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Abstract
There are two different views on the truth of the existence of 
the soul (material and immaterial), each of which has relied on 
arguments, including verses from the Holy Qur'an. The pur-
pose of this article is to explain the position of the verses on 
the immateriality or physicality of the soul. Since the verses of 
the Qur'an have been cited by those who agree with the imma-
teriality of the soul and the deniers, it is necessary to compar-
atively analyze the documents of both views, which the author 
has organized in an analytical-comparative way in this article. 
In this article, it is clear that the implication of the verses cited 
by those who agree with the immateriality of the soul in differ-
ent aspects of the soul (attribution of the soul to God, special 
creation and its difference with the material being, self-reason-
ing of immaterial matters, ascension and return to the kingdom 
and God) The implication is complete; But the verses cited by 
the deniers of the immateriality of the soul as describing the 
soul to material attributes and the creation of the soul from the 
material body can be answered and justified. It will be pointed 
out that the main weakness of the deniers of the immateriality 
of the soul is the lack of attention to the rational and narrative 
principles, the language of the Qur'an and the existence of the 
precedence of the theory of the immateriality of the soul over 
materiality.
Keywords: soul, soul, immateriality of soul, language of Qu-
ran, language of allegory, creation of man

1. Professor, Department of Theology, Research Institute of Wisdom and Religion, Institute of
Islamic Culture and Thought, Qom, Iran. ghadrdang@yahoo.com

   This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



31

یم
کر

ن 
قرآ

ظر 
 من

  از
ن 

سا
س ان

 نف
رد

تج
ره 

ربا
ا د

ه ه
دگا

 دی
قی

طبی
ی ت

رس
بر

The sixty year
Second number

Consective 12
Autumn & Winter

2021 - 2022

نوع مقاله: پژوهشی

 بررسی تطبیقی دیدگاه ها درباره تجرد نفس انسان
  از منظر قرآن کریم

)تاریخ دریافت: 1401/01/19 - تاریخ پذیرش: 1401/02/26(
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2022.6.2.2.0

محمد حسن قدردان قراملکی1

چکیده
دربــاره  حقیقت وجود نفس، دو دیدگاه مختلف )تجرد و عدم تجرد( وجود دارد 
که هرکدام به ادله ای ازجمله آیات قرآن کریم تمســک کرده اند. هدف مقاله 
حاضر، تبیین موضع آیات درباره  تجرد یا جســمانیت نفس اســت. از آنجا که 
آیات قرآن مورد اســتناد موافقان تجرد نفس و منکــران قرارگرفته، ضروری 
است به صورت تطبیقی، مســتندات هر دو دیدگاه مورد تحلیل قرار گیرد که 
نگارنده با روش تحلیلی- تطبیقی آن را در این مقاله به سامان رســانده است. 
در این مقاله، روشــن شده اســت که داللت آیات مورد استناد موافقان تجرد 
نفس با جهات مختلف نفس )انتســاب نفس به خدا، خلقت خاص و تفاوتش با 
موجود مادی، تعقل نفس مجردات را، صعود و رجوع به ملکوت و خدا( داللت 
تام اســت؛ اما آیات مورد استناد منکران تجرد نفس با عنوان توصیف نفس به 
صفات مادی و خلقت نفس از جســم مادی، قابل جواب و توجیه است. اشاره 
خواهد شد ضعف اصلی منکران تجرد نفس عدم توجه به مبانی عقلی و نقلی، 

زبان قرآن و وجود مرجحات تقدم نظریه تجرد نفس بر مادیت است.
کلیدواژه ها: نفس، روح، تجرد نفس، زبان قرآن، زبان تمثیل، خلقت انسان 
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مقدمه
تجرد یا جســمانیت نفس انسان از مســایل اختالفی بین متکلمان و فالسفه است که 
اکثر متقدمان محدث و متکلم از جسمانیت )جسم لطیف مقابل جسم کدر( و فالسفه و 
برخــی از متکلمان از تجرد)مادی نبودن نفس، فقدان صفات و ویژگی مادی مثل: ابعاد 
ثالثه، وزن، تغییر( حمایت کردند )صدر المتالهین، 1363: 525 به بعد؛ همو، 1419: 8/ 
304، 136، همو، 1360: 105، 127؛ ســبزواری، 1382: 345 و 332  (. هر دو طیف 
به ادله نقلی و عقلی استدالل نموده اند که در این مجال، به تبیین و اثبات تجرد و عدم 

تجرد نفس از منظر آیات پرداخته می شود.
در ارتباط با پیشــینه  تحقیق، مقاالت متعددی درباره  تجرد و جسمانیت نفس به صورت 
مطلق یا با توجه به قرآن کریم تدوین شــده است که بیشتر آن ها، با محوریت یک یا دو 
شخصیت علمی صورت گرفته است. اما مقاله ای که به صورت تطبیقی به تبیین مستندات 

قرآنی دو دیدگاه با طبقه بندی آیات مورد استناد بپردازد، نگارنده بر آن دست نیافت.
 یک نوآوری تحقیق حاضر، طبقه بندی و ساختاربخشی به آیات دال بر تجرد نفس است که 
نگارنده آن را با تأمل در زوایای مختلف نفس از حیث مفیض و موجد، نحوه خلقت و وجود، 
فعل تجردی نفس )تعقل(، غایت نفس )صعود به عوالم مجردات( ساختار جدیدی بخشیده 

است که در علل اربعه منطق ارسطویی )فاعلی، مادی و صوری، غائی( قابل تبیین است.

1- دیدگاه اول: تجرد نفس و مستندات قرآنی آن
در این بخش مستندات قرآنی بحث تجرد نفس ارائه خواهد شد. 

1-1- تجرد نفس به اعتبار علت فاعلی نفس )انتساب به خدا(
الف( مردمان صدر اســالم همانند ما که از حقیقــت روح ناآگاه بودند، برای فهم آن از 
{، )نساء:  وُح ِمْن َأْمِر َربِّ وِح ُقِل الرُّ پیامبر ســوال می کردند، آیه }َوَیْســَئُلوَنَک َعِن الرُّ
171( در پاســخ، به صورت کلی، روح را امر الهی توصیف کرد. اینکه مقصود از انتساب 
فوق چیســت؟ آرای مختلفی ارائه شــده اســت؛ لکن ظاهر آیه، حقیقت روح و مبدأ و 
خاســتگاه آن را به امر الهی انتساب می دهد که از آن، وجود خاص بودن آن نسبت به 
ســایر مخلوقات استفاده می شود. به تعبیری، وجود روح از سنخ وجود جسم و لو جسم 

لطیف فراتر است که خدا آن را به خویشتن منتسب می کند.
ب( در آیه ای دیگر از قرآن، خدا از نفس انســان با انتساب آن به روح خویش با تعظیم یاد 
اُه َو َنَفَخ فیِه ِمْن ُروِحِه{، )سجده:9( این آیه، با انتساب روح انسان به روح خدا،  می کند. }ُثَّ َسوَّ

درصدد بیان شرف و عظمت آن، بلکه باالتر از آن یعنی قدسی و تجرد بودن آن است.
ِ َو َكِلَمُتُه َأْلقاها  ا اْلَســيُح عیَس اْبــُن َمْرَيَ َرُسوُل اللَّ َ  ج( در سوره  نساء خداوند می فرماید: }ِإنَّ

ِإىل  َمْرَيَ َو ُروٌح ِمْنُه{، )نساء: 171(.
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از آنجا که مطابق اصول علمی عادی برای تولد فرزندی دو علت و ژن از والدین الزم 
اســت، اما تولد حضرت عیسی از این امر مستثنی بود، لکن در آیه فوق ضمن توصیف 
آن حضرت به کلمه الهی، ادامه آیه روشــن می کند که وجود آن حضرت، یک نوع القا 
و انداختن وجودی به ســوی حضرت مریم است. روشن است که بدن مادی حضرت از 
عناصر بدنی مادرشان »حضرت مریم« تشکیل شده است و به القای الهی نیازی ندارد، 
آنچه به القای خدا نیازمند است، ساحت دوم و باطنی حضرت عیسی است که آن همان 
نفس و روح مجردی است که هم در وسط آیه به کلمه و القای الهی متصف شده است 
و هم ذیل آن تصریح می کند که حقیقت آن حضرت یک روحی از ســوی خداست که 

آن هم ظاهر در وجود تجردی است. 
نا فیِه ِمْن ُروِحنا{، )أنبیاء: 91؛ تحریم: 12(. تي  َأْحَصَنْت َفْرَجها َفَنَفخْ د( }َو َمْرَيَ اْبََت ِعْمراَن الَّ

آیه شریفه هم از نفخ روح الهی بر حضرت مریم )س( خبر می دهد که حاصل آن تولد 
حضرت عیسی  بود. 

در روایت منتســب به حضرت علی  کمیل سؤالی درباره شناختن حقیقت نفس 
مطرح می کند. حضرت در پاسخ، به چهار قسم نفس »نامیه نباتیه، حسیه حیوانیه، ناطقه 
قدســیه و کلیه الهیه« متذکر و به تبیین هر کدام می پردازد؛ توصیف قســم آخر، خیلی 
جالب و تا حدی مشــابه نظریه فالسفه اســت. حضرت مبدأ این قسم از نفس را خدا 
توصیــف نموده که به آن هم عود می کند. حضرت در ادامه برای تأیید آن به آیه فوق 

ًة{ هم استناد می نماید. ِک راِضَیًة َمْرِضیَّ ُة اْرِجِعي ِإىل  َربِّ ْفُس اْلُْطَمِئنَّ َها النَّ ُ و آیه دیگر}يا َأيَّ
ِ َو ِإَلْیِه َتُعوُد،  ِتــي َمْبَدُؤَها ِمــَن اللَّ ُس ُقــًوی: َبَقاٌء ِف َفَنــاٍء... َهِذِه الَّ ا َخْ ــُة، َو َلَ یَّ َلِ »اْلَكِلَمــُة اْلِ
ُة اْرِجِعي ِإىل   ْفُس اْلُْطَمِئنَّ َها النَّ ُ ا َعْوُدَها َفِلَقْوِلِه َتَعاىَل: يا َأيَّ نا ِفیِه ِمْن ُروِحنا َو َأمَّ ِلَقْوِلِه َتَعاىَل: َفَنَفخْ

ًة« )فیض کاشانی، بی تا: 3/ 347؛ طریحی، 1362:  4/ 116(. ِک راِضَیًة َمْرِضیَّ َربِّ
این که مبدأ نفس قســم آخر از خدا متخذ شده و بدان هم رجوع می کند، داللت آن بر 

تجردش دارد.

1-2- تجرد نفس به اعتبار علت مادی و صوری )نحوه خلقت، وجود و فعل(
وقتی نفس انســان از حیث علت مادی و صوری با دقت تحلیل مورد قرار گیرد، آن به 
ســه جهت )نحوه خلقت، وجود و فعل( قابل لحاظ و تقســیم است که از هر سه جهت 

می توان تجردش را ثابت نمود که اشاره می شود.

1-2-1- نحوه خلقت
اِلِقنَي{، )مومنون: 14(.  ْلخَ ُ َأْحَسُن ا الف( }ُثَّ َأنَْشْأَناُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك الَلّ

خلقت انســان در آیات متعدد به دو مرحله و نوع )خلقت بدن و روح( تقسیم شده است 
که تفکیک آن دو، خود مثبت اختالف ماهوی آن دو اســت. آیه فوق تأکید هم می کند 
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که با الحاق روح به بدن، خلقت دیگر و نویی محقق می شــود که به واســطه  آن، خدا 
خودش را »احسن الخالقین« می خواند.

ا ل َيْعَلُموَن{، )یس: 36(. ا ُتْنِبُت اْلَْرُض َو ِمْن َأْنُفِسِهْم َو ِمّ ها ِمّ ِذي َخَلَق اْلْزواَج ُكلَّ ب( }ُسْبحـاَن الَّ
منشــأ خلقت هر زوجی )نر وماده اعم از انســان، حیوان و نبات( در درجه اول، به منشأ 
بعیده مادی )نباتات و گیاهان( و در مرحله دوم به منشأ قریبه مادی )والدین( برمی گردد 
که آن مورد تأیید عالمان تجربی هم اســت. اما آیــا در اَزواج و به خصوص در خلقت 
انسان، افزون بر دو منشأ فوق، مبدأ و عنصر دیگری با عنوان »منشأ فرامادی« هم در 
تشــکیل حقیقت وجودی آن دخیل اســت؟ موضع علوم تجربی در این خصوص منفی 
است؛ لکن آیه شــریفه فوق، نظریه جدیدی را مطرح می کند که به موجب آن، عنصر 
ســومی هم وجود دارد که خود انســان ها از آن بی خبرند. از آنجا که انســان به وجود 
مجردات از طریق عادی علم ندارد، خدا در تبیین عنصر ســوم به همان ویژگی مجرد 
یعنی »عدم علم انسان« بسنده می کند. افزون بر آن، در فهم عنصر سوم باید به آیات 
دیگری هم رجوع شــود که در آن ها از عنصر ســوم به »روح«، »روح الهی«، » کلمه 

الهی القای شده از ناحیه خدا«، »َخْلًقا آَخرَ« و »من امر ربی« تعبیر شده است.  
اُه َو َنَفَخ فیِه ِمْن ُروِحِه {، )سجده:9(. ج( }ُثَّ َسوَّ

خدا از نفس انســان با انتساب آن به روح خویش با تعظیم یاد می کند. آیه فوق، خلقت 
روح را در عرض بدن انســان قرار می دهد و خاطر نشان می سازد که خدا نخست، بدن 
آدم را خلق و کامل نمود، ســپس در مرحله دوم از روح خویش بدان دمید. می توان به 
جرأت ادعا کرد؛ قســیم قرار دادن روح برای بدن انسان و ذکر آن در مرحله  متفاوت و 

نیز انتسابش به روح خود، نشانگر تغایر وجودی آن دو است.

1-2-2- تعقل و ادراک مجردات

1-2-2-1- رؤیت ملکوت
 آســمان و زمین و کال هر موجود مادی دو وجه و ســاحت دارد. یکی ساحت ظاهری 

و مادی و دومی ســاحت باطنی اســت که وجود مجرد مثالی و تام است. }ُقْل َمْن ِبَیِدِ
ذي ِبَیِدِ َمَلُكوُت  ُكلِّ َشــْي ٍء َو ِإَلْیِه  َمَلُكوُت  ُكلِّ َشــْي ٍء {، )مومنون: 88(؛ }َفُسْبحـــاَن الَّ

ُتْرَجُعون{، )یس: 83(.
آیه ذیل از نشــان دادن و ارائه نه آســمان ها و زمین، بلکه از ملکوت آن ها به حضرت 

ابراهیم خبر می دهد که رهآورد آن، ازدیاد معرفت یقینی حضرت است.
ماواِت َو اْلَْرِض َو ِلَیُكوَن ِمَن اْلُوِقنني{، )انعام: 75(. الف. }َو َكذِلَک ُنري ِإْبراهمَي َمَلُكوَت السَّ

واضح اســت ادراک آســمان ها و زمین و کشــف آن ها با علوم و منابع عادی میسور 
می شود، اما دریافت معرفت باطنی و ملکوتی آن ها به شهود و نفس مجرد مبتنی است 
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تا ثمره آن اتصاف شهود کننده به مرتبه »موقنین« باشد.
در روایات هم ملکوت عالمی مستقل و جامع و شامل عالم ماده، محل تعیین سرنوشت 
انســان، محل صعود روح برخی از پیامبران توصیف شده است. پیامبر در روایتی از 
خدا می خواهد که حقیقیت أشیاء و به تعبیری ساحت باطنی و ملکوتی آن ها به وی ارائه 
دهد ،»ارنا االشــیاء کما هی علیه1« )مجلسی، 1414: 8/ 430؛ غزالی، 1416: 335(. 
روشــن است، مشاهده حقایق و ملکوت أشــیاء– به قید آنچه حقیقت هست- با نفس 
مادی مناسبتی ندارد و مدرک آن باید نفس مجرد و هم سنخ ملکوت أشیاء باید باشد.

امام علــی  در توصیف افتخــارات خویش می فرماید که من بــه اذن الهی به 
ملکوت نگریســتم که ثمره آن علم کامل من به گذشته و آینده است. »َو َلَقْد َنَظْرُت ِف
اْلََلُكوِت  ِبِإْذِن َربِّ َفَما َغاَب َعنِّ َما َكَن َقْبِلي َو َما َيْأِتي َبْعِدي « )صدوق، 1403:  2/ 415(.
گویا عالم ملکوت عالمی است که منبع و کانون عالم ماده و دنیا اعم از حوادث گذشته و 
آینده است که خروجی وصل به چنین عالمی احاطه علمی و معرفتی به عالم ماده می شود. 
شاید این جا گفته شود، عالم ملکوت می تواند از نوع جسم لطیف باشد، در پاسخ باید گفت اگر 
عالم ملکوت از جنس لطیف باشد، بین آن و عالم ماده )ماده کثیف( ارتباط و علقه تکوینی 
خصوصً از نوع علت ایجادی نخواهد بود، درحالی که ظاهر روایت فوق، اشتمال عالم ملکوت 
بر عالم ماده است که از این طریق علم به ملکوت مستلزم علم به کل عالم ماده می شود. 
با دقت در حدیث روشن می شود که حضرت، نظر به ملکوت را نه مستلزم علم صرف، بلکه 
مستلزم حضور دو جانبه حضرت و حوادث گذشته و آینده است که عبارت »َفمَا َغابَ عَنِّي« 

َیاِطنَي َيُحوُموَن َعَناظر بدان است، یعنی حوادث گذشته و آینده )غیب( از من غیبت و فقدان نداشت. مشابه روایت فوق از پیامبر نقل شده است که فرمود: » َلْو َل َأنَّ الشَّ
ُقُلوِب َبِن آَدَم َلَنَظُروا ِإىَل  اْلََلُكوِت« )مجلسى، 1403:  67 /59(.

با توجه به داللت حدیث فوق بر وجود مســتقل عالم ملکوت، روشــن می شود که در 
روایات و ادعیه متعدد که به صورت مســتقل از مُلک و ملکوت خدا ســخن گفته شده 

است، عطف آن دو نه تاکیدی، بلکه تأسیسی است. 
وت « )سید ابن طاووس، 1367:  ــَرُ ْلجَ ِة َو ا »ُســْبَحاَن ِذي اْلُْلِک َو اْلََلُكوِت  ُســْبَحاَن ِذي اْلِعزَّ

 .)417 /1
قرینه دیگر در خود روایات اســت که ملکوت عالمی اعتبار و توصیف شــده اســت که در 

آنجا حوادث دنیا مکتوب شده اســت؛ چنان که از امام صادق نقل شده است: »ُكِتَب 
ْنَیا«، )دیلمى،  ِ َأْخَوُفُهْم ِمْنُه َو َأْخَشــاُهْ َلُه َو َأْزَهُدُهْ ِف الدُّ اِس ِباللَّ ِف اْلََلُكــوِت  َعِظامًي ِإنَّ َأْعَلَ النَّ

.)106 /1  :1412

1-2-2-2- صعود روح انسان به ملکوت هنگام خواب

1. این روایت بیشتر در منابع حدیثی و تفسیر اهل سنت گزارش شده است.
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تي  َقضی  َعَلْیَهــا اْلَْوَت َو  ــْت ف  َمناِما َفُیْمِســُک الَّ تي  َلْ َتُ ْنُفــَس حنَي َمْوِتــا َو الَّ ــَوفَّ اْلَ ُ َيَ  }اللَّ
ی{، )زمر: 42 (، ْخری  ِإىل  َأَجٍل ُمَسمًّ ُيْرِسُل اْلُ

آیــه فوق از خروج نفس انســان هنگام خواب از بدن خود خبــر می دهد که خدا موقع 
بیداری آن را دوباره برمی گرداند. امام علی  در پاســخ سؤال یکی از اصحاب به 
نام أســلمی مبنی بر خروج روح انسان هنگام خواب به سوی خدا مثل حالت مرگ، با 
تمســک به ظاهر آیه شــریفه فوق فرمود که این آیه ناظر بر خروج یک صنف از روح 
انسان به نام روح العقل است، اما قسم دیگر روح انسان به نام روح الحیاة تا لحظه مرگ 

از بدن انسان خارج نمی شود. 
ُه ِإَذا ُرُج ِإلَّ ِباْلَْوِت َو َلِكنَّ ْبَداِن َل َتخْ ا ِف اْلَ َ ْلَحَیاِة َفِإنَّ ا َأْرَواُح ا ُر ِإَلْیِه َأْرَواُح اْلُعُقوِل َفَأمَّ ا َيِ َ »ِإنَّ

ِذي ِفیِه اْلَعْقُل« )شعیری،  بی تا: 171(. وَح الَّ َقَضی َعَ َنْفٍس اْلَْوَت َفَقَبَض الرُّ
با توجه به این که در روایات هم تأکید شــده اســت که روح انسان در خواب به سوی 
آسمان خارج می شود و از آنجا هم معلوماتی را دریافت می کند که همان رؤیای صادقه 
اســت، اما خوابی که روح حیات و حیوانی می بیند، آن کاذب است )همان(. در توضیح 

روایت به نکاتی اشاره می شود.
1. تفسیر آسمان به آسمان ملکوتی: روشن است که مقصود از خروج و صعود نفس به آسمان 

نه آسمان های مادی و کهکشان ها، بلکه ملکوت آسمان-ها و حقایق غیبی آن هاست.
2. تناسب نفس مجرد با صعود به ملکوت آسمان و دریافت اخبار آن: به نظر می رسد روح 
العقل که از بدن خارج شده و اخبار را از آسمان ها دریافت می کند، آن نه با روح مادی که 

با روح مجرد سنخیت دارد که تعبیر »روح العقل« هم در روایت بدان ناظر است.
3. أخذ روح العقل هنگام مرگ توســط خدا، قرینه ای بر تجرد آن: نکته دیگر که با آن 
می توان تجرد روح العقل را اثبات کرد، ادامه روایت اســت که حضرت می فرماید: خدا در 
لحظه گرفتن جان انسان »توفی« روحی که از بدن خارج شده است، آن را أخذ می کند، 
معنایش این است که اواًل روح العقل، نقش اصلی در انسان دارد که با أخذ آن حیات نفس 
مادونــش »روح الحیات« هم خود به خود، به نقطه پایان خود می رســد و ثانیً أخذ روح 
»توفی« نه به معنای معدوم نمودن بلکه به معنای نگه داشتن و اخذ است که آن با وجود 
تجردی تناسب دارد و نه مادی، چرا که وجود مادی دائم، در حال تغییر و دگرگونی است.
البته روشــن است، وجود اقسام مختلف نفس در انســان، حکایت می کنند که آن دارای 
شــئون و مراتب مختلفی است که یک مرتبه نازله آن همان روح نباتی، حیوانی و مرتبه 
دیگرش، مرتبه باالتر و کامل تر اســت که در روایت از آن، به روح العقل و النفس الناطقه 
تعبیر شــده است که آن مرتبه تجرد نفس اســت که بین مراتب فوق، رابطه تکوینی و 
ســببیت وجود دارد، چنانکه روایت امام باقر  از آن )رابطه نفس حیات و عقل( خبر 
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می دهد.   
»مــا من احــٍد ينــام أّل عرجت نفســه اىل الســماء و بقیــت روحه ف بدنــه و صار یبنهما ســبب«، 
)فیض کاشانی، بی تا:  4/ 324؛ بحرانی، 1416:  4/ 713(. »هیچ کس نمی خوابد، مگر 
این که نفس او به ســوی آسمان عروج می کند، ولی روحش در بدنش باقی می ماند و 

بین آن دو رابطه سببیت برقرار است«.
در حدیث دیگر بر الحاق »روح العقل« بر جنین در یک دوره خاص )تشــکیل گوشت و 

َقٌة لَّ اســتخوان و مشخص شدن اعضای بدن( تاکید شده است. »ِإْن َطَرَحْتُه َو ُهَو نََسَمٌة ُمخَ
َواِرِح َقْد ُنِفَخ ِفیِه ُروُح اْلَعْقل« )کلینی، 1365: 7/ 347(. ْلجَ َل ا َلُه َعْظٌم َو َلْحٌم ُمَزيَّ

حاصل آن که روایات فوق، عالم ملکوت را نه جسم لطیف و یا مالئکه بلکه وعاء و عالمی  
توصیف می کنند که دارای اوصافی مانند: اشــتمال بر عالم ماده، محل کتابت سرنوشت 
انســان، محل صعود روح برخی از پیامبران و عمل خیر است که این ویژگی ها با اجسام 

لطیف سازگار نیست و تنها توجیه آن، قول به خصوصیت تجردی عالم ملکوت است.

1-2-2-3- معراج های پیامبران
در روایات، معراج حضرت موسی به سمت طور، عروج حضرت عیسی به آسمان چهارم، 
عروج حضرت ادریس به بهشت سخن گفته است. )ر.ک: ابن شهر آشوب، 1379( معراج 
به شکل کامل برای پیامبر اسالم اتفاق افتاده است. نخستین معراج معروف ایشان 

-بنابر قول معروف - از مکه به بیت المقدس با روح و بدنش بوده است.
ذي باَرْكنا َحْوَلُه ْقَصی الَّ ِد اْلَ ْلَحراِم ِإىَل اْلَْســجِ ِد ا ذي َأْسری  ِبَعْبِدِ َلْیاًل ِمَن اْلَْسجِ الف( }ُســْبحاَن الَّ

میُع اْلَبصي{ )اسری: 1(. ُه ُهَو السَّ َيُه ِمْن آياِتنا ِإنَّ ِلُنِ
در آیه فوق، فلســفه معراج، ارائه  آیات الهی بر آن حضرت اســت که تا حدی شبیه آیه  
ارائه  ملکوت آســمان ها و زمین بر حضرت ابراهیم اســت. ذیل آیه فوق، اشاره شد که 
منظور از ملکوت، باطن و غیب آســمان ها و صورت مجردی آنهاست. این فلسفه بلکه 
باالتر از آن در معراج پیامبر اسالم قابل لحاظ و تحقق است. بخش کامل و مکمل 

معراج آن حضرت در مقامات باالتر مثل مقام ســدره المنتهی تا آخرین آن مقام }ُثَّ َدنا 
* َفكاَن قاَب َقْوَســنْيِ َأْو َأْدىن{ )نجم: 8 و 9 ( اســت که آن با روح متناسب ذات  َفَتَدىلَّ

الوهی یعنی وجود نوری و تجردی است.
 قراین و شواهد متعددی در آیات بعدی مدعای فوق را تأیید می کند که به برخی اشاره می شود.

ب( }َفَأْوحی  ِإىل  َعْبــِدِ ما َأْوحی * ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما َرأی * َأ َفُتُروَنــُه َع  ما َيری * َو َلَقْد َرآُه 
ــْدَرَة مــا َيْغىش* ما زاَغ  ُة اْلَْأوی * ِإْذ َيْغىَش السِّ َنْزَلــًة ُأْخری*  ِعْنَد ِســْدَرِة اْلُْنَتهی* ِعْنَدهــا َجنَّ

ِه اْلُكْری{ )نجم: 18-10( اْلَبَصُر َو ما َطغی * َلَقْد َرأی  ِمْن آياِت َربِّ
ثمره معراج نبی با خدا بیتوته و برخورداری از طعام روحانی از ســنخ معرفت و محبت 
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است، چنانکه خود حضرت تصریح فرمود: »ِإنِّ َلْسُت َكَأَحِدُكْ ِإنِّ َأیِبُت  ِعْنَد َربِّ  َو ُيْطِعُمِن
َو َیْسِقیِن«، )ابن شهرآشوب، 1379:  1/ 214 (.

اندیشــوران، حالت فوق پیامبر را به عــروج تجردی و مقصود از طعام را نه مادی بلکه 
روحانــی و معرفت و محبت رب تفســیر کرده اند )صدر المتالهیــن، 1367:  2/ 257؛ 

محمدتقى مجلسی، 1406: 3/ 468 ؛ سبزواری، 1382: 348(.

1-3- تجرد نفس به اعتبار علت غائی )صیرورت و رجوع به سوی خدا(
ًة{ )فجر: 28(. ِک َراِضَیًة َمْرِضَیّ ُة اْرِجِعي ِإىَل َرِبّ ْفُس اْلُْطَمِئَنّ َها الَنّ ُ الف( }َيا َأَيّ

واژه برگشتن و رجوع به معنای برگشتن شیء به مبدأ قبلی خود است که از آن دور شده 
بود. این که صریح آیه، امر به برگشت نفس مطمئنه به سوی خدا می کند، از آن آشکار 
می شــود که سنخ وجودی نفس از سنخ وجود خدا )تجرد( بوده و از آن دورشده بود که 

خدا دوباره امر به برگشت به مبدأ اولیه اش می کند.
در ذیل آیه قســم اول )به اعتبار علت فاعلی( اشاره شد که حضرت علی  در پاسخ 
سوال کمیل به چهار قسم نفس »نامیه نباتیه، حسیه حیوانیه، ناطقه قدسیه و کلیه الهیه« 

اشاره و در توصیف قسم آخر مبدأ آن را خدا توصیف نموده که به آن هم عود می کند.
ِ َو ِإَلْیِه َتُعوُد،  ِتــي َمْبَدُؤَها ِمــَن اللَّ ُس ُقــًوی: َبَقاٌء ِف َفَنــاٍء... َهِذِه الَّ ا َخْ ــُة، َو َلَ یَّ َلِ »اْلَكِلَمــُة اْلِ
ُة اْرِجِعي ِإىل   ْفُس اْلُْطَمِئنَّ َها النَّ ُ ا َعْوُدَها َفِلَقْوِلِه َتَعاىَل: يا َأيَّ نا ِفیِه ِمْن ُروِحنا َو َأمَّ ِلَقْوِلِه َتَعاىَل: َفَنَفخْ

ًة« )فیض کاشانی،  بی تا: 3/ 347؛ طریحی، 1362:  4/ 116(. ِک راِضَیًة َمْرِضیَّ َربِّ
این که مبدأ نفس قسم آخر، از خدا متخذ شده و بدان هم رجوع می کند، داللت آن بر 

تجردش نیازی به توضیح ندارد.
ْرَض َحنیفا{ )انعام: 79(. ماواِت َو اْلَ ذي َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِهَي ِلَّ ب( }ِإنِّ َوجَّ

در آیه فوق، حضرت ابراهیم خاطر نشــان می ســازد که توجه و اقبال صورت من )کنایه از 
حقیقت وجود نفس( از روی اخالص و پاکی به سوی خدای آفریدگار آسمان ها و زمین است.

روشن است، مقصود از توجه آن حضرت، توجه قلبی و شهودی به حق تعالی است و از 
آن جا که متعلق شــهود )وجود الوهی( امر مجرد است، برای این که معنای آیه و کالم 
حضرت صادق باشد، الزمه اش برقراری توجه واقعی حضرت ابراهیم با خداست که آن 
هم بر مســانخت نفس حضرت با وجود الوهی است؛ چرا که با نفس مادی و لو لطیف، 

توجه واقعی به واسطه آن با خدا میسر نمی شود.
آیات متعددی بر صیرورت نفس انســان ها به سوی خدا، با تعابیر مختلف }َو ِإَلْیَک اْلَصر{ ) 
بقره: 285؛ ممتحنه: 4(، }َو ِإَلْیه اْلَصر{، )غافر:3؛ تغابن:3؛ شوری: 15(، }َو ِإَل الل اْلَصر{، 
)آل عمران: 28؛ نور: 42؛ فاطر: 18(، }َو ِإَلّ اْلَصر{، )حج: 48؛ لقمان: 14( داللت می کنند که 
با توجه به لزوم سنخیت بین صائر )بازگشت کننده( و مصیر )خدا(، تجرد نفس ثابت می شود. 
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1- دیدگاه دوم: جسمانیت نفس و مستندات قرآنی آن
منکران تجرد نفس برای توجیه نظریه خود به آیاتی تمسک کرده اند که بر حسب ظاهر 
اولیه مثبت صفات مادی بر نفس است که اینک به نقل و تحلیل آن ها پرداخته می شود. 

2-1- توصیف نفس به صفات مادی
آنان معتقدند که با نگاهی به آیات، روشــن می شــود که روح نیز دارای صفات مادی 

مانند حرکت است. 
ْلُحْلُقــوَم َو َأْنُتْ ِحیَنِئــٍذ َتْنُظــُرون{ )واقعه : 83 (؛ پس چرا آنگاه که  الــف( }َفَلــْو ل ِإذا َبَلَغِت ا

]جان شما[ به گلو مى رسد، و در آن هنگام خود نظاره گرید.
آیه فوق از حرکت روح انسان هنگام مردن از پایین بدن تا گلو و خروج  از آن خبر می 

دهد )قزویني، 1429: 1/ 395؛ مجذوب تبریزي، 1429:  1/ 457( .
یت  َقضــی  َعَلْیَها اْلَْوَت َو  ْت ف  َمناِما َفُیْمِســُک الَّ یت  َلْ َتُ ْنُفَس حنَي َمْوِتا َو الَّ ــَوفَّ اْلَ ُ َيَ ب( }للَّ
َی{ )زمر: 42(؛ خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى  ْخری  ِإىل  َأَجٍل ُمَسمًّ ُيْرِسُل اْلُ
بازمى ستاند و ]نیز[ روحى را که در ]موقع [ خوابش نمرده است )قبض مى کند(؛ پس آن 
]نفسى [ را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه مى دارد و آن دیگر ]نَْفسها[ را تا هنگامى 

معیّن ]به سوى زندگِى دنیا[ بازپس مى فرستد.
آیه فوق، از گرفتن روح انسان ها توسط خدا هنگام مردن و خواب خبر می دهد و اضافه 
می کند خدا روح کســی که مرگش فرارســیده، نگه می دارد، امــا روح بقیه را باز پس 
می فرســتد. قبض روح و ارســال دوباره آن بر حرکت و مکان مند بودن آن داللت دارد 

)نصیری، سایت نسیم آنالین، 1393(. 

2-2- تحلیل و بررسی
الزم اســت تا دیدگاه فوق مورد تحلیل و بررســی قرار گیرد تا داوری میان دو دیدگاه 

مطرح شده در مقاله، به نحو درستی صورت بگیرد.

2-2-1- عدم توجه به مبانی عقلی و نقلی
تفســیر آیات و به تعبیری تفســیر زبان دین خود به مبانی و روش خاصی متوقف است و 
نمی توان به صرف استناد به ظاهر یا حتی نص آیه یا روایتی آن را بدون مقدماتی مثل رجوع 
به آیات دیگر، محکمات، زمان و شأن نزول،  تفسیر کرد؛ چرا که در قرآن ناسخ و منسوخ، 
عام و خاص، مطلق و مقید وجود دارد و مفســر، افزون بر لزوم صالحیت علمی، بایسته از 
امور دیگر هم اطالع و اشراف داشته باشد. در آیات متعددی صفاتی با عنوان صفات خبریه 
ا{  )فجر: 22(. ا َصفًّ َک َو اْلََلُک َصفًّ مثل »آمدن«، به خدا نسبت داده شده است، مانند: }َو جاَء َربُّ
حال برخی از مکاتب کالمی و تفسیری با پیش فرض های معرفتی و تفسیری خود مانند 
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قول به جســمیت یا قابل رؤیت بودن خدا در قیامت، آیه فوق را به حســب ظاهر معنا 
کرده اند. اما اکثریت، با مبانی خود مثل تجرد خدا، ظاهر آیه را غیرقابل التزام انگاشته و 

به توجیه آن مثل تقدیر کلمه مضاف »أمر« در »ربک« روی آورده اند.
در حقیقت مفسر با لحاظ مبانی عقلی و نقلی خاص و به تعبیر قرآنی لحاظ »محکمات« 
می کوشــد، تفسیر ظواهر اولیه و متشابهات را با ارجاع به »محکمات« تفسیر ناب ارائه 

کند تا در دام ظاهرگرایان نیفتد. 

2-2-2- زبان قرآن، زبان چند ساحتی)حمل صفات مادی نفس برتمثیل و استعاره(
تمام عالمان دین، زبان قرآن را زبان شــناختاری توصیف می کنند که گزاره هایش بر معانی 
قابل فهم و شناخت مشتمل است، این معنای تا حدی نزدیک معنای زبان عرفی است، به 
این معنی که قرآن برای عرف و مخاطب خود قابل شــناخت است، مانند سایر گزاره های 
عرفی؛ لکن زبان دین و قرآن با زبان عرف افزون بر مشترکات، تفاوت هایی دارد که تفصیل 
آن در این مقال نمی گنجد )قدردان قراملکی، 1383: 295(، ازجمله مشترکات این دو زبان، 
حمل بر نصوص و ظواهر گزاره ها و نیز وجود تمثیل و اســتعاره است که تشخیص آن ها با 
قراین عقلیه، لفظیه، مقامیه و حالیه صورت می گیرد، مثاًل در آیه ذیل آمده است كه خداوند، 
خطاب به زمین و آسمان، آن ها را به تکلیف آمدن به حالت اختیار یا اجبار امر نموده و آن دو 
َنا َطاِئِعنَي{ )فصلت: 11(. ها َقاَلَتا َأَتْ ْرِض اْئِتَیا َطْوعا َأْو َكْ ا َوِلْلَ نیز پاسخ مثبت مى دهند: }َفَقاَل َلَ
خطاب فوق نه خطاب واقعی بلکه از نوع تمثیل است )طباطبایی، 1417: 17/ 387(. 

یکی از مصادیق زبان تمثیل خروج نفس انسان از حلقوم هنگام مرگ است که در توضیح 
آن باید گفت از آنجا كه عالمت حیات انســان، نََفس كشــیدن است كه از طریق حلقوم 
و گلو صورت مي گیرد و مرگ نیز از طریق انســداد و قطع نََفس كشیدن - كه با فشار و 
بستن حلقوم – اتفاق مي افتد، لذا از خروج نفس- و به عبارت دقیق از قطع ارتباط نفس 
از بدن یعني واپسین لحظات دنیا و اشراف به مرگ، به رسیدن جان به حلقوم تعبیر شده 
اســت که نََفس خارج می شود، اما به علت انســداد گلو، دیگرامکان ورود نَفس تازه و به 
تبع آن استمرار حیات وجود ندارد )همان، 19/ 138 ؛ مکارم شیرازی، 1353: 23/ 279(. 

2-2-3- تعارض با آیات دال بر تجرد نفس و رفع آن با مرجحات
اگر اشــکاالت پیش گفته را نادیده بنگاریم، اشــکال دیگر تعارض داللت آیات دال بر 
جســمانیت نفس با آیات دال بر تجرد نفس انسان است. حاصل آن، تساقط داللت هر 
دو قســم آیات و عدم استناد نظریه تجرد و جسمانیت به قرآن می شود. در این صورت 
به مقتضای ادله و مرجحات دیگر باید عمل نمود. قائل به تقدم آیات مثبت تجرد نفس 

می تواند به راه حل های رفع تعارض بپردازد.
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2-2-3-1- حمل آیات مثبت جسمانیت نفس به تمثیل
 چنانکه پیش تر هم اشاره شد؛ زبان قران، زبان عرف خاصی است که آن بر ساحت های 
مختلف زبانی ازجمله تمثیل و کنایه مشتمل است و آیات ظاهر در جسمانیت نه در مقام 
بیان جسمانیت نفس بلکه در مقام بیان حرکت و انتقال نفس از بدن محتضر به بدن و 
عالم دیگر بوده است، لذا نمی توان از آن ها جسمانیت نفس را استفاده نمود تا با آیات 
تجرد نفس متعارض تلقی شوند. در راهکار و جمع فوق، تعارض دو قسم آیات تعارض 
اولیه و ظاهری تلقی شده بود که با تأمل بیشتر و تفسیر دقیق یک طرف تعارض به نفع 

طرف دیگر اشکال تعارض جمع و منتفی شد.  

2-2-3-2- رجوع به دلیل عقلی
 دومین راهکار، قبول تعارض اســت. در این صورت، اعتبار داللت هر دو قســم آیات 
مردود می شود؛ اما قائل به تجرد نفس می تواند به ادله دیگر مثل ادله عقلی مثبت تجرد 

نفس رجوع کند یا با جرح ادله دیگر رقیب فرضیه اش را اثبات کند. 
2-3- خلقت انسان از عنصر مادی )خاک و نطفه(

برخی برای اثبات مادیت نفس به آیاتی اســتناد کرده اند که مبدأ اولیه خلقت انسان را 
خاک، نطفه و آب توصیف کرده اند. )قزوینی، 1393: 149-148(.

نَْســاَن ِمْن ُســاَلَلٍة ِمْن ِطنٍي.  ا َخَلْقَناُكْ ِمْن ُتَراٍب ُثَّ ِمْن ُنْطَفٍة{، )حج: 5( و }َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِ }َفِإنَّ
ْطَفَة َعَلَقًة{ )مؤمنون: 14-12(. ُثَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِف َقَراٍر َمِكنٍي. ُثَّ َخَلْقَنا النُّ

حاصل این دلیل نقلی این است که با مراجعه به آیات روشن می شود که ماده تشکیل دهنده 
نفس و روح آدمی، موجودی مادی است. ازآنجا که منشأ و ماده اوّلیه روح انسان مادی و 

غیر مجرد است؛ در نتیجه خود نفس نیز مادی خواهد بود )قزوینی، بی تا: 149(.

2-4- تحلیل و بررسی
در نقد و بررسی این دلیل نقلی آقا مجتبی قزوینی، چند نکته قابل ذکر است.

2-4-1- عدم تالزم میان حدوث و بقای جسمانی
 اگرچه ادله نقلی متعددی بر مادی بودن منشأ پیدایش انسان اشاره دارند؛ لیکن این دلیلی بر 
جسمانیت و مادیت همیشگی نفس نیست، زیرا شیخ مجتبی قزوینی مدعی است که نفس 
افزون بر حدوث جسمانی، دارای بقای جسمانی نیز هست؛ لیکن ایجاد روح از طینت، خاک، 
نطفه و خون فقط مبدأ و حدوث جسمانی آن را ثابت می کند و داللتی بر بقای جسمانی ندارد. 
به دیگر سخن، دلیل مورد استناد آقا مجتبی قزوینی اخص از مدعاست. ممکن است موجودی 
به صورت جســمانی ایجاد و با حرکت، تکامل یافته و مجرد شود، از این رو فیلسوفان پیرو 

حکمت متعالیه بر نظریه حدوث جسمانی نفس و بقای روحانی آن معتقد هستند.
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2-4-2-خلط آفرینش بدن و نفس
آیات مورد استناد بر خلقت بدن آدمی و نه نفس او داللت دارد؛ درحالی که محل بحث خلقت 
نفس  و نوع وجودش است؛ بنابراین تمسک به این دسته از ادله خروج تخصصی از مسأله است. 
البته می توان آنها را دال بر مبدأ آفرینش نفس نیز دانست که در این صورت، دیدگاه حدوث 
جسمانی و بقای روحانی حکمت متعالیه اثبات می شود، چرا که در یکی از این آیات لحن آیه 
از »خلق« به »انشأ« تغییر کرده و از »خلق آخر« یاد می شود. در فرهنگ قرآن کریم خلقت 
امور عادی با واژه »خلق« و »ذرأ« و خلقت خاص و آفرینش امور مجردات با واژه »انشأ« یاد 

ْفِئَدَ َقلیاًل ما تَْشُكُروَن * ُقْل ُهَو  ْمَع َو اْلَْبصاَر َو اْلَ ذي َأنَْشَأُكْ َو َجَعَل َلُكُم السَّ می شود. }ُقْل ُهَو الَّ
ذي َذَرَأُكْ ِف اْلَْرِض َو ِإَلْیِه ُتْحَشُروَن{ )ملک: 23-24(. طبق این دسته از آیات، خون و نطفه  الَّ
است که تبدیل به بدنی شده که با واژه »خلق« از آن یاد شده و سپس تبدیل به نفسی شده 

که با واژه »انشأ« و »خلق آخر« بیان شده است )قدردان قراملکی، 1400: 131(.

نتیجه
1. درباره حقیقت وجود نفس دو دیدگاه مختلف )تجرد و عدم تجرد( وجود دارد که هر 

کدام از صاحبان نظریه به ادله ای تمسک کرده اند. 
2. در این مقاله، ابتدا دیدگاه اول )تجرد نفس انســان( از منظر آیات متعدد با ساختار نو 
(علل اربعه منطق ارســطویی( مورد تحلیل قرار گرفت که برای اولین بار بود که نحوه 

استدالل های قرآن، در قالب منطق ارسطویی با تاکید بر علل اربعه ارائه شد.
3. با تأمل در آیات متعدد روشن شد که قرآن با توجه به جهات مختلف نفس )انتساب 
بــه خدا، خلقت خاص و تفاوتش با موجود مادی، تعقل نفس مجردات را صعود و رجوع 

به ملکوت و خدا( به نحو داللت التزامی بر تجرد نفس انسان داللت می کنند. 
4. در ادامه، مســتندات قرآنی دیدگاه دوم )توصیف نفس با صفات مادی و خلقت نفس 
از جسم مادی( تقریر شد و در نقد مستند اول )انتساب صفات مادی به نفس( اشاره شد 
که ادله فوق به علل مختلف مثل: عدم توجه به مبانی عقلی و نقلی، زبان قرآن و وجود 
مرجحات تقدم نظریه تجرد نفس بر مادیت، وافی به مقصود جسم انگاران نفس نیستند. 
5. در نقد مســتند دوم )خلقت انسان از جســم مادی( به عدم مالزمه بین وجود مبدأ 
مادی برای نفس و جسمانیت آن و نیز خلط بین حقیقت وجود بدن و نفس اشاره شد. 
6. بعد از تطبیق آیات مورد استناد هر دو دیدگاه، می توان مدعی شد که داللت آیات مورد 

استناد موافقان تجرد نفس از حیث اعتبار و قوت، غالب بر ادله مخالفان تجرد است.
7. به نظر رسید که ضعف اصلی منکران تجرد نفس عدم توجه به مبانی عقلی و نقلی، 

زبان قرآن و وجود مرجحات تقدم نظریه تجرد نفس بر مادیت است. 
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