده اسـت غافل نشده است و توهم مى

» انسـان معلـق در فضـای خـأل«برگرفتـه يـا شـرح و توضـيحى از دليـل 
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نَْساَن مِْن ُسالَلٍَة مِْن طِينٍ (آيۀ كريمۀ ) 3 َو لَقَْد َخلَقْنَا اْإلِ
نك ،برای بحث دربارO اين آيات( )14/مؤمنون( )...آَخرَ 
سجده( )...َو نَفََخ فِيِه ِمْن ُروِحهِ ...( آيۀ كريمۀ )4
يَك بِبََدنَِك لِتَكُوَن لَِمْن َخلْفََك آيةً ( آيۀ كريمۀ) 5 فَالْيْوَم نُنَج

تفسير و برداشت عالمه پنجم چگونگىدر بخش 
  .كردبررسى خواهيم 

  ادلۀ غيرنقلى
  :برخى از ادله غيرنقلى وی عبارتند از

ما گاه از هر يك از اعضای مادی خود و گاه از هم :»خويش«عدم غفلت از  )1
گاه از آنچه كه با كلمه  شويم، ولى هيچ غافل مى) ناميم آن را بدن مى

و ج 365، ص1ج م،1997 طباطبايى،( شويم غافل نمى
ّ واقع در و حاصل آن اين است كـه غفلـت از . ق سينوی است، شبيه برهان نفس معل

، اين است، ولى غفلت از بدن ممكن است؛ بنابر
گفته شود كـه انسـان ممكن است. غير از بدن است) يا نفس

گونه سخنان را از باب مجاز مى اينطباطبايى  غافل شدم؛ عالمه
گويد از خويش غافل شده است و غفلت را به خـود نسـبت مى اين خود انسان است كه مى

قض اين نكته نمىهوش شده را از خود نيز نا وی غفلت فرد بى
يابد اين اسـت كـه در حـال بى پس از به هوش آمدن مى

آورد، نه آن كه نفـس خـود را ادراك و شـعور نمى نمى
  .)180-179، ص6ج م،1997 طباطبايى،(

كننده نيست؛ يادآوری  قانع چندان  اين دليل،
وانگهى، اين ادعا كه انسان گاه از بدن خود غافل مى. بودن آن است و نه دليلى بر مادی

شود، نيازمند اثبات است خود غافل نمى» من«از 
غافل نشده است و توهم مى نيزشده، اساساً از بدن غافل ن» من«

برگرفتـه يـا شـرح و توضـيحى از دليـل  واقـع اين دليل عالمـه، در
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كننـد، انسـان  كه هيچ يك از حـواس ظـاهری انسـان كـار نمى
سـخن مـورد ايـن . غافـل نيسـت »خـود«حواسش غافل است از 

، تصـويری خيـالى و ارائه داده سينا ، تصويری كه ابن
حواسش غافل شده، بتوانـد خـود  ۀاست و بسيار مشكل بتوان تصور كرد انسانى كه از هم

را بيابد؛ به تعبير ديگر، ممكن است برخى بگويند كه تعطيلى مطلق حواس مساوی با مرگ انسان 
  .است متناقضى، تعبير »»من«تعطيلى حواس و درك و دريافت 

د، تغييـری انـ نفس برخالف همه ماديات كه در حـال تغييـر و تبدل
يابد كه هميشه واحد بـوده  مىدر هر كس كه به خود مراجعه كند 

، 1ج م،1997طباطبـايى،( و بر حال خود باقى است و كمترين تغييـری در آن بـه وجـود نيامـده اسـت
دنيـوی زندگى عالمه اين نكته، ساده است و اشتغال به كارهای مادی روزمره و 

از سـنت برآمـده اين دليل نيـز  .)180، ص6جهمان، (
انگـار، بـه  ممكـن اسـت مادی كـامالً . وارث آن اسـت

او » نفـس«يا » خود«او در كودكى با » نفس«يا » خود
، حساب آورد بهانگار نفس را همين بدن  اگر مادی 
عقـال انسـان  ۀگفته شود كه پس چگونه همـ شايداما 

در پاسـخ بـه . كننـد جرم باشد مجازاتش مـىدانند و اگر مُ 
 دانستن آن، تنها تبيينِ  و مجّرد» نفس«توان گفت كه پذيرش ساحت مستقلى به نام 

كنـد  تـوان گفـت آنچـه كـه تغييـر نمى مى مثال، برای
شود انسـان زمـان سـابق بـا  مى سببهويت همان چيزی است كه 

ه سـت كـه بـها ای از ويژگى از مجموعه ای آميزه هويت
ای كـه عالمـه  ساده بودن نكته. ديگر منتقل شده است

را بر وجود امر مجّردی بنا نهاده بايى اصل طباط عالمه
روشـن اسـت كـه . دانـد مى) بـه زعـم خـود سـاده(

  .تواند همين ادعا را به نحوی معكوس بيان كند
مـا  كـه  حالى بر اساس اين دليل، همه امور مادی متكثرند، در

 .)365، ص1ج م،1997طباطبــايى،( يــابيم خــود را واحــد و بســيط و بــدون هرگونــه كثرتــى مى

 

 

كه هيچ يك از حـواس ظـاهری انسـان كـار نمى ست كه بر اساس آن با اينسينا ابن
حواسش غافل است از  ۀكه از هم ا اينيابد و ب خود را مى
، تصويری كه ابن واقع در. ، چندان قابل اتكا نيستچالش بوده

است و بسيار مشكل بتوان تصور كرد انسانى كه از هم آرمانى
را بيابد؛ به تعبير ديگر، ممكن است برخى بگويند كه تعطيلى مطلق حواس مساوی با مرگ انسان 

تعطيلى حواس و درك و دريافت «، تعبير واقع و دراست 
نفس برخالف همه ماديات كه در حـال تغييـر و تبدل :ر در نفسيعدم تغي )2

هر كس كه به خود مراجعه كند . ، مادی نيسترو اين ندارد و از
و بر حال خود باقى است و كمترين تغييـری در آن بـه وجـود نيامـده اسـت

عالمه اين نكته، ساده است و اشتغال به كارهای مادی روزمره و به اعتقاد  .)365ص
( شود مىبودن نفس  انسان از مجّردسبب غفلت 

وارث آن اسـتطباطبـايى  ای است كه عالمه فلسفى -فكری
خود«شد و حتى بپذيرد كه معتقد باتغيير نفس نيز 

  واقع، در. در ايام بزرگسالى تفاوت كرده است
اما . خواهد پذيرفتنيز تغيير در آن را  آسانى به

دانند و اگر مُ  سال پيش را همين انسان فعلى مى بيست
توان گفت كه پذيرش ساحت مستقلى به نام  مى ،اين اشكال

برایچراكه ممكن از مسئله تغييرناپذيری نيست؛ 
هويت همان چيزی است كه  ؛انسان است نه نفس او» هويت«

هويت. شودهمان شمرده  يكى و اينانسان فعلى 
ديگر منتقل شده است ها به يك مرور زمان شكل گرفته و از سلول

عالمه. كند نيز ادعای گزافى است به آن اشاره مى
(و خالف آن را ناشـى از غفلـت از ايـن اصـِل 

تواند همين ادعا را به نحوی معكوس بيان كند انگار نيز مى مادی
بر اساس اين دليل، همه امور مادی متكثرند، در :بودن نفس  بسيط و واحد )3
خــود را واحــد و بســيط و بــدون هرگونــه كثرتــى مىنفــس 



 پرسـشوانگهـى، . بيان كرديم، برای پاسخ به اين دليل نيز كافى است
هـيچ » خـود«يـا » نفـس«يافتن نفس به چه معناست؟ اگر منظور آن اسـت كـه 

؛ و اگـر تصـور كنـدنيـز اجزايـى  »خـود«گرا اين نكته را نپذيرد و برای 
توان اين اشكال را مطـرح كـرد  يابيم، در اين صورت مى

  يابيم؟  كه مگر ما بدن خود را يكپارچه و يكدست نمى
بـودن شـعور و ادراك بـه  بـا توسـل بـه مجـّرد گاه

از آنجـا كـه شـعور و ادراك كـار نفـس اسـت و اقسـام و انـواع 
از آن جهت كه مـدرك هسـتند، در عـالم و ظـرف خـاص 

چـرا كـه حـواس بـدن  تواند مادی و در حواس مادی بدن باشـد؛
  .)192، ص6ج

ســود  انگــاری و بــه هــا عليــه مــادی تــرين اســتدالل
انگاری، ويژگى آگاهانه يا تجربى حـاالت ذهنـى اسـت؛ يعنـى كيفيـت احسـاس حـاالت 
عالمه و ديگر فيلسوفان اسالمى از علم يا ادراك مورد نظر است، 
حاالت بازنمودی ذهن اسـت؛ يعنـى حـاالتى كـه اوضـاع امـور خاصـى را بازنمـايى يـا حكايـت 

آفـرين نيسـت و  مسئلۀ بازنمايى ذهنى به اندازO مسئلۀ آگـاهى يـا كيفيـت ذهنـى مشـكل
انگـار معاصـر ماننـد  ، هرچنـد برخـى فيلسـوفان دوگانـه

. وارد كننـد  انگـاری خدشـه اند تا از اين طريق بـر مادی
انگارانه است كه بـر مفهـوم تكامـل  انگارانه از بازنمايى ذهنى، ديدگاه غايت

ز غايـت يـا كـاركرد غـائى در ايـن نظريـه چيـزی اسـت كـه يـك 
جا به معنـای  غايت در اين(شده است  تكاملى برای رسيدن به آن انتخاب طبيعى

شـود، نـه بـه معنـای غـايتى كـه  تعريف مـى» انتخاب طبيعى
انگارانه دربارO بازنمايى ذهنى معتقد اسـت  ه غايت

ايـن ديـدگاه . شـوند كاركردهای غائى آنها مشـخص مـى
» كننـده معناشناسـى مصـرف«هـای آن  بنـدی ترين صـورت

كننـده يـا  مصـرف اسـاس ذهنـى را بـراسـت؛ يعنـى ديـدگاهى كـه بازنمـايى 
كننـده دسـتگاهى اسـت كـه از  كننـد؛ مقصـود از مصـرف
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بيان كرديم، برای پاسخ به اين دليل نيز كافى است  توضيحى كه در دليل پيش
يافتن نفس به چه معناست؟ اگر منظور آن اسـت كـه  اين است كه واحد

گرا اين نكته را نپذيرد و برای  مادی ابس چهجزئى ندارد، 
يابيم، در اين صورت مى منظور اين است كه خود را يكپارچه مى

كه مگر ما بدن خود را يكپارچه و يكدست نمى
گاهطباطبايى  عالمه :تجّرد علم و ادراك )4

از آنجـا كـه شـعور و ادراك كـار نفـس اسـت و اقسـام و انـواع . پرداخته استاثبات تجّرد نفس 
از آن جهت كه مـدرك هسـتند، در عـالم و ظـرف خـاص ) حس، خيال و تعقل(ادراكات نفس 
تواند مادی و در حواس مادی بدن باشـد؛ اين ظرف نمى ،خود تقرر دارند

ج ،همان: نك( حيات و شعورندبهره از  بىنفسه  فى
تــرين اســتدالل در فلســفۀ ذهــن معاصــر نيــز يكــى از مهــم

انگاری، ويژگى آگاهانه يا تجربى حـاالت ذهنـى اسـت؛ يعنـى كيفيـت احسـاس حـاالت  دوگانه
عالمه و ديگر فيلسوفان اسالمى از علم يا ادراك مورد نظر است، اما آنچه در اين استدالل . ذهنى

حاالت بازنمودی ذهن اسـت؛ يعنـى حـاالتى كـه اوضـاع امـور خاصـى را بازنمـايى يـا حكايـت 
مسئلۀ بازنمايى ذهنى به اندازO مسئلۀ آگـاهى يـا كيفيـت ذهنـى مشـكل. كنند مى

، هرچنـد برخـى فيلسـوفان دوگانـهانگارانه از آن ممكن است های مادی تبيين
اند تا از اين طريق بـر مادی سعى كرده Plantinga, 2007)(الوين پلنتينگا 

انگارانه از بازنمايى ذهنى، ديدگاه غايت ترين تبيين مادی مهم
ز غايـت يـا كـاركرد غـائى در ايـن نظريـه چيـزی اسـت كـه يـك مقصود ا. كند زيستى تكيه مى

تكاملى برای رسيدن به آن انتخاب طبيعى لحاظ واره به اندام
انتخاب طبيعى«عينى است و در قالب مفهوم زيستى 

ه غايتديدگا). شخص خاصى از چيزی در ذهن دارد
كاركردهای غائى آنها مشـخص مـى وسيلۀ  كه محتوای بازنمودهای ذهنى به

ترين صـورت تقريرهای مختلفى دارد و يكى از مهم
اسـت؛ يعنـى ديـدگاهى كـه بازنمـايى ) مبتنى بر اسـتفاده(

كننـد؛ مقصـود از مصـرف كنندO اين بازنمايى مشخص مى استفاده
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در موارد طبيعى، حركت مثال  برای. كند بازنمود برای انجام كاركردهای مناسب خود استفاده مى
كننـدO آن  اسـت و مصـرفای؛ توليدكننـدO آن بـاد 
بـر طبـق ايـن ديـدگاه، . كننـد هايى هستند كه از آن برای تشخيص جهـت بـاد اسـتفاده مـى

). بـاد(شود، نه برای توليدكنندO آن  بازنمايى تلقى مى
ست كـه مصـاديق كننده به اين سبب دارای كاركرد ا

كردن  بـرای مشـخص. تری از همين نوع بـرای بقـا و تكثيـر خـود ايـن كـاركرد را داشـتند
محتوای بازنمودی، بايد به كاركردهای اجداد يك نوع برای بقا و تكثير خود توجه كنـيم؛ بـرای 

قورباغـه كنـد؛ دسـتگاه گـوارش  اش را بازنمـايى مـى
كنندO اين بازنمود است، پس برای تعيين محتوای اين بـازنمود بايـد بـه كـاركرد دسـتگاه 
. گوارش اجداد قورباغه نظر كنيم كه از اين بازنمود برای بقا و تكثيـر خـود اسـتفاده كـرده اسـت

تغذيـه محتوای بازنمود بصری قورباغه، طعمه است؛ زيرا قورباغه هميشـه همـراه بـا ايـن بـازنمود 
بـه ايـن . كنـد اين بازنمود به بقا و تكثير قورباغه كمك مـى

شـرايط عـادی و بهنجـار انجـام كـاركرد : ترتيب، معيار كلى برای تعيين محتوا از اين قـرار اسـت
. )103-102، ص1388پوراسـماعيل، (كننـد  كننده، محتوا را مشـخص مـى

شايان ذكر است كه مفاهيم ديگری نظير ادراك كليات، امور انتزاعـى، و امـور معـدوم، و ديگـر 
ای نظير اخالق، خداوند و جز آن نيز بر اساس تقريرهای تركيبى از همين ديـدگاه 

و مقصـود ايـن اسـت . )105همـان، ص: نك( جا مجال توضيح آن نيست
نظام الگوی فلسـفى مشـاء  مثال، برای(توان با تكيه به يك برداشت و نظام الگويى خاصى 

شناسـى امـوری نظيـر ادراك  داورانـه بـه تعريـف و ماهيـت
انگاری تنها ديدگاهى است كه در مورد محتواهـا  رو، نبايد تصور كرد كه دوگانه

البتـه، ايـن . انگاری هيچ تبيينى برای اين واقعيـت نـدارد
اند، اما نكته اين است كه با وجـود  انگارانه هم خالى از اشكال

ات تـوان بـه صـرف واقعيـت بازنمـايى ذهنـى يـا علـم و ادراك بـرای اثبـ

تـوان اصـطياد كـرد  دليل ديگری را مىطباطبايى  از برخى سخنان عالمه
كه انسان به خود علم دارد و اين جز با اسناد بـه نفـس 

 

 

بازنمود برای انجام كاركردهای مناسب خود استفاده مى
ای؛ توليدكننـدO آن بـاد  كننـده ای دارد و مصـرف بادسنج توليدكننده

هايى هستند كه از آن برای تشخيص جهـت بـاد اسـتفاده مـى انسان
بازنمايى تلقى مى) انسان(كننده  حركت بادسنج برای مصرف

كننده به اين سبب دارای كاركرد ا بر اين اساس، از منظر تكاملى، يك مصرف
تری از همين نوع بـرای بقـا و تكثيـر خـود ايـن كـاركرد را داشـتند قديمى

محتوای بازنمودی، بايد به كاركردهای اجداد يك نوع برای بقا و تكثير خود توجه كنـيم؛ بـرای 
اش را بازنمـايى مـى ای را در نظر بگيريد كه طعمه مثال، قورباغه

كنندO اين بازنمود است، پس برای تعيين محتوای اين بـازنمود بايـد بـه كـاركرد دسـتگاه  مصرف
گوارش اجداد قورباغه نظر كنيم كه از اين بازنمود برای بقا و تكثيـر خـود اسـتفاده كـرده اسـت

محتوای بازنمود بصری قورباغه، طعمه است؛ زيرا قورباغه هميشـه همـراه بـا ايـن بـازنمود 
اين بازنمود به بقا و تكثير قورباغه كمك مـى وسيلۀ  شود و دستگاه گوارش او به مى

ترتيب، معيار كلى برای تعيين محتوا از اين قـرار اسـت
كننده، محتوا را مشـخص مـى مناسب يك دستگاه مصرف

شايان ذكر است كه مفاهيم ديگری نظير ادراك كليات، امور انتزاعـى، و امـور معـدوم، و ديگـر 
ای نظير اخالق، خداوند و جز آن نيز بر اساس تقريرهای تركيبى از همين ديـدگاه  مفاهيم پيچيده

جا مجال توضيح آن نيست قابل تبيين هستند كه در اين
توان با تكيه به يك برداشت و نظام الگويى خاصى  كه نمى

داورانـه بـه تعريـف و ماهيـت ای پـيش گونـه به) يا حكمـت متعاليـه
رو، نبايد تصور كرد كه دوگانه اين از. پرداخت

انگاری هيچ تبيينى برای اين واقعيـت نـدارد های ذهنى مطرح است و مادی بازنمايىو 
انگارانه هم خالى از اشكال های مادی بدان معنا نيست كه تبيين

تـوان بـه صـرف واقعيـت بازنمـايى ذهنـى يـا علـم و ادراك بـرای اثبـ هـا نمـى اين قبيل تبيـين
  .انگاری و تجّرد ذهن استناد كرد دوگانه
از برخى سخنان عالمه :علم به خويش )5

كه انسان به خود علم دارد و اين جز با اسناد بـه نفـس  كه قابل توجه است كه عبارت است از اين



گيرد و اساسـاً قابـل  طريق نفس صورت مى به تعبير ديگر، علم انسان به خود تنها از
بيـان  رابطه بـا داليـل پيشـيننكاتى كه در  .)366-367
گرايان در مـوارد گونـاگون ايـن مباحـث را  مادی 

  .باره اشاره خواهد شد  های آنها در اين
برخـى از . های علمى است ها و پيشرفت گرايان عمدتاً مبتنى بر يافته

  :رّد تجّرد نفس عبارت است از
مبـدأ و علـت های بسيار دقيقى كه دارنـد،  تحقيقات علمى با پيشرفت

ای نيست كه تبيين مـادی بـرای آن  اند و هيچ ويژگى
  .بر قوانين مادی نباشدمنطبق كه و يافت نشده  يست

دسـترس  گونـه امـور از كـه ايناسـت به اين اسـتدالل ايـن نكتـه 
اثبـات و نهايـت چيـزی كـه ايـن دليـل . د بـه دور اسـت

بـاره  عالمـه در اين. نيسـت» نبـودن«دليـل بـر  ،اسـت و شـكى نيسـت كـه نيـافتن

به روح  ،اند اين سخن درست است كه تحقيقات علمى كه مبتنى بر حس و مشاهده
نشـده كـه بـا تحقيقـات   ای مشـاهده نفسـانى  اند و هيچ حكم و ويژگى
نبود نفس را كه امری مجّرد اسـت و وجـود  ،علمى قابل تبيين نباشد، اما اين سخن
قلمرو بحث علوم طبيعـى . دهد شده، نتيجه نمى آن از طريق براهين گوناگون اثبات
همـان، (ماده از قلمرو دسترسى آن بيرون اسـتماده و احكام مادی است و ماورای 

تجـّرد «هـای فلسـفى از جملـه  گاه عالمه طباطبايى، آموزه
بـه واكـاوی در ادامـه،  وی. و استناد به تجرد نفس در واقع، مصادره به مطلوب اسـت

 پرداختـه و معتقـد اسـت كـه علـت انكـار نفـس از سـوی
رو بـه ايـن ديـدگاه معتقـد  آن معتقدان به وجود نفـس از
ناچــار منشــأ  انــد و بــه ماندهدراند كــه از تبيــين علمــِى برخــى از كاركردهــای اعضــای بــدن 

چنـين طباطبايى با رّد اين پندار بر اين باور است كه 
نيست كه معتقدان به نفس برخى از افعالى را كه علت آنها روشن است به بدن و برخـى ديگـر را 
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به تعبير ديگر، علم انسان به خود تنها از .ممكن نيست
366، ص1ج م،1997 طباطبايى،( استناد به بدن نيست

  البته،. ، در پاسخ به اين دليل نيز كافى استشد
های آنها در اين ديدگاهاند و در ادامه، به برخى از  بررسى كرده
گرايان عمدتاً مبتنى بر يافته عالمه ادله مادیبه اعتقاد 

رّد تجّرد نفس عبارت است ازگرايان در  مادیداليل 
تحقيقات علمى با پيشرفت ،گرايان مادیبه باور  )1

اند و هيچ ويژگى های جسمى انسان را يافته ويژگى ۀمادی هم
يستای ن نداشته باشد و هيچ گونه اثر روحىوجود 

به اين اسـتدالل ايـن نكتـه  طباطبايى محور پاسخ عالمه
د بـه دور اسـتمتمركزانـ  های علمى كه بر حسـيات يافته
اسـت و شـكى نيسـت كـه نيـافتن» نيـافتن« كند مى
  :نويسد مى

اين سخن درست است كه تحقيقات علمى كه مبتنى بر حس و مشاهده
اند و هيچ حكم و ويژگى دست نيافته

علمى قابل تبيين نباشد، اما اين سخن
آن از طريق براهين گوناگون اثبات
ماده و احكام مادی است و ماورای 

  .)366، ص1ج
گاه عالمه طباطبايى، آموزه جا نيز تكيه بينيم، در اين همچنان كه مى

و استناد به تجرد نفس در واقع، مصادره به مطلوب اسـت است» نفس
پرداختـه و معتقـد اسـت كـه علـت انكـار نفـس از سـوی گرايـان علت انكار نفس از سوی مادی

معتقدان به وجود نفـس از اند گرايان اين بوده كه تصور كرده مادی
اند كــه از تبيــين علمــِى برخــى از كاركردهــای اعضــای بــدن  شــده

طباطبايى با رّد اين پندار بر اين باور است كه  هعالم. اند قائل شده) به نام نفس( ای غيرمادی
نيست كه معتقدان به نفس برخى از افعالى را كه علت آنها روشن است به بدن و برخـى ديگـر را 
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كه علتشان ناپيداست به نفس مستند سازند، بلكه آنها همه افعال و كارها را بدون واسطه به بدن و 
از سوی ديگر، آنها علم انسان به خود و مشـاهده ذات 

  ).367-366، ص1ج ،همان( اند خود را كه اساساً قابل استناد به بدن نيست، به نفس اسناد داده
سلسله اعصاب انسان، ادراكـات را بـا سـرعت تمـام و 

در نتيجـه، در ايـن عضـو . رسـانند در مغـز قـرار دارد مى
ای هست كه اجزای آن قابل تفكيـك نبـوده و از بـين رفـتن برخـى از 

ايـن مجموعـه واحـد همـان . آنها و جايگزين شدن برخى به جای ديگری، نيز قابل درك نيسـت
است كه ما آن را غيـر از اعضـای خـود  پس درست

همچنـين . كند كه نفس غير از بدن و غيـر از خـواص بـدن اسـت
يابيم ولـى ايـن امـر بـه دليـل ثابـت و اليتغيـر بـودن 

هـای ادراكـى بـه اشـتباه آن را ثابـت و  نفسه آن نيست، بلكه ما به دليـل تـوالى سـريِع دريافـت
حوض آبـى كـه آب از يـك سـمت  همانند. چنين نيست

بنـدد،  شود و ما آن را و نيز تصاويری را كـه در آن نقـش مى
ثبـات و وحـدتى . در حال تغييـر اسـتثابت نيست و هر لحظه 

نفسـى كـه از طريـق مشـاهدات   ،ايـن بنابر. است گونه
هـای طبيعـى اسـت و بـس؛  ای از ويژگى مجموعـه

ر متقابل ميان جزءهای خارجى و وجود آمده در اعصاب كه در نتيجه تأثير و تأث
شود، و وحدت ايـن مجموعـه، وحـدت جمعـى اسـت نـه 

شـود،  واحـد مشـاهده مىصـورت  انسان كه به» ت
پى و بسـيار سـريع بـر عضـو  در پىصورت  عبارت است از ادراكات سلسله اعصاب كه به

  :نويسد با شهود نفسانى انسان مى دانستن اين ادعا
مشـهودات شدن  اند و به وارد گرايان از شهود نفسانى خويش غافل شده

، امور زيـادی باشـد كـه همـان ادراكـات واقع اگر در
پـس ايـن وحـدتى كـه   كثير ما هستند و نفس هم عين ايـن ادراكـات كثيـر باشـد،

 

 

كه علتشان ناپيداست به نفس مستند سازند، بلكه آنها همه افعال و كارها را بدون واسطه به بدن و 
از سوی ديگر، آنها علم انسان به خود و مشـاهده ذات . دهند ىبا واسطه خود بدن به نفس نسبت م

خود را كه اساساً قابل استناد به بدن نيست، به نفس اسناد داده
سلسله اعصاب انسان، ادراكـات را بـا سـرعت تمـام و  اند كه همچنين پذيرفته گرايان مادی) 2

در مغـز قـرار دارد مىمتوالى بـه عضـو مركـزی كـه صورت  به
ای هست كه اجزای آن قابل تفكيـك نبـوده و از بـين رفـتن برخـى از  مجموعه يكپارچه  مركزی،

آنها و جايگزين شدن برخى به جای ديگری، نيز قابل درك نيسـت
پس درست. كنيم به آن اشاره مى» من«نفس ماست كه با 

كند كه نفس غير از بدن و غيـر از خـواص بـدن اسـت يابيم، ولى اين امر اثبات نمى مى
يابيم ولـى ايـن امـر بـه دليـل ثابـت و اليتغيـر بـودن  مى) غيرمتغير(درست است كه ما آن را ثابت 

نفسه آن نيست، بلكه ما به دليـل تـوالى سـريِع دريافـت فى
چنين نيست واقع، در كه  حالى در ؛يابيم غيرمتغير مى

شود و ما آن را و نيز تصاويری را كـه در آن نقـش مى خارج مىآن وارد و از سمت ديگر 
ثابت نيست و هر لحظه  ،واقع به كه  حالى بينيم، در ثابت مى

گونه كنيم نيز همين كه در نفس خود مشاهده مى
مجموعـه  ،واقـع شـود، در باطنى بر تجّرد آن استدالل مى

وجود آمده در اعصاب كه در نتيجه تأثير و تأث يعنى ادراكات به
شود، و وحدت ايـن مجموعـه، وحـدت جمعـى اسـت نـه  جزء مركِب سلسله اعصاب حاصل مى

ّ «پس . )366ص ،همان(وحدت واقعى و حقيقى تاني
عبارت است از ادراكات سلسله اعصاب كه به واقع در

  . شوند مركزی در مغز وارد مى
دانستن اين ادعا ناسازگار طباطبايى ضمن عالمه

گرايان از شهود نفسانى خويش غافل شده گويا مادی
اگر در. اند حسى بر مغز روی آورده

كثير ما هستند و نفس هم عين ايـن ادراكـات كثيـر باشـد،



دانـد  كنيم از كجا پديد آمده است؟ وی وحدت جمعـى را سـخنى مى
كثيـر اسـت و وحـدت  واقع تر است؛ چرا كه وحدت جمعى در

كـه در حـّس يـا خيـال مـا وحـدتى بـرای آن تصـور 
 مفروض ما اين است كه ادراكات، فـى نفسـه، واحـد هسـتند

جويـد، چيسـت؟ آيـا  به آن تمسك مىطباطبايى  مقصود از شهود نفسانى كه عالمه
انگـاران نيـز  كارساز است؟ روشـن اسـت كـه مادی

به شهود متوسل شـوند و در ايـن صـورت دليـل طـرفين 

هـای ادراكـى مـا  گرايـان ايـن بـود كـه از آنجـا كـه دريافت
عالمه اين سـخن را . پندارد به اشتباه آنها را واحد مى

سنجى بـا امـر ديگـری بـه آن پـى  كند؛ چرا كه اشتباه از اموری است كه با مقايسه و نسبت
بينيم و بعــد  اجــرام ســماوی را نظيــر نقطــه كــوچكى در آســمان مــى
بريم كه يافتـه  دانست كه هنگامى به اين اشتباه خود پى مى

ها هست، مقايسه كنيم، ولى آنچه كه در نزد حس 
امری واقعى است و واقعاً نظير يـك نقطـه اسـت و معنـا 

در بحـث نفـس نيـز همـين سـخن جـاری . ست اشتباه است
واحـد و ثابـت و صـورت  وقتى كـه امـور كثيـر را بـه

كنـد، امـا ايـن  در ادراكـش اشـتباه مى ،مقايسه با معلومى كه در خـارج هسـت
تـوان آن را  ثابت و بسيط است و نمى هست، فى نفسه واحد و

 .شناسـى نـوين اسـت گرايان بر عدم وجود نفس برگرفته از مباحـث روان
هـای  ای است كه بـر اثـر كـنش و واكنش حالِت يكپارچه

ای را  كه حالـت يكپارچـه-) اعم از ادراك، اراده، رضايت، دوستى و غيره
بـاره بحثـى  مـا در اين :گويـد عالمه در پاسخ به ايـن دليـل مى

تواند موضوعى را فرض و دربارO آن پژوهش كند؛ بحث ما دربـارO نفـس، 
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كنيم از كجا پديد آمده است؟ وی وحدت جمعـى را سـخنى مى مشاهده مى
تر است؛ چرا كه وحدت جمعى در كه به شوخى شبيه

كـه در حـّس يـا خيـال مـا وحـدتى بـرای آن تصـور آن امری فى نفسـه نيسـت، بل
مفروض ما اين است كه ادراكات، فـى نفسـه، واحـد هسـتند كه  حالى شود، در مى
   .)368-367، صهمان(

مقصود از شهود نفسانى كه عالمه اما بايد پرسيد
كارساز است؟ روشـن اسـت كـه مادیاساساً تمسك به شهود نفسانى در اين مباحث 

به شهود متوسل شـوند و در ايـن صـورت دليـل طـرفين   توانند در رد ديدگاه عالمه طباطبايى، مى
  .برابر خواهد بود

گرايـان ايـن بـود كـه از آنجـا كـه دريافت بخش ديگری از اسـتدالل مادی
به اشتباه آنها را واحد مىآيند، انسان  ديگر مى سرعت پشت سر يك به

كند؛ چرا كه اشتباه از اموری است كه با مقايسه و نسبت رد مى
اجــرام ســماوی را نظيــر نقطــه كــوچكى در آســمان مــى مثــال، شــود؛ بــرای بــرده مى

دانست كه هنگامى به اين اشتباه خود پى مىاما بايد . ايم يابيم كه اشتباه كرده مى در
ها هست، مقايسه كنيم، ولى آنچه كه در نزد حس  حسى خود را با آنچه كه در خارج از اين يافته

امری واقعى است و واقعاً نظير يـك نقطـه اسـت و معنـا ) در نزد چشم ما هست مثال، برای(ماست 
ست اشتباه استندارد كه بگوييم آنچه كه در چشم ه

وقتى كـه امـور كثيـر را بـه آدمى ۀكدرِ است؛ چرا كه حواس و قوای مُ 
مقايسه با معلومى كه در خـارج هسـت دريابند،  بسيط مى

هست، فى نفسه واحد و آدمىای كه نزد قوه  صورت علمى
  .انگاشتمادی 
گرايان بر عدم وجود نفس برگرفته از مباحـث روان دليل ديگر مادی )3

حالِت يكپارچه واقع، نفس درشناسان،  بنابه ادعای روان
اعم از ادراك، اراده، رضايت، دوستى و غيره(شناختى  حاالت روان

عالمه در پاسخ به ايـن دليـل مى. به دست آمده است -اند نتيجه داده
تواند موضوعى را فرض و دربارO آن پژوهش كند؛ بحث ما دربـارO نفـس،  هر محققى مى. نداريم
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   .)369، صهمان( يا عدم آن در خارج است كه بحثى فلسفى است
و آن  كـه در نـوع خـود جالـب اسـت اشاره كرده است

تشـريح و  همچـون(زنـدگى انسـان  و مطالعات تجربى در بـاب
ها كه ريشه و پايـه حيـات انسـان و  روحى، به سلول

هاسـت و  ويژگى و اثر مخصوص اين سلول »روح«
بـه آن » مـن«نـاميم و بـا  مى »روح«ها به اين معنا روح دارند؛ پـس آنچـه كـه 
اتحـاد و اجتمـاع در كنـار صـورت  شمار است كـه بـه

هـا نيـز از  ايـن ويژگى  ها، و روشن است كه با مرگ و نابودی اين سلول
جـا كـه اصـول  از آن  با ايـن حـال،. معناست ، روح واحد مجّرد فناناپذير بى
اند در كشـف رمـوز حيـات كـافى نيسـتند  های علمى كشف شده

روح معلـول موجـود  ،رو ايـن از ،كه علـل طبيعـى بـرای ايجـاد روح كـافى نيسـتند

 وارد شـده، بـرگرايـان  مادیپيش از اين بر داليل اشكاالتى كه 
های جهـان  كه استناد برخى از پديـده كند؛ از جمله اين

 ،بـه امـری مـاورای مـاده) های حياتى پديده(به ماده و برخى ديگر 
پذيرنـد  گرايان آن را مى در ايجاد و آفرينش است كه نه مادی

  .)370، صهمان( كند خداگرايان و اساساً ادله توحيد نيز آن را رد مى
دربارO مادی يا مجـّرد بـودن نفـس بـه منـابع طباطبايى 

ــى ــا ب ــدار ي ــت و ) دين م ــته اس ــدانى نداش ــى چن دسترس
  2.آنها نپرداخته است

نفـس يـا  بـه) شـعور و اراده(از دست دادن حيات و آثار حيات 
اطـالق  -آن هم بـه اعتبـار بـدنش - بلكه به انساِن مركب از بدن و روح

گاه  شود كـه در ايـن بحـث نيـز تكيـه روشن مىطباطبايى 
واقـع، مبنـای وی در عقيـده بـه جـاودانگى  در. های فلسفى اوست

 

 

يا عدم آن در خارج است كه بحثى فلسفى است معطوف به وجود
اشاره كرده است ىديدگاهه در ادامه بطباطبايى  عالمه

و مطالعات تجربى در بـابقيقات ، تحبرخى كه به اعتقاد اين
روحى، به سلول های كه اين ويژگىاند  نشان داده) فيزيولوژی

«، از اين منظر. دنگرد باز مى  اند، حيوانات ديگر
ها به اين معنا روح دارند؛ پـس آنچـه كـه  هر يك از اين سلول

شمار است كـه بـه ىهای ب ای از روح مجموعه  كنيم، اشاره مى
و روشن است كه با مرگ و نابودی اين سلول ،اند ديگر قرار گرفته يك

، روح واحد مجّرد فناناپذير بىاين بنابر .روند ميان مى
های علمى كشف شده يافتهای كه با تحقيقات و  مادی
كه علـل طبيعـى بـرای ايجـاد روح كـافى نيسـتند گفت توان مى

  .ديگری ماورای طبيعت است
اشكاالتى كه  ۀهم دانستن مه ضمن واردعال

كند؛ از جمله اين يز وارد مىندو اشكال ديگر  ،اين استدالل
به ماده و برخى ديگر ) ها و رخدادهای مادی پديده(

در ايجاد و آفرينش است كه نه مادی منشاءاعتقاد به دو اصل و  واقع، در
خداگرايان و اساساً ادله توحيد نيز آن را رد مى و نه

طباطبايى  رسد عالمه به نظر مى الزم به ذكر است
ــاران  مادی ــواه مادی(انگ ــاراِن دين خ ــى انگ ــا ب ــدار ي م

آنها نپرداخته استبرانگيز  داليل چالشاز  بسياریرو، به  همين از

  جاودانگى نفس. 4
از دست دادن حيات و آثار حيات (عالمه طباطبايى، مرگ به اعتقاد 

بلكه به انساِن مركب از بدن و روح  شود، نمى اسناد دادهروح 
طباطبايى  های عالمه شود؛ با مروری بر ديدگاه مى

های فلسفى اوست اصلى عالمه طباطبايى، ديدگاه



ب مـرگ وی بر اساس همين مبنـا انتسـا. است» فناناپذيری امر مجّرد
گيـرد كـه آنچـه متصـف بـه مـرگ  ، نتيجـه مىرو 

 Oدهند و آيـاتى را كـه ظاهرشـان نشـان )286، ص14
 مثـال، نـد؛ بـراینگير بـر را دركنـد كـه نفـس  تفسـير مى

نفـس اسـناد داده كـه مـرگ بـه - )...كُل نَفٍْس َذائِقَُة الَْمْوتِ 
ٍء  كُـل َشـى...( ۀ كريمـۀو نيز در تفسير آي. داند نه نفس انسانى

هالكت معنايى غيـر از مـرگ و نـابودی  گويد كه چنان سخن مى
كنـد كـه در  وی تصـريح مى. كم از ظاهر آيه دور است

غيـر از  -شـود كه گـاه بـر مـرگ نيـز منطبـق مى با اين
و احتمـاالت  ها ديـدگاهدر آيـه،  »وجـه«معنـای  از
يكـى از . دهـد مـورد بررسـى قـرار مىتفصـيل،  بـه

است، احتمالى است كه نتيجـه آن تأييـد ديـدگاه وی اسـت و آن 
حيـات، همچـون ( ونـدخدا ۀدر اين آيه عبارت اسـت از صـفات كريمـ

گردنـد  به اين چنـد صـفت بـاز مى همگى كه-وند 
داللـت  ذات اوكـه بـر  ونـدهای خدا و نيز نشـانه -
و باطل است و حقيقتى ندارد جـز ) هالك شونده(ك 

َوهـم  Oنيسـتند آفريـدبـه خداونـد نتسـب مبر او افاضـه كـرده اسـت، و امـوری كـه 
آنهـا  كه اينم ها كه در حقيقت سنگ و چوبى بيش نيستند، ولى انسان با توهّ 

بـر ايـن اسـاس، . حقيقتـى ندارنـد كـه  حـالى در شـود
و آيـات دال بـر  ونـدخدا ۀثابت است و هالكى ندارد، همـان صـفات كريمـ

تصور  ها ند و امور ديگر نظير آنچه كه برای بتا آنها با ثبوت ذات خدا، ثابت
اموری كه انسان آنها را برای خـود تـوهم و  ديگرشود يا اموری نظير رياست، ثروت، عزت و 

اين معنا يكـى از احتمـاالتى اسـت . اند رونده ثابت نيستند و هالك و از بين
مقصـود از   در ايـن معنـا،. مرگ است بامتفاوت  ت

مفسـر  تـا شـده سـببآنچـه كـه  ).95-91، ص16م،ج 
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فناناپذيری امر مجّرد«فلسفِى    نفس يا روح، آموزه
 اين كند و از رد مى وندبه روح را در كالم خدا

14م،ج 1997طباطبـايى،( شود، همان بـدن اسـت مى
تفسـير مى ای گونه نابودی همه موجودات است، به

كُل نَفٍْس َذائِقَُة الَْمْوتِ ( ۀ كريمۀرا در آي» نفس«ود از مقص
داند نه نفس انسانى همان نفس به معنای دوم مى -شده

گويد كه چنان سخن مى )88/قصص( )...َهالٌِك ِإال َوْجَههُ 
كم از ظاهر آيه دور است داشته باشد و اين تفسيری است كه دست

با اين - »هالكت«آمده و » هالكت«واژO اين آيه 
از؛ و ضـمن بحـث )286، صهمـان( است» مرگ«

بـهدر آيـه را  »تهالكـ«گوناگون دربارO معنـای 
است، احتمالى است كه نتيجـه آن تأييـد ديـدگاه وی اسـت و آن  كه مورد پسند عالمه ها احتمال

در اين آيه عبارت اسـت از صـفات كريمـ» هوجه«كه مقصود از  اين
وند خدا ۀو صفات فعلي) بصر و علم، قدرت، سمع

-)رحمت و خلق، احياء، اماته، مغفرت همچون(
ِ . دارند ك بر اين اساس، هر چيزی فى نفسه هال
بر او افاضـه كـرده اسـت، و امـوری كـه  وندخدا آنچه
ها كه در حقيقت سنگ و چوبى بيش نيستند، ولى انسان با توهّ  بت همانند؛ اند آدمى

شـود قائل مىنفع و ضرر آنها  اند برای ارباب و اله
ثابت است و هالكى ندارد، همـان صـفات كريمـ واقع، قتى كه درحقي

آنها با ثبوت ذات خدا، ثابت ۀخدا هستند كه هم
شود يا اموری نظير رياست، ثروت، عزت و  مى

ثابت نيستند و هالك و از بين واقع كند، در تصور مى
تهالك روی هر شود و به كه در اين آيه داده مى

م،ج 1997طباطبايى،: نك( بالفعل است هالك، هالكِ 
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گونه از ظاهر آيه دسـت بكشـد و تفسـيِر دوری از آن ارائـه 
  .نيست» فناناپذيری امور مجّرد«و نيز 

كند كه خداوند انسان را مركب از دو جزء و  مى
جوهر مجّردی كه همان نفس يا روح  )2ماده بدنى؛ 

ديگر مالزمند و  از نظر عالمه اين دو عنصر تا وقتى كه حيات دنيوی ادامه دارد، با يك
عالمه در . گردد بازمى وندسوی خدا انسان به آنگاه

قَْد لَ ( ۀ كريمۀآياز جمله  :كرده است ادنآيات است
 عبارتاز نظر  ))14/مؤمنون( ...ثُم َأنَْشأْنَاُه َخلْقاً آَخرَ 

ديگری از خلقت انسان است كه متفاوت با  ۀبيانگر مرحل
يتُُه َو نَفَخُْت فِيِه مِْن ُروِحى ؛ عالمه )29حجر، ()... .فَِإَذا َسو

ا لَفِى َخلٍْق َجِديٍد  قُْل ... * َو قَالُوا َأ ِإَذا َضلَلْنَا فِى اْألَْرِض َأ ِإن
اعضا و اجزای شدن  شكاِل متفرقداند؛ چرا كه در اين آيه به اِ 

گيرد  دهد كه ملك الموت آنها را كامل مى انسان و نابودی آنها پس از مرگ، چنين پاسخ مى
ق و گم هايشان در زمين متفرّ  بدن. ها غير از بدنشان هستند

اين آيه  .)113، ص2ج م،1997 طباطبايى،( رود شود و از بين نمى
  ماند، باقى مىشود و به همان حالت خود  روح از بدن گرفته مى

را ناظر به » ثم قال له كن فيكون« ۀعالمه طباطبايى، حتى آي
 آيۀ كريمۀ نظيرهايى  هآيتأييد اين امر از وی در . 

ِ َأْمَواٌت بَْل  بهره ، نيز )154/هبقر() َأْحياٌء َو لِٰكْن الَ تَْشعُُرونَ َو الَ تَقُولُوا لَِمْن يقْتَُل فِى َسبِيِل اّهللاٰ

يَك بِبََدنَِك لِتَكُوَن لَِمْن َخلْفََك آيًة  ى دليلشاهد و را نيز  )92، يونس()...فَالْيْوَم نُنَج
كه روح نيز ناميده  ،باشد غير از بدن چيز ديگری دارد كه همان نفس

شود همين روح  منتقل مى» ديگر ئۀنش«و آنچه كه هنگام مرگ، به 

 

 

 ّ گونه از ظاهر آيه دسـت بكشـد و تفسـيِر دوری از آن ارائـه  عالمه طباطبايى، اين همچوندی متعب
و نيز » تجّرد نفس«كند، چيزی جز آموزه فلسفِى 

  حقيقت انسان. 5
مىدر موارد متعددی تصريح طباطبايى   عالمه

ماده بدنى؛  )1: تشكيل يافته از دو جوهر آفريده است
از نظر عالمه اين دو عنصر تا وقتى كه حيات دنيوی ادامه دارد، با يك. است

آنگاهشود و  پس از مرِگ بدن، روح از آن جدا مى
آيات استبه برخى بودن انسان،   عنصری دو تأكيد بر

نَْساَن مِْن ُسالَلٍَة مِْن طِينٍ  ثُم َأنَْشأْنَاُه َخلْقاً آَخرَ ...)12،  مؤمنون( َخلَقْنَا اْإلِ
بيانگر مرحلدر اين آيه، » ثم انشاناه خلقاً آخر«

يتُُه َو نَفَخُْت فِيِه مِْن ُروِحى( ۀآيهمچنين و . مادی است ۀمرحل فَِإَذا َسو
ا لَفِى َخلٍْق َجِديٍد ( ۀباره را آي ترين آيه در اين صريح َو قَالُوا َأ ِإَذا َضلَلْنَا فِى اْألَْرِض َأ ِإن

داند؛ چرا كه در اين آيه به اِ  مى )11و10/سجده( )...يتََوفاكُْم 
انسان و نابودی آنها پس از مرگ، چنين پاسخ مى

ها غير از بدنشان هستند ، انساناين بنابر. كند و حفظ مى) توفى(
شود و از بين نمى شود، ولى نفس آنها گم نمى مى

روح از بدن گرفته مى، هنگام مرگبه  دهد كه نشان مى
عالمه طباطبايى، حتى آي. ه چيزی از آن كم شودك آن ىب

. نه بدن ،داند تحقق روح يعنى نفس انسان مى
ِ َأْمَواٌت بَْل ( َو الَ تَقُولُوا لَِمْن يقْتَُل فِى َسبِيِل اّهللاٰ

  .)154، ص12ج ،همان( جويد مى
يَك بِبََدنَِك لِتَكُوَن لَِمْن َخلْفََك آيًة ( ۀعالمه آي فَالْيْوَم نُنَج

غير از بدن چيز ديگری دارد كه همان نفس ،كه انسان داند بر اين مى
و آنچه كه هنگام مرگ، به  .)118، ص10ج ،همان( شود مى

  .)68و  66، ص1371طباطبايى، ( است



كـه حقيقـت  شـود تشكيل شده، ايـن پرسـش مطـرح مى
حقيقت انسان را نيـز بـه طباطبايى  است؟ عالمهوابسته و متقوم 
بـه آن اشـاره » مـن«حقيقتى كه انسان با ضمير  )299
بـدن انجـام  واسـطۀ كند و كارهای انسان را بـه اين نفس همان است كه درك و اراده مى

آن  واسـطۀ كارهای انسانى را بـه و نفسبدن ابزاری برای نفس است 
 تأييدی برماندن حقيقت افراد را  باقى حال، عين ل بدن و در

بـا اثبـات تجـّرد نفـس، و  .)همان( داند كه حقيقت انسان به نفس است نه بدن
شـود؛  معـاد همـوارتر مى Oهـا، از جملـه آمـوز برخى آموزه
 بحـث در جملـه از دينـى مباحـث از بسـياری در عالمه
َو قَـالُوا َأ ( ۀآيـ مضمون طبق كفار كه آن علت« :نويسد
 كـه اسـت ايـن  دانسـتند، مى بعيد را حشر )10/سجده(
قُـْل ( خـدا جـواب و شـود، مى متالشـى مـرگ بـا 

 و اسـت )نفـس( روح همـان انسـان حقيقـت كه است
 نخواهـد ميـان از انسـان از چيـزی كنـد، مى قـبض و

 قـل« ۀجملـ كـه دريافتـه كجـا از عالمـه كه جاست
 كـه چـرا اوسـت؟ روح بـه بلكـه بـدن به نه انسان حقيقت
 مضـمون ،)شـد خواهد اشاره آنها از برخى به كه( مشابه
- كه كند مى تأكيد خداوند آن، اساس بر كه كرد تلقى

 را شـما )بـدن( خـود مـا -شـوند مى گـم و متالشـى
 آيـه ايـن تفسـير در عالمه گويا .نيست كار در شدنى
 كه همچنان .است كرده تكيه )آن جاودانگى و تجّرد
 نفـس تجـّرد بـر قرآنـى دليـل تـرين مهم دسـت، اين
-مـوارد گونه اين در كم دست - عالمه تا شده سبب 

 خـود فلسـفى مبـانى بـر تكيـه با را آيه و كشيده دست
 ۀشبه و دغدغه اين به پاسخ در قـرآن چرا كه است اين

 بـه -شود مى مربوط معاد آموزO يعنى ،ها آموزه ترين

 

 

هم
زد

پان
ل 

سا
/ 

ره
ما

ش
 

وم
س

 

172  

تشكيل شده، ايـن پرسـش مطـرح مىدو جزء از دن انسان كه ب با فرض اين
وابسته و متقوم انسان به كدام يك از اين دو عنصر 

299، ص11ج م،1997 طباطبايى،(  داند؛ همين نفس مى
اين نفس همان است كه درك و اراده مى. كند مى
بدن ابزاری برای نفس است  .)118، ص10ج ،همان( دهد مى

ل بدن و درتغيير و تبدّ طباطبايى  عالمه. انجام دهد
داند كه حقيقت انسان به نفس است نه بدن اين ديدگاه خود مى

برخى آموزهاثبات و تبيين جاودانگى آن، راه برای 
عالمه كه است مبنايى نفس، بودن اصل، رو اين از

نويسد مى مثال، برای ؛است گرفته بهره آن از معاد
ا لَفِى َخلٍْق َجِديٍد  ( )...ِإَذا َضلَلْنَا فِى اْألَْرِض َأ ِإن

 كـه دانسـتند مى بدن همين را انسان حقيقت آنها
است مبتنى نكته اين بر نيز )11/سجده( )....يتََوفاكُمْ 

و اخذ كامل طور به را آن الموت ملك كه وقتى
جاست اين نكته اما ).130ص  ،7ج م،1997طباطبايى،( رفت

حقيقت كه است نكته اين انبي به ناظر »....يتوفاكم
مشابه آيات مايۀ درون به توجه با ويژه هب توان، مى
تلقى وندخدا علم و قدرت به ای اشاره را آيه اين

متالشـى زمـين در پنداشتند مى كه كفار ادعای برخالف
شدنى گم گونه هيچ و گيريم مى تحويل كامل طور به
تجّرد و  نفس، وجود( فلسفى های آموزه به بيشتر نيز

اين از آياتى در را »يتوفاكم« تعبير عالمه، گذشت
 فلسفى های آموزه كه گفت بتوان شايد .داند مى
دست )قرآن به قرآن تفسير( خود تفسيری روش از
اين پرسش كند؛ تفسير )نفس جاودانگى و دتجرّ (

ترين مهم از يكى به كه- مخاطبان برانگيز تأمل بسيار
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 در كـافران و اوسـت نفـس بـه بلكـه ،بـدن ايـن نـه انسان
 جاسـت اين جالـب د؟ندان مى معاد نبود بر دليل را آن
 پراكنـدO اعضـای كردن جمـع ربـ وندخدا قدرت بر

 :يـدفرما مـى احتصـر بـه اسـتبعاد، همـين بـه پاسـخ
  ََأ ِإذا مِتنـا َو كنّـا تُرابـاً ذلِـك(:دارد علـم شـود مى كم

  .)4-3/ق() َحفِيٌظ  ٌَو عِنَدنا كتاب
ما به  فرمايد ىكشد و م را به ميان مى وندعلم خدا

علم داريم و نيز در لوح محفوظ همه چيز را ) كند
. خود برگردانيم و زنده كنيم نخستينتوانيم دوباره آنها را به حالت 

اه مسئله اصالت نفس و تجّرد و جاودانگى آن خداوند نه در اين آيه و نه در آيات ديگر، هيچگ
على بن : نك(تفسیر قم�حتى همچنان كه در . كند معاد مطرح نمى

كردن  برپا داشتن آسمان و زنده چگونگىآيات كه به 
 ۀمرحوم قمى در ذيل آي. است منكران معاد ادين استبع
طور كه آب گياهان  يعنى همان«: يدگو مى )11/ق()

، 1412 ،قمى على بن ابراهيم( آييد آورد، شما نيز به همين نحو از زمين بيرون مى
 از اين آيه، بر اساس علم خدا به اجزای پراكنده است

مبنى (پس از طرح شبهه كفار  -يس نيز  Oدر سور
علم و قدرت خدا را پيش ) های پوسيده شده خلقت دوباره استخوان

دوباره پس شما را تواند  خلق كرد، مى برای بار نخست
قُْل  *  َو َضَرَب لَنَا َمثًَال َو نَِسى َخلْقَُه قَاَل َمْن يْحيى الْعَِظاَم َو هِى َرمِيمٌ 

  . )79-78/يس( ) ٍق َعلِيمٌ 
حكـم االمثـال فيمـا «از سوی ديگر، وی بازگشت بدن انسان را نيز با توجـه بـه اصـل فلسـفى 

ةٍ ( ۀشريف ۀكند؛ و ذيل آي َل َمـر ِذی َأنَْشـَأَها َأو قُْل يْحييَهـا الـ( 
اجساد اسـت و حاصـل آن ايـن اسـت  شرِ امكان حَ 

آن نيـز هماننـد  یكه بدنى كه خداوند در قيامت محشور خواهد كرد، همانند بدن دنيـوی و احيـا
بدن دنيوی ممكـن اسـت، بايـد  یطور كه ساختن و احيا

 

 

انسان اصل كه نكرده اشاره نكته اين به صراحت
آن شدن متالشى دانسته، اصل را بدن كه اند اشتباه

بر ها شبهه گونه اين به پاسخ در قرآن عكس، به كه
پاسـخ در ق Oسـور در مثـال، برای كند؛ مى دكيأت بدن

كم ها انسان بدن از خاك در كه آنچه به خداوند
َو عِنَدنا كتاب   مِنُهم ُ األَرض ُ بَعِيٌد قَد َعلِمنا ما تَنقُص ٌَرجع

علم خدا صراحت  بههمچنان كه پيداست اين آيه 
كند تجزيه مى(كاهد  آنچه كه زمين از آنها مى

توانيم دوباره آنها را به حالت  مى رو  اين كنيم و از ثبت مى
خداوند نه در اين آيه و نه در آيات ديگر، هيچگ

معاد مطرح نمىمنكران را در پاسخ به استبعاد 
آيات كه به  ۀآمده ادام )299، ص2، ج1412قمى ابراهيم

ين استبعهمكند، پاسخى به  زمين با آب اشاره مى
) َأْحيينَا بِِه بَلَْدًة َميتاً كَٰذلَِك الْخُُروجُ ...(كريمۀ 

آورد، شما نيز به همين نحو از زمين بيرون مى را از زمين بيرون مى
از اين آيه، بر اساس علم خدا به اجزای پراكنده استطباطبايى  تفسير خود عالمه .)299، ص2ج
در سور .)سورO ق 4 ، ذيل آيه18ج م،1997 طباطبايى،: نك(

خلقت دوباره استخوان بودن محال و دور از ذهنبر 
برای بار نخستفرمايد همان كس كه شما را  مى و كشيده

َو َضَرَب لَنَا َمثًَال َو نَِسى َخلْقَُه قَاَل َمْن يْحيى الْعَِظاَم َو هِى َرمِيمٌ (: از مرگتان، زنده كند
 ْ ٍة َو ُهَو بِكُل َخل َل َمر ِذی َأنَْشَأَها َأوٍق َعلِيمٌ يْحييَها ال

از سوی ديگر، وی بازگشت بدن انسان را نيز با توجـه بـه اصـل فلسـفى 
كند؛ و ذيل آي تبيين مى» يجوز وفيما اليجوز واحد

امكان حَ مضمون اين آيه برهانى بر «  :گويد مى )79/يس(
كه بدنى كه خداوند در قيامت محشور خواهد كرد، همانند بدن دنيـوی و احيـا

طور كه ساختن و احيا ، همانرو اين بدن دنيوی است؛ از یاحيا



ن دو مثل هـم هسـتند و حكـم االمثـال بدن در آخرت نيز ممكن باشد؛ چرا كه اي
  .)134، ص19ج م،

استدالل كنيم، بلكه تنها اين نكته مهم مـورد  منكران تجّرد نفس
های فلسفى خود تكيه كـرده و  سخت به آموزه ،در بسياری از موارد
خـالف  بـر ،كـه البتـه( ها از ظهـور آيـه حتىقرآن تا در تفسير آيات كريمۀ 

برانگيزترين مسـائل فلسـفى  ترين و چـالش يكى از مهم
كنـد و عالمـه  مالصدرا اين مسئله را با بيان انواع تعلق يك چيز به چيز ديگر، حـل مى

تعلـق  ،شـش نـوع تعلـقپـس از توضـيح مالصـدرا 
اولـين  .)327-325، ص8ج ،1981مالصـدرا، : نـك( كنـد

حدوث نفس، تعلق نفس به  ۀدر مرحل. است نفسحدوث 
اسـت؛ يعنـى نفـس در » فقط در حـدوث ،يافتن و البته
، بـدن حامـل واقع در. نداردنياز به آن ) بقاء(ولى در تداوم وجود 

تجّرد است و پس از آن كه نفس در اثر حركت جـوهری بـه 
كـه نكته   از جمله اين(با توجه به مباحث پيشين  .)395

) نـه بـدن اوو دهد، نفس مجـّرد اوسـت  آنچه حقيقت انسان را تشكيل مى
  .شود كه پس از اين مرحله، بدِن انسان، تابع نفس اوست

جمهور فيلسـوفان . است) كسب كمال(استكمال  لحاظ
 نفس به اعتقاد آنان؛ چرا كه آوردند حساب مى گونه به

خـود  Oكردن كمـاالت بـالقو در بالفعـل تنهانيازی به بدن ندارد و 
بر اين تعلق، تعلق از نـوع  افزون -و به تبع او عالمه

 زمينـه يكى از مسائل مهم در ايـننيز گيری از آن  تبيين چگونگى تصرف نفس در بدن و بهره
با ديدگاه مالصدرا به همـين نكتـه و بـه پـذيرش يـا رد 
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بدن در آخرت نيز ممكن باشد؛ چرا كه اي یساختن و احيا
م،1997 طباطبايى،( فيما يجوز وفيما اليجوز واحد

منكران تجّرد نفسخواهيم به نفع  جا نمى در اين
در بسياری از مواردطباطبايى  نظر است كه عالمه

تا در تفسير آيات كريمۀ شده  امر گاه سبباين 
  .دست بكشد) صريح عقل هم نيست

  نفس و بدن ۀرابط. 6
يكى از مهمبدن  ونفس ربط و ارتباط تبيين چگونگى 

مالصدرا اين مسئله را با بيان انواع تعلق يك چيز به چيز ديگر، حـل مى. استبوده 
مالصـدرا . باره مخالفتى با وی ندارد طباطبايى نيز در اين

كنـد يـان مىنفس به بدن را در زير دو نوع از آنها ب
حدوث  ۀنوع تعلق نفس به بدن مربوط به مرحل

يافتن و البته صوجود و تشخّ « لحاظ بدن از نوع تعلق به
ولى در تداوم وجود  ،حدوث خود نيازمند بدن است
تجّرد است و پس از آن كه نفس در اثر حركت جـوهری بـه  مرتبۀو بستری برای رسيدن نفس به 

395، صهمان( شود تجّرد رسيد، مستقل مى مرتبۀ
آنچه حقيقت انسان را تشكيل مىاز نظر عالمه طباطبايى، 

شود كه پس از اين مرحله، بدِن انسان، تابع نفس اوست روشن مى
لحاظ تعلق به  دومين نوع تعلق نفس به بدن،

گونه به اينپيش از مالصدرا، رابطه نفس و بدن را 
نيازی به بدن ندارد و  -در بقاء چهدر حدوث و چه  -

و به تبع او عالمه - اما مالصدرا. گيری از بدن است نيازمند بهره
   .داند قبلى را هم ثابت مى

تبيين چگونگى تصرف نفس در بدن و بهره
با ديدگاه مالصدرا به همـين نكتـه و بـه پـذيرش يـا رد طباطبايى  تفاوت مهم ديدگاه عالمه. است
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 بـا تأثيرپـذيری از طـبّ  -به تبع بسياری از فيلسوفان ديگر
جـا كـه جـوهر نفـس از عـالم  است و معتقد است از آن

 باكند، بلكه  مستقيم تصرف نمى طور به ،ملكوت و نور محض عقلى است، در بدن غليظ عنصری
رو بخاری است كـه نـه  آن  روح بخاری از. كند در بدن تصرف مى

مادی به  ۀاز جنب. است و نه مادی محض، بلكه هم جنبه مادی دارد و هم جنبه مجّرد
كـه  رو ابـراز شـده آن روشـن اسـت كـه ايـن ديـدگاه از

 ۀواسـط ارتباط مستقيم و بى -تحت تأثير نوافالطونيان 
ت و با ايـن اسـتدالل كـه رقّـطباطبايى  عالمهالبته،  
، ايـن نظريـۀ دنشـو پستى وجـودی در جسـم نمىيا 

روح ، حتى بـر فـرض وجـود رو اين از ).8، جتعلیقه بر اسـفار
روح بخاری پل واسط و ارتباطِى نفس و بـدن  تاشود 

داشـته  انتظـارروح بخـاری،  گيری و ردّ  كامًال طبيعى است كه انسان با توجه به ايـن موضـع
شـود  باشد كه ثمره و پيامد آن را در مباحث ديگر نفس ببيند؛ اما متأسفانه اين انتظار برآورده نمى

ــور بســنده مى ــه بيــان اشــكال مزب دهــد كــه ايــن  كنــد و توضــيح نمى صــرفاً ب
 يوOشـاين اشكالى اسـت كـه بـه . نفس داردمربوط به 

تر  بـاره را نـاقص وی در اين Oوارد اسـت و مباحـث پراكنـد

كند كه در عين آن كه نفـس غيـر از بـدن و غيـر از ويژگـى بـدن 
 بـه مقتضـاید و ايـن تعلـق، شـو اتحاد نفس بـا بـدن مـى

  .)286، ص14ج ؛ همان،365، ص1ج م،1997 طباطبايى،
يابد و  از نظر وی، روح فى نفسه وجود مستقل دارد كه با تعلقش به بدن نوعى اتحاد با آن مى

 دشو مستقل مى  شود، شود و از بدن جدا مى تعلقش به بدن قطع مى
مِنَْها َخلَقْنَاكُْم َو فِيَها نُعِيُدكُْم َو مِنَْها (ۀعالمه با تمسك به آي

بر اين  ،)25/اعراف( ) فِيَها تَُموتُوَن َو مِنَْها تُخَْرُجونَ 
متحد است  بدنای با  گونه به  -دنيوی ئۀبدن در اين نش
را الشرایع   عللباره روايتى از  و در اين. برقرار است

 

 

به تبع بسياری از فيلسوفان ديگر -مالصدرا . گردد باز مى» روح بخاری«
است و معتقد است از آن  پای روح بخاری را به ميان كشيده ،يمقد

ملكوت و نور محض عقلى است، در بدن غليظ عنصری
در بدن تصرف مى» روح بخاری«ای به نام  واسطه

است و نه مادی محض، بلكه هم جنبه مادی دارد و هم جنبه مجّردمجّرد محض 
روشـن اسـت كـه ايـن ديـدگاه از. تجّرد به نفس تعلـق دارد ۀبدن و از جنب

تحت تأثير نوافالطونيان  - نيز بسان بيشتر فيلسوفان مسلمان مالصدرا
 .داند ی را محال مىموجود مجّرد با موجود مادّ 
يا شرافت  سببو  اند غلظت از كيفيات جسمانى
تعلیقه بر اسـفارطباطبايى،:نك(مالصدرا را رد كرده است 

شود  نمى سبببودن روح بخاری  بخاری، لطيف
كامًال طبيعى است كه انسان با توجه به ايـن موضـع. باشد

باشد كه ثمره و پيامد آن را در مباحث ديگر نفس ببيند؛ اما متأسفانه اين انتظار برآورده نمى
ــور بســنده مىطباطبــايى  و عالمــه ــه بيــان اشــكال مزب صــرفاً ب
مربوط به مسائل  در ديگرگيری چه پيامدهايى  موضع

وارد اسـت و مباحـث پراكنـد ،نفـس و بـدن ۀبحث عالمـه در مسـئل
  .گرداند مى

كند كه در عين آن كه نفـس غيـر از بـدن و غيـر از ويژگـى بـدن  تصريح مىطباطبايى  عالمه
اتحاد نفس بـا بـدن مـى سببتعلقى كه   ؛تعلق دارداست، به بدن 

طباطبايى،( تعلق تدبيری استداليل عقلى از سنخ 
از نظر وی، روح فى نفسه وجود مستقل دارد كه با تعلقش به بدن نوعى اتحاد با آن مى

تعلقش به بدن قطع مى) هنگام مرگ به(هنگامى كه 
عالمه با تمسك به آي ).154، ص12ج م،1997 طباطبايى،(

فِيَها تَُموتُوَن َو مِنَْها تُخَْرُجونَ  ...( ۀو نيز آي )55/طه( )نُخِْرُجكُْم تَاَرًة ُأْخَرى
بدن در اين نشبا وجود مغايرت با  -كه روح  باور است

برقرار استهمانى،  هوهويت و اينرابطۀ كه ميان آن دو 



به چه «راوی كه  پرسشدر جواب اين  7امام ،داند؛ در اين روايت
درحالى كه هنگام  ،كند شود، انسان آن را احساس مى

زيرا بدن با همين روح رشد و تكامل يافته «: فرمايد
 روح«اين است كه  7مقصود امام :گويد عالمه مجلسى در توضيح اين روايت مى

شود و بدن بر آن رشد  شود، بلكه در همان بدن متولد مى
روح «جای  اگر عالمه مجلسى به«: گويد عالمه طباطبايى، در ذيل سخن وی مى

شد؛ حركتى كه بيانگر آن است  آورد با حركت جوهری منطبق مى
ثُم َأنَْشْأنَاُه َخلْقًا آَخَر ...( ۀكه آي ز مراتب استكمالِى بدن است؛ چنان

 رو اين حدوث روح، كمالى برای بدن است و از  
جدايى چيزی است كه بدن  ،كند، اما جدايى روح از بدن

تعلیقه عالمه ، 158، ص6ج ق،  ه1403مجلسى، ( شود موجب درد مى

اسـتفاده  قـرآن، از آيات واقع ضروری است؛ در ،از سوی ديگر، بازگشت بدن به نفس در معاد
آينـد تـا  مى ديگر در ۀای به گون ونهند و از گاها پيوسته در حال دگرگونى و تغيير

  .)116ص ،1371 طباطبايى،( های خويش ملحق شوند
؛ اما با توجه بـه شوند ى كه به آنها اشاره شد محدود نمى

گاه  تكيـه بسـياری از مـوارد درطباطبـايى  ، روشن شـد كـه عالمـه
های فلسفى قرار داده اسـت و حتـى آيـات و روايـات را نيـز بـر اسـاس آنهـا 

های فيلسـوفان دربـارO نفـس و  كه مروری بـر ديـدگاه
فلسـفه نـدارد غـور بسـيار  كه آنها گاه در مباحثى كه اساساً ارتبـاطى بـا

مباحث مربوط به قوای نفس حيوانى و تعيين جايگاه آنهـا در بـدن انسـان، از 
های فلسـفى كـه عالمـه دربـارO  ديـدگاهاندك يكى از نكات جالب كه در 

علـوم  ديگـرها به  ونه بحثگ اين است كه عالمه در اين
را با توجه بـه  -در موضوع روح بخاری -بسياری از مباحث مالصدرا 
خـواهم در  البتـه، نمى .)74، ص9ج م،1997 طباطبـايى،

  .اما همين مقدار توجه ايشان به علوم جديد نيز شايسته توجه است
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داند؛ در اين روايت مؤيد اين برداشت خود مى
شود، انسان آن را احساس مى علت هنگامى كه روح از بدن خارج مى
فرمايد مى» ورود روح به بدن چنين احساسى نيست؟

عالمه مجلسى در توضيح اين روايت مى 3».است
شود، بلكه در همان بدن متولد مى حيوانى از خارج وارد بدن نمى

عالمه طباطبايى، در ذيل سخن وی مى» .كند مى
آورد با حركت جوهری منطبق مى مى» روح انسانى«، »حيوانى

ز مراتب استكمالِى بدن است؛ چنانكه روح انسانى يكى ا
 ،اين بنابر. كند بر آن داللت مى )14/ مؤمنون()...

كند، اما جدايى روح از بدن را احساس نمى) حدوث روح(بدن آن 
موجب درد مى رو اين به آن انس گرفته و از

  .)طباطبایی
از سوی ديگر، بازگشت بدن به نفس در معاد

ها پيوسته در حال دگرگونى و تغيير شود كه بدن مى
های خويش ملحق شوند قيامت فرا رسد و به نفس ۀكه لحظ اين

ى كه به آنها اشاره شد محدود نمىمباحث نفس و بدن به مسائل،  شك بى
، روشن شـد كـه عالمـهشدای كه مطرح  نكات انتقادی

های فلسفى قرار داده اسـت و حتـى آيـات و روايـات را نيـز بـر اسـاس آنهـا  اصلى خود را آموزه
كه مروری بـر ديـدگاه شايان توجه استالبته،  4.تفسير كرده است

كه آنها گاه در مباحثى كه اساساً ارتبـاطى بـا سازد شكار مىآ آن قوای
مباحث مربوط به قوای نفس حيوانى و تعيين جايگاه آنهـا در بـدن انسـان، از  مثال، یاند؛ برا كرده

يكى از نكات جالب كه در . اين دسته موارد است
اين است كه عالمه در اين خورد، به چشم مى مسئله نفس ابراز داشته

بسياری از مباحث مالصدرا  مثال، یكند؛ برا هم نظر مى
طباطبـايى،: نـك( كند های علم پزشكى جديد رد مى يافته
اما همين مقدار توجه ايشان به علوم جديد نيز شايسته توجه است  باره عالمه را استثناء بدانم، اين
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قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربي  ...(ةاز آيفخر رازي مقصود  .ند
و ) مثل فلما جاء امرنا(آيد  داند؛ زيرا امر به معناي فعل مي بودن روح مي

يعني روح كار خداست و اين پاسخ دليل بر اين است كه آنها از قديم يا 
  .است )من امر ربي(بودن روح پرسيدند و خدا جواب داد كه حادث 

انگـاران غربـي مطـرح     برخي طرفداران مكتب تفكيـك و يـا برخـي از مـادي    
هـاي جديـدتر    بـراي اسـتدالل  ، تنبیهـات حـول المبـدأ و المعـاد

 قلت ألی علة اذا خرج الروح من الجسد وجد له مّساً و حيث ركبت لم
  .)158، ص6، ج.ق. ه1403؛ و مجلسي، 309، ص261شيخ صدوق، علل الشرايع، باب 

خود را مديون و دوستدار آن  ، صرفاً جنبه علمي دارد و نگارنده همچنان

 

 

  ها نوشت پى
  

ندنك فخر رازي آن را رد مي برخي همچون لبتها1. 
بودن روح مي را پاسخ روشن به حادث )85/اإلسراء()...

يعني روح كار خداست و اين پاسخ دليل بر اين است كه آنها از قديم يا  )...قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربي  ...(آيه 
بودن روح پرسيدند و خدا جواب داد كه حادث  حادث

برخي طرفداران مكتب تفكيـك و يـا برخـي از مـادي     داليلي كهتوان به  مي ،نهبراي نمو .2
تنبیهـات حـول المبـدأ و المعـاد مرواريـد، : كنـ براي مثال، . (اشاره كرد ،اند كرده
  .)Stoljar, 2009(: انگاران غربي، نك مادي

قلت ألی علة اذا خرج الروح من الجسد وجد له مّساً و حيث ركبت لم: ، قال7عبداهللا الرحمن عن ابي عن عبد. 3
شيخ صدوق، علل الشرايع، باب (. »النه نما عليه البدن«: ؟ قاليعلم به 
، صرفاً جنبه علمي دارد و نگارنده همچناناند شدهنقدهايي كه در اين مقاله مطرح . 4

  .داند عارف فرزانه مي



بـن  سامى: ، تحقيقتفسیر القرآن العظـیم )م1999/ق  ه1
  .طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية

، نقـدونظر، »نظريات محتوا؛ معناشناسى غائى و معناشناسى عصـبى
  .128 -86، سال چهاردهم، شمارO دوم، ص

   .لحسان ف� تفسیر القرآنالجواهر ا )تا بى(، بن مخلوف،
   .انتشارات باقرالعلوم: تهران  ،مهر تابان

  .الدرالمنثور ف� التأویل بالمنثور
  تا بى[دار الرشيد، 
: ، بيـروتالح4مة المتعالیـة فـ� االسـفار االربعـة )ق  ه1981

  .مكتبة حيدرية
صـادق الريجـانى، : ترجمـه و تعليقـات انسان از آغاز تا انجام،

  .دار احياء التراث العربى: ، بيروت
دار إحيـاء التـراث : بيـروتالح4مـة المتعالیـة فـ� االسـفارالعقلیة االربعـة، 

  .مؤسسة االعلمى للمطبوعات: بيروت
  .مؤسسة النشر االسالمى
  .مؤسسة النشر االسالمى

ــ� )ق. ه1412 ــیر القم ــروتتفس ــى : ، بي ــة االعلم مؤسس

  .دار احياء التراث العربى: ، بيروت
هـای آسـتان  بنيـاد پژوهش: ، مشـهدتنبیهات حول المبدأ و المعاد

19. Plantinga, Alvin, “Materialism and the Christian Belief,” 

Divine, Peter van Inwagen, Dean Zimmerman (eds.), Oxford University Press

20. Stoljar, Daniel, "Physicalism", The Stanford Encyclopedia of 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<http://plato.stanford.edu/archives/fall2009

 

 

هم
زد

پان
ل 

سا
/ 

ره
ما

ش
 

وم
س

 

178  

  نامه كتاب
  قرآن كريم .1
1420(1عمر، الفداء اسماعيل بن كثير، ابو ابن .2

طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية دار: محمد سالمة، النجف
نظريات محتوا؛ معناشناسى غائى و معناشناسى عصـبى«) 1388(پوراسماعيل، ياسر،  .3

 Oدوم، ص54شمار Oسال چهاردهم، شمار ،
بن مخلوف، عبدالرحمن بن محمد ثعالبى، ابوزيد .4
مهر تابان )تا بى(، حسينى طهرانى، سيد محمدحسين .5
الدرالمنثور ف� التأویل بالمنثور )تا بى( الدين، سيوطى، جالل .6
دار الرشيد، : بيروت) تا بى(، اسباب النزول ، ـــــــ .7
1981(، )مالصدرا(محمدبن ابراهيمشيرازی،  .8

  .دار إحياء التراث العربى، الطبعة الثالثة
مكتبة حيدرية: نجفالعلل الشرایع، ) تا بى(صدوق،  .9

انسان از آغاز تا انجام، )1371( طباطبايى، محمدحسين، .10
   .الزهراء، چاپ دوم: تهران

، بيروتتعلیقه بر بحار االنوار ) ق. ه1403( ، ـــــــ .11
الح4مـة المتعالیـة فـ� االسـفارالعقلیة االربعـة، تعليقه بر ) 1981( ، ـــــــ .12

  .العربى، الطبعة الثالثة
بيروت المیزان ف� تفسیر القرآن، )م1997( ، ـــــــ .13
مؤسسة النشر االسالمى: ، قمبدایة الح4مة) تا بى( ، ـــــــ .14
مؤسسة النشر االسالمى: قم نهایة الح4مة،) تا بى( ، ـــــــ .۱۵
ــى،  .۱۶ ــراهيمقم ــن اب ــى ب ــن عل 1412( ،ابوالحس

  .للمطبوعات
، بيروتبحار االنوار )ق. ه1403(مجلسى، محمدباقر، .17
تنبیهات حول المبدأ و المعاد) تا بى(، ميرزا حسنعلى  مرواريد، .18

  .قدس رضوی
Plantinga, Alvin, “Materialism and the Christian Belief,” Persons: Human and 

Dean Zimmerman (eds.), Oxford University Press 

The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2009 

2009/entries/physicalism/> 




