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Abstract

The quality and mode of existence of the soul is one of the most important anthropological issues that most hadith scholars, narrators,
theorists and superstitious people believe in the physicality of the soul
based on verses and narrations. In contrast, rationalist theologians and
theologians have also believed in the abstraction of the soul with regard to the narrated arguments. Both sides claim that the narrated evidences, especially the Holy Qur'an, are in line with their views. In this
research, which has a comparative approach between the parties, by
studying the library and examining the works of those who believe in
the physicality of the soul, the verses that claim to indicate the physicality of the soul have been extracted. These verses were divided into
six groups: "The materiality of human creation", "The occurrence of
man", "Contradiction of the soul with science and reason", "Description of the soul to physical attributes", "Physical resurrection" and
"Death of the soul". Then, with the rational method and interpretation
of the Qur'an to the Qur'an, as well as with regard to the principles
and arguments of the followers of celibacy, a critical analysis of the
view of the physicality of the soul was performed. The purpose of this
study is to explain, analyze and evaluate comparatively and critically
the Qur'anic arguments of those who believe in the physicality of the
soul in an independent study to determine that these arguments do
not imply the physicality of the soul. In the end, it became clear that
none of the verses cited by the outsiders indicated the physicality of
the soul, the natural body and the materiality of the soul and these
verses are in line with the view of the physical occurrence of the soul
and its spiritual survival, and refer to the ideal body and the purgatory
abstraction of the soul.
Keywords: Appearances, Rationalists, Physicality of the Soul, Abstraction of the Soul, Verses of the Physicality of the Soul, Subtle
Body, Physical Resurrection.
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بررسی انتقادی ادله قرآنی جسمانیت نفس (با محوریت دیدگاه
اندیشوران ظاهرگرا و عقلگرا)
(تاریخ دریافت - 1401/01/06 :تاریخ پذیرش)1401/02/26 :

علی قدردان قراملکی
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چکیده
کیفیت و نحوه وجودی نفس از مهمترین مســائل انســان شناســی است که
بیشــتر اهل حدیث ،متکلمان نقلگرا و ظاهرگرایان با تکیه بر آیات و روایت به
جسمانیت نفس معتقد هستند .در مقابل حکما و متکلمان عقل گرا نیز با عنایت
به ادله نقلی بر تجرد نفس معتقد شدهاند .هر دو طرف مدعیاند که ادله نقلی و
به ویژه قرآن کریم همسو و موافق دیدگاه آنان است .در این تحقیق -که دارای
رویکرد تطبیقی میان طرفین است -با مطالعه کتابخانهای و فحص در آثار جسم
انگاران نفس ،آیاتی که ادعا شده بر جسمانیت نفس داللت دارند استخراج شده
است .این آیات به شش گروه «مادی بودن آفرینش انسان»« ،حدوث انسان»،
«مغایــرت نفس با علم و عقل»« ،توصیف نفس به صفات جســمانی»« ،معاد
جسمانی» و «فنای نفس» تحلیل شدند .سپس با روش عقالنی و تفسیر قرآن به
قرآن و همچنین با عنایت و توجه به مبانی و ادله پیروان تجرد نفس ،به تحلیل
و بررسی انتقادی دیدگاه جسمانیت نفس پرداخته شد .هدف از انجام این تحقیق
تبیین ،تحلیل و ارزیابی تطبیقی و انتقادی ادله قرآنی قائالن به جسمانیت نفس
در تحقیقی مستقل اســت تا مشخص شود این ادله داللتی بر جسمانیت نفس
ندارند .در پایان روشــن شــد که هیچ کدام از آیات مورد استناد ظاهرگرایان بر
جسمانیت نفس ،بر جسم طبیعی و مادی بودن نفس داللت نداشته و این آیات
همسو و هماهنگ با دیدگاه حدوث جسمانی نفس و بقای روحانی آن هستند و
به جسم مثالی و تجرد برزخی نفس اشاره دارند.
کلید واژهها :ظاهرگرایان ،عقل گرایان ،جســمانیت نفس ،تجرد نفس ،آیات
جسمانیت نفس ،جسم لطیف ،معاد جسمانی.
 .1دانش آموخته مقطع دکترای رشــته کالم اسالمی (عضو انجمن کالم اسالمی) ،دانشگاه معارف اسالمی ،قم،
ایرانagh0251@yahoo.com .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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مقدمه
کیفیت و نحوه وجود نفس یکی از مســائل مهم انســان شناسی است .اندیشمندان و
دانشمندان گرانقدری در این مسئله تالش و کوشش فراوانی کردهاند که ثمره آن طرح
دو دیدگاه عمده «تجرد نفس» و «جســمانیت نفس» اســت .بیشتر اندیشمندان عقل
گرا همانند حکما و متکلمان عقلی از تجرد نفس و بیشــتر دانشــمندان حس گرا (ماده
باوران و ماتریالیســم) و نقل گرا همانند اهل حدیث ،متکلمان نقلی و مکتب تفکیک از
جسمانیت نفس طرفداری کردهاند.
طرفداران جسمانیت نفس با وجود اتفاق نظر بر عدم تجرد نفس ،رهیافتهای مختلفی
را ارائه کردهاند .برای نمونه ،ماده باوران و ماتریالیسم با انکار عالم مجردات و موجودات
فراطبیعی حکم به جســمانیت نفس و مرکز مدیریت انسان کردهاند( .مطهری:1396 ،
98 /6؛ فیاضــی )186-185 :1393 ،برخی از محدثان و متکلمان نقل گرا به ســبب
منحصر دانســتن تجرد از ماده در خدای ســبحان ،نفس را مادی و جسمانی میدانند.
(اســفراینی212 :1383 ،؛ مجلسی )27 /1 :1404 ،برخی دیگر نیز با پذیرش مخلوقات
مجرد ،نفس را از مصادیق آن نمیدانند( .اصفهانی77 :1385 ،؛ قزوینی)106 :1393 ،
متکلمان نقل گرا با توجه به مبانی روش شــناختی خــود ،اهتمام خاصی بر ادله نقلی
دارند .آنان با مراجعه به ادله نقلی در مســئله نحوه وجودی نفس به دیدگاه جسمانیت
نفس معتقد شــدهاند( .اصفهانی69-42 :1385 ،؛ تهرانی43-39 /2 :1333 ،؛ مروارید،
 )229-225 :1418در مقابــل متکلمان عقل گرا نیز عالوه بر عقل ،با پایه و دلیل قرار
دادن ادله نقلی و به ویژه آیات قرآن کریم بر تجرد نفس حکم کردهاند.
با توجه به آنکه طرفین مســئله که بر دو نظریــه متناقض (تجرد و عدم تجرد نفس)
باور دارند و هر دو نیز ادله نقلی را دلیل خود میدانند ،نگارنده بر آن شد تا در تحقیقی
ضمن ارائه تبیین ادله نقلی جســمانیت نفس ،به تحلیل و بررســی تطبیقی و انتقادی
آنها بپردازد.
البتــه پس از مراجعه به ادله نقلی مورد اســتناد متکلمان نقل گرا و همچنین تحقیقات
پژوهشــگران در این موضوع ،مشاهده شــد که بیشتر ادله نقلی مورد استناد این گروه،
ناظر بر روایات بوده و کمتر به آیات قرآن کریم در مســئله مورد بحث پرداخته شــده
است .البته این به معنای انحصار ادله نقلی جسمانیت نفس در روایات نیست و موافقان
این دیدگاه بر آیاتی نیز تمســک میکنند؛ لیکن تعداد آیات مورد اســتناد در قیاس با
روایات بسیار کمتر است ،بنابراین نگارنده در این نوشتار برای جبران این خأل معرفتی،
فقط به ادله قرآنی جسمانیت نفس پرداخته است.
در ایــن تحقیق با روش مطالعه کتابخانهای و مراجعه بــه آثار متکلمان نقل گرا آیات

پردازش موضوع
بسیاری از پژوهشگرانی که با رویکرد عقلی به مسئله نگریستهاند ،قائل به تجرد نفس
شدهاند .مهمترین پیروان این دیدگاه ،حکما و فیلسوفان هستند .پیش از اسالم و میالد
مسیح ،فالسفه غربی به تجرد نفس باور داشتند .افالطون (م.347ق) از نخستین قائالن
به تجرد نفس اســت( .کاپلستون )197 :1388 ،ارسطو (م.322ق) از دیگر اندیشمندان
برجســتهای است که همانند افالطون بر تجرد نفس معتقد بود .فلوطین (م.270م) نیز
از جمله فیلسوفان پس از میالد مسیح است که بر تجرد نفس باور داشته و برای اثبات
آن ادله متعددی ارائه کرده است( .فلوطین)631-616 /2 :1366 ،
پس از ظهور اســام ،ســیر تطور مســئله تجرد نفس ادامه یافته و حکمای اسالمی،
رهیافتها و قرائات جدیدی در مســئله ارائه کردند .پــس از آغاز عصر ترجمه ،کندی
(م. 252ق) که با آثار و آراء فالسفه غربی آشنایی فراوانی داشت ،به گزارش و نقل این
دیدگاه در جهان اسالم نمود( .کندی )282-272 /1 :1369 ،همچنین حکمای اسالمی
با توجه به ادله نقلی که در آنها نیز به مســئله تجرد نفس اشاره شده ،توانستند مسئله
مورد بحث را اعتال ببخشند.
به صورت مختصر میتوان گفت ،حکمت مشاء و ابن سینا (م. 428ق) و حکمت اشراق
و ســهروردی (م.587ق) بــر تجرد نفس با رهیافت حدوث و بقــاء روحانی باور دارند.
نفس تمام انســانها در باور آنان مجرد عقلی اســت .حکمت متعالیه و صدرالمتألهین
(م.1640م) نیز بر تجرد نفس؛ لیکن با رهیافت حدوث جســمانی و بقاء روحانی تأکید
میورزد .طبق این رهیافت نفس بیشــتر مردم مجرد مثالی و نفس برخی از انســانها
مجرد عقلی اســت( .ابن ســینا289 /2 :1384 ،؛ ســهروردی 25 /3 :1375 ،و 133؛
صدرالمتألهین)347 /8 :1981 ،
البته در جهان اسالم فقط حکما به طرفداری از دیدگاه تجرد نفس نپرداخته و متکلمان
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جســمانیت نفس استخراج شده و ســپس با تحلیل عقالنی و تفسیر قرآن به قرآن و با
نظر به مبانی ،ادله و انتقادات قائالن به تجرد نفس به ارزیابی انتقادی این ادله پرداخته
شده است.
بعد از ارزیابی این آیات و همچنین بررسی ادله روایی و عقلی ،روشن شد که آیاتی که
برای اثبات جسمانیت نفس مورد استناد قرار گرفتهاند ،داللتی بر جسمانیت نفس (جسم
لطیف و عنصری) ندارند و قائالن به جســمانیت نفس در صدد تحمیل دیدگاه خود بر
آیات قرآن کریم هستند ،ازاینرو این تحقیق با رویکرد انتقادی نگارش شده است.
پیش از ورود به تبیین و ارزیابی ادله قرآنی جســمانیت نفس ،الزم اســت به تاریخچه
مسئله و پیشینه تحقیق اشاره شود.
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متعددی نظیر «شیخ مفید» (م . 413ق) (محمد بن محمد« ،)59-58 :1413 ،ایجی»
(م.756ق) (میر ســید شــریف« ،)247 /7 :1325 ،فاضل مقداد» (م. 876ق) (فاضل
مقداد« ،)118 :1422 ،الهیجــی» (م.1121ق) (الهیجی )111-107 :1375 ،و  ...از
دیدگاه تجرد نفس دفاع میکنند.
در مقابل ،دیدگاه جســمانیت و عــدم تجرد نفس نیز در طول تاریــخ دارای طرفدارانی
بوده اســت .بیشترین طرفداران این دیدگاه ،ماتریالیســم و دینپژوهان نقل گرا هستند.
ماتریالیستها به سبب انکار ماوراء طبیعت ،نفس انسان را موجودی جسمانی و در درون
انســان تفسیر میکنند .مطابق این رهیافت تفاوتی میان نفس و بدن نبوده و در حقیقت
انسان موجودی تک بُعدی و مادی است .متکلمان و دینپژوهان نقل گرا ،با وجود پذیرش
جسمانیت نفس ،آن را غیر از بدن و انسان را موجودی دو بُعدی معرفی میکنند.
«ابوالحسن اشعری» (م.330ق) دیدگاه عدم تجرد نفس را با رهیافتهای مختلفی نظیر
«عَرَض بودن نفس»« ،جســم لطیف»« ،یکسانی نفس و بدن» و  ...به متکلمان اهل
تســنن و به ویژه اهل حدیث مستند کرده است( .اشعری« )337-333 :1400 ،قاضی
عبدالجبار» (م.415ق) نیز به شمارش متکلمان معتزلی پرداخته که بر جسمانیت نفس
معتقد هســتند( .قاضی عبدالجبــار )312-310 /11 :1965 ،برای نمونه« ،ابن حزم»
(م.456ق) و «تهانوی» (م.1158ق) از متکلمان متقدم و متأخر اهل تسنن هستند که
به جســمانیت نفس باور دارند( .ابن حــزم270 /3 :1416 ،؛ تهانوی)884 /1 :1996 ،
در میان متکلمان امامیه نیز برخی مانند «ســید مرتضی» (م.436ق) ،شــیخ طوســی
(م.460ق)« ،عالمه حلی»( 1م.726ق)« ،عالمه مجلســی» (م.1111ق) و  ...بر عدم
تجرد نفس و جسمانیت آن معتقدند( .سید مرتضی33 :1411 ،؛ محمد بن حسن ،بی تا:
332 /6؛ مجلسی)104 /58 :1403 ،
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پیشینه تحقیق
تحقیق حاضر در صدد بررســی انتقادی ادله قرآنی جسمانیت نفس میباشد .نگارنده با
فحص در آثار پژوهشگران در خصوص ادله قرآنی جســمانیت نفس و بررسی انتقادی
آن به تحقیق مســتقلی دست نیافت .گفتنی است ،از قدیم متکلمان و محدثان در آثار
خود به آیاتی اشــاره کردهاند که بر جســمانیت نفس داللت دارند؛ لیکن این آثار منابع
تحقیق و نه پیشــینه آن محسوب میشوند .البته اگرچه در تحقیقات به صورت مستقل
به این مســئله پرداخته نشــده اســت؛ اما برخی پژوهشگران در آثار خویش به آیات
 .1البته عالمه حلی در مسئله دارای تردید هستند .با مطالعه آثار ایشان ،به نظر میرسد وی بر دیدگاه جسمانیت
و عدم تجرد نفس تمایل بیشتری دارد.

 -1بررسی آیات جسمانیت نفس
پس از طرح مسئله و ذکر مسائل مقدماتی ،اینک به تحلیل و بررسی انتقادی ادله قرآنی
قائالن به جسمانیت نفس پرداخته میشوند.
 -1-1مادی بودن آفرینش انسان

با مراجعه به آیات آفرینش انسان ،روشن میشود که انسان به صورت مادی و عنصری
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َْ ُُ ْ َ ً َ َ
ــن} (مؤمنون 12 /و  )13نیز بر
النســان ِم ْن ســال ٍة ِم ْن ِطــن ،ث َج َعلناه نطفــة ف ق َرار م ِك
ِ
ِ
ٍ
ٍ

خلقت انسان از گِل و نطفه حکایت دارد.
با توجه به مادی و جسمانی بودن منشأ پیدایش انسان ،حکم به جسمانیت و عدم تجرد
نفس میشــود( .قزوینی )149-148 :1393 ،به دیگر سخن ،برای تحقق یک موجود،
چهار علت فاعلی ،غایی ،صوری و مادی نیاز اســت .مطابق آیات یاد شــده خاک ،گِل
و نطفه -که مادی و جســمانیاند -علت مادی نفس انسان میباشند .در نتیجه نفس،
موجودی مادی و جسمانی است( .قزوینی ،بی تا)149 /2 :

)ارگلقع و ارگرهاظ ناروشیدنا هاگدید تیروحم اب( سفن تینامسج ینآرق هلدا یداقتنا یسررب

جسمانیت نفس اشاره کردهاند که اینک به برخی از آنها اشاره میشود.
أ« .بررسی تطبیقی آیات و روایات تجرد نفس از دیدگاه عالمه مجلسی و صدرالمتألهین»
به قلم محمد مهدی گرجیان و عالمه عالمی؛ مندرج در فصلنامه قبسات ،سال هجدهم،
پاییز  ،1392شماره .69
ب« .جســم انگاری متکلمان درباره نفس (از قرن سوم تا قرن هفتم)» به قلم مهدی
قجاوند و سید صدرالدین طاهری؛ مندرج در فصلنامه انسان پژوهی دینی ،سال یازدهم،
بهار و تابستان  ،1393شماره .31
ج« .نظریه جسمانیت نفس در تفکر اسالمی» به قلم بهرام علیزاده؛ مندرج در فصلنامه
نقد و نظر ،سال شانزدهم ،پاییز  ،1390شماره .63
د« .عالمه مجلســی نظریه فالسفه در مجرد بودن روح و فرشتگان را رد کرده است»
به قلم مهدی نصیری ،مندرج در ســایت خبری نسیم آنالین ،تابستان  ،1393کد خبر
.918294
هـ« .نگره تفکیک و ادله نقلی جسمانیت نفس؛ بررسی و نقد (با محوریت دیدگاه شیخ
مجتبی قزوینی)» به قلم نگارنده؛ مندرج در فصلنامه معرفت کالمی ،ســال دوازدهم،
بهار و تابستان  ،1400شماره .26

The sixty year
Second number
Consective 12
Autumn & Winter
2021 - 2022

165

سال ششم
شمارة دوم
پیاپی12 :
پاییز و زمستان
1400

166

تحلیل و بررسی
با تأمل در این دلیل قرآنی ،نکاتی به شرح زیر به نظر میرسند.
أ .آفرینش عنصری بدن انسان :انسان موجودی دو ساحتی و مرکب از بدن و روح است.
آیاتی که منشأ آفرینش انسان را مادی و عنصری معرفی میکنند ،بر خلقت بدن آدمی
و نه نفس او داللت دارد .این درحالی اســت که محل بحث نفس انسان است ،بنابراین
تمسک به این دسته از ادله خروج تخصصی از مسئله است.
ب .عدم تالزم میان حدوث و بقاء جســمانی :قائالن به جســمانیت نفس بر حدوث و بقاء
جسمانی نفس باور دارند و برای این ادعای خود به آیات یاد شده استناد کردهاند .این در حالی
است این دسته از آیات حداکثر بر حدوث جسمانی نفس و نه بقاء جسمانی آن داللت دارند.
توضیح آنکه ،در صورتی که پذیرفته شــود آیات یاد شده ناظر بر آفرینش نفس و روح
انســاناند و منشأ این خلقت امور مادی اســت ،حداکثر حکم بر حدوث جسمانی نفس
شــده و بر بقاء جســمانی آن داللت ندارند ،زیرا میتوان تصورکرد که نفس به صورت
جســمانی حادث شده و سپس تبدیل به موجودی مجرد و غیر جسمانی شده است که
نظریه «جســمانیة الحدوث و روحانیة البقاء» بر آن داللت دارد ،بنابراین تالزمی میان
حدوث جســمانی نفس و بقاء جســمانی وجود ندارد( .صدرالمتألهین-371/9 :1981 ،
372؛ جوادی آملی)207-206/12 :1379 ،
خلقت مادی تا
شــاهد و موید این دیدگاه ،آیاتی اســت که سیر آفرینش انســان را از
ُ َّ َ َ ْ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
خ
ف
آفرینش غیرمادی حکایت کردهاند{ :ث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة لقنا الضغة
ُ َ ْ
َ
َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ َل ْح ً َّ ْ َ َ ُ َ ْ ً َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ا ْ َلخ َ
ني} (مؤمنون)14/
ِعظاما فكســونا ال ِعظام ما ث أنشــأناه خلقا آخر فتبارك الل أحســن ال ِق
ِ
در این آیه شــریف لحن آیه از «خلق» به «انشــأ» تغییر کــرده و از «خلق آخر» یاد
میشــود .در فرهنگ قرآن کریم خلقت امور مادی و عادی با واژه «خلق» و «ذرأ» و
خلقت خاص و آفرینش امور مجردات با واژه «انشــأ» یاد میشود 1.طبق این دسته از
آیات ،خون و نطفه اســت که تبدیل به بدنی شــده که با واژه «خلق» از آن یاد شده و
سپس تبدیل به نفسی شده که با واژه «انشأ» و «خلق آخر» بیان شده است.
ج .جمع میان آیات موافق و مخالف :اگرچه آیات یاد شــده از آفرینش جسمانی انسان
حکایــت دارند؛ لیکن آیات فراوان دیگری بر تجرد نفس و عدم جســمانیت آن داللت
دارند( .ر.ک :قــدردان قراملکی )99-69 :1398 ،برای نمونــه ،آیات فراوانی از رجوع
نفس به ســوی خدا و مالقات آن با پروردگار سخن میگویند 2.روشن است که موجود
ُ

َّ

َْ َ ُ

َ

ْ َ

ْ َْ

َ َ

ً

َ

ُ

ُ

َّ

َ َ ُ

ْ َ

َ

ُ

َ
َ ْ َ ََ َ ُ
ْ
ْ ُ
ْ
َ
َ ْ ت ْح َ ُ َ
الس ْ
ك ُم َّ
ــم َع َو ال ْب َ
ل ُه َو الذي ذ َرأ ْ
صار َو الف ِئد قليال ما تشــك ُرون * ق
ون}،
ك ف ال ْرض و إلي ِه شــر
 .1برای نمونه{ :قل ه َو الذي أنشــأك و جعل ل
ِ ِ
ِ
ملک (.24-23 :)67
 .2فجر (.28 :)89

 -2حدوث انسان
انســان موجودی حادث است که در زمان گذشــته نبوده و سپس توسط خدای متعالی
َ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ً
َ ْ
ك النسان أنا خلقناه من ق ْبل و ْ
آفریده شد .آیات {أ و ال يذ ُ
ل يك ش ْيئا} (مریم )67/و {هل
ِ
َ َ َ َ
ْ
َ ً َِ ْ ُ
َ
ُ
ٌ َ َّ
ْ َ
الد ْهر ْ
ل َيك ْن ش ْــيئا مذك ً
ورا} (انســان )1 /بر حدوث انســان
النســان ِحني ِمن
ع
أت
ِ
ِ
ِ
وسابقه عدمی او اشاره دارند( .قزوینی ،بی تا)150-149 /2 :
از جمله ویژگیهای موجود حادث آن اســت که همیشــه در حال تغییر و تبدل است و
مراتب و کماالت را پی در پی کســب کرده و یا آنها را از دست میدهد .برای نمونه،
انسان در ســیر تکاملی وجودش ،از نطفه آغاز و به بدن کامل منتهی میشود و سپس
دوران نوزادی ،کودکی ،نوجوانی ،جوانی ،میانســالی و کهولت را پشت سر قرار داده و
سپس از دنیا میرود.
از آنجا که تغییر و تبدّل در مجردات محال اســت ،روشــن میشود که موجود حادث
نمیتواند مجرد باشــد .با توجه به حدوث نفس ،حکم به عدم تجرد آن میشود( .قاضی
عبدالجبار169 :1971 ،؛ بغدادی)316 :1408 ،
تحلیل و بررسی
حدوث آدمی از جمله باورهای مشــترک میان دینپژوهان اســت و عقل و نقل بر این
مطلب تأکید دارند و پیروان تجرد نفس نیز انســان را قدیم نمیدانند ،بنابراین حدوث
انسان مورد پذیرش است .جســم انگاران نفس به دنبال آنند که با پایه قرار دادن این
اصل مشــترک ،جسمانیت نفس را نتیجه گیرند .به نظر میرسد بر خالف ادعای آنان،
تالزمی میان حدوث انســان و جسمانیت او نیست .با تحلیل و بررسی این دلیل ،نکاتی
به شرح زیر در رد این تالزم قابل ذکر است.
 .1جن (.23 :)72

)ارگلقع و ارگرهاظ ناروشیدنا هاگدید تیروحم اب( سفن تینامسج ینآرق هلدا یداقتنا یسررب

مادی و جسمانی هرگز نمیتواند با خدا که موجودی مجرد است ،مالقات داشته باشد،
ازاینرو حکم بر تجرد نفس میشود .همچنین آیات متعدد دیگری بر خلود برخی افراد
در بهشــت و جهنم داللت دارند 1که فقط با تجرد نفس تبیینپذیر است ،چراکه نفس
مادی و جسمانی استعداد خلود ندارد( .مرواريد111-110 :1418 ،؛ موسسه معارف اهل
بیت)290 /2 :1395 ،
به نظر میرسد جمع میان این دو دسته از آیات ،بدین صورت است که نفس انسان به
صورت جســمانی و مادی حادث شده و ســپس به موجودی مجرد و غیر مادی تبدیل
شده است .آیاتی که از جسمانیت نفس حکایت دارند بر حدوث جسمانی و آیاتی که بر
تجرد نفس اشاره دارند بر بقاء روحانی و مجرد نفس داللت میکنند.

The sixty year
Second number
Consective 12
Autumn & Winter
2021 - 2022

167

سال ششم
شمارة دوم
پیاپی12 :
پاییز و زمستان
1400

168

أ .عدم تالزم میان حدوث و جسمانیت :در تحلیلی میتوان تمام موجودات را به دو دسته
«واجب الوجود» یا «خالق» و «ممکن الوجود» یا «مخلوق» تقسیم کرد .مصداق واجب
الوجود و خالق فقط خدای سبحان است و دیگر موجودات با هر درجه و سنخ وجودی از
مصادیق قسم دوم هستند .روشن است که ممکن الوجود و مخلوق توسط واجب الوجود
و خالق ایجاد شدهاند ،لذا حکم به حدوث هر موجودی غیر از خدای متعالی میشود.
در صورتی که تالزم میان حدوث و جسمانیت وجود داشته باشد ،باید گفت هیچ مخلوق
غیر مادی در عالم وجود ندارد .این درحالی اســت که متکلمان بر تجرد مخلوقاتی چون
نور علم و عقل و نور پیامبر باور دارند( .اصفهانی77 :1385 ،؛ قزوینی)112 :1393 ،
به عبارت دیگر ،تمام موجودات عالم هستی مخلوق خدای سبحاناند ،بنابراین نیازمند
و وابســته به او هستند .اگرچه ممکن اســت موجود نیازمند با لطف الهی قدیم زمانی
باشــد؛ لیکن به سبب نیازش نمیتواند قدیم بالذات باشد ،ازاینرو در عالم موجودی جز
خدای متعالی قدیم بالذات نیســت .با این وجود ،موجودات حادثی چون علم و عقل در
عالم هســتند ،که مجردند و برخی از متکلمان نیز به تجرد آنها معترف هســتند ،پس
مشــخص میشود که تالزمی میان حدوث و تغییر نیست و موجودات حادثی که مجرد
و بدون تغییرند ،مثالهای نقضی برای این استدالل میباشند.
ب .اخص بودن دلیل از مدعا :مدعیان جســمانیت نفــس در صدد انکار تجرد نفس و
اثبات حدوث و بقاء جسمانی آن هستند .آیات یاد شده ،پیرامون مقام حدوث نفس بوده
و ارتباطــی به بقاء روح ندارند .نفس به ســبب حدوثش تغییر و تبدل دارد ،لذا در مقام
حدوث مادی و جســمانی است؛ لیکن در مقام بقاء با حرکت و تغییری که بیان شد ،به
درجه تجرد رسیده که حرکت در آن تصور نمیشود .توضیح بیشتر در ادامه خواهد آمد.
ج .حرکت نفس ناطقه :نفس دارای حرکت جوهری اشتدادی است .توضیح آنکه ،نفس
از بدو پیدایش چهار مرحله و نشــئه را از سر میگذراند .نشئه طبیعت که در این مرحله
نفس هنوز به درجه تجرد نائل نیامده و فاقد هرگونه ادراک و حرکت ارادی است .نشئه
حیوانی که نفس به درجه ناطقیت نرسیده و حیوان بالفعل و انسان بالقوه است .در این
مرحله نفس فقط دارای ادراک جزئی و حرکت ارادی اســت .نشئه انسانی که نفس به
درجه ناطقیت نائل آمده؛ اما به درجه عقالنیت دست نیافته است ،لذا فاقد ادراک خالص
عقلی است .نشئه عقلی که در این مرحله نفس افزون بر کماالت مراتب پیشین ،دارای
ادراک عقلی خالص نیز هســت( .ابن ســینا90 :1400 ،؛ صدرالمتألهین53/8 :1981 ،؛
همو176 :1354 ،؛ همو)112-111 :1360 ،
نفس در نشــئه طبیعی گیاه بالفعل و حیوان بالقوه است و حرکت او بسان حرکت گیاه
اســت که بینیاز از توضیح اســت .نفس طبیعی با حرکت جوهری اشتدادی و به سبب

 -3مغایرت نفس با علم و عقل
بر اســاس ادعای متکلمان ،آیات قرآن بر مغایرت نفس بــا علم و عقل داللت دارند.
چنانکه آقا مجتبی قزوینی مینویسد« :اساس قرآن مجید به تفرقه میان روح و علم و
عقل اســت( ».قزوینی )157 :1393 ،با توجه به آنکه از سویی علم و عقل موجوداتی
نورانی و مجرد هســتند و از دیگر ســو ،نفس مغایر آن دو بوده و از سنخ آنان نیست،
میتوان گفت نفس موجودی غیر نورانی و غیر مجرد است( .قزوینی ،بی تا)149 /2 :
آیات مختلفی بر مغایرت نفس با علم و عقل داللت دارند که به برخی از آنها اشــاره
میشود.
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ْ
َ
أ .نکوهش عدم پیروی از عقل :در آیات متعددی مانند {و ما اكن لنفس أن تؤ ِمن إال بإذن
ِ
ِ ًّ َ ِ ِ ً ِ َ
ْ َ َ َ َّ َ َ ُ
َ َ َ ْ َ َ َّ ٍ ْ ُ
َّ َ َ ْيج َ ُ
ــل ِّ
{و لقد أضل ِمنك ْم جبال كثريا أ
(یونس)100/
ذين ال ي ْع ِقلــون}
الرجس ع ال
الل و ع
ِ
ِ ِ
ُ َْ ُ
َ َْ َ ُ
حاب
ف
ــم تكــونا تع ِقلــون} (یس )62 /و «وَ قالُوا لَوْ ُك َّنا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْق ُِل ما ُك َّنا في أَ ْص ِ
السَّــعير» (ملک )10 /به نکوهش افرادی که از عقل پیروی نکردهاند ،پرداخته شــده
اســت .در اینکه مخاطب این سرزنشهای الهی کیست ،سه فرض «جسم و بدن فرد
خاطــی»« ،عقل انســان خاطی» و «نفس و روح فرد خاطی» متصور اســت .احتمال
نخســت باطل است ،زیرا جسم شــأنیت خطاب و مخاطب واقع شدن را ندارد .احتمال
دوم نیز صحیح نیست ،چون عقل عین تعقل است و هرجا عقل باشد ،تعقل نیز هست.
مانند نور که هرکجا باشد ،نورانیت هم هست ،پس سرزنش و خطاب آن به عدم تعقل
معنا ندارد .با رد دو احتمال نخست ،احتمال سوم که مخاطب سرزنش الهی روح و نفس
انسان است ،ثابت میشود .نتیجه این سخن ،غیریت نفس و عقل است .اگر نفس همان
عقــل بود ،خطاب نفس نیز مانند عقل بیمعنا میبود .در حالی که قرآن کریم ،در آیات
متعددی این خطابات و سرزنشها را ذکر کرده است( .قزوینی)118-115 :1393 ،
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دارا بودن قوه حیوانیت ،وارد نشــئه حیوانی شده و دارای علم حضوری به خود میشود.
به سبب دارایی علم حضوری ،این درجه از نفس مجرد است .اگرچه نفس در این مرتبه
مجرد اســت؛ لیکن حرکت او متوقف نمیشــود ،بلکه تکامل و حرکت او ادامه یافته از
نشئه حیوانی به نشئه انسانی و سپس عقلی صعود میکند( .صدرالمتألهین/2 :1354 ،
467-466؛ عبودیت)436-433 :1391 ،
حاصل آنکه ،حرکت که عبارت اســت از خروج تدریجی شــیء از قــوه به فعلیت و
تکامل جوهری ذاتی ،در نفس موجود است .نفس نیز به تدریج تکامل یافته و اصطالح
«جسمانیت الحدوث و روحانیة البقاء» ،به این حرکت اشتدادی اشاره دارد .تجرد نفس
مانع این حرکت نیســت ،زیرا نفس در هر نشــئه تمام فعلیت نشــئه خود و قوه نشئه
دیگری است .داشتن قوه سبب جواز حکم به حرکت نفس میشود.
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ب .روشــنایی نفس با نور علم و عقل :با مطالعه آیات قرآن کریم ،روشن میشود که
انســان ،موجودی تاریک و بدون نور است .برخی از انسانها با لطف و عنایت خدا از
ٌ َْ َْ ُ َ َ
تاب أنزلناه إل ْيك
این تاریکی جدا و به ســوی روشنایی برده میشوند .آیاتی نظیر {الر ِك
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دارند.
انسان مرکب از جسم و روح است و از آنجا که طبق آیات یاد شده این مرکب موجودی
تاریک اســت ،پس میتوان حکم به تاریکی روح آدمی (به عنوان بخشــی از حقیقت
انســان) و فقدان نور در آن کرد .از طرفی علم و عقل هر دو وجود نورانی هســتند که
انسان به وسیله آنها از تاریکی خارج و به سمت نور حرکت میکند ،بنابراین مشخص
میشــود که این دو از یک سنخ نیستند .از آنجایی که علم و عقل از مجردات هستند،
پس روح نمیتواند از سنخ مجردات باشد( .قزوینی 106 :1393 ،و )122
َّ ُ َ َ َ َّ
ج .جدایــی روح از بدن در زمــان خواب :برخی از آیات قرآن کریــم مانند {الل يوف
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ل تت يف مناما ف ُي ْم ِسك التي قضى عل ْيها ال ْوت َو ي ْر ِسل الخرى
النفس حني م ْو ِتا َو التي
ِ
َ
ِإىل أ َجل ُم َس ًّمى} (زمر )42 /بر جدایی روح از بدن در زمان خواب اشاره دارند.
ٍ
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انســان دارای روحهای مختلفی اســت و طبق این آیه خــدای حکیم در زمان خواب،
ن را از جسم او جدا میکند .سؤال این است که کدام روح از بدن آدمی جدا
روح انســا 
میشــود؟ اگر روح حیات از انسان جدا شود ،انسانِ خوابیده نباید نفس کشیده و حرکت
کند؛ ولی این گونه نیســت ،ازاینرو روح حیات به هنگام خواب ،همراه بدن است ،پس
روحــی بدن را ترک میکند که دارای عقل ،علم و ادراک اســت .با این بیان روشــن
میشود که به هنگام خواب روح و نفس از بدن جدا نشده و درون آن میماند و آنچه از
انسان جدا میشود ،موجودی غیر از نفس (روح دارای علم و عقل) است ،لذا این دسته
از ادله نقلی بر مغایرت روح و علم داللت دارند( .قزوینی)127 :1393 ،
به دیگر ســخن ،اگر مقصود از روح جدا شونده روح حیات باشد ،در این صورت انسان
بــه هنگام خواب از دنیا رفته و خواب نیســت؛ این درحالی اســت که امام علی
میفرماید«:روح حیات فقط در زمان وفات از بدن جدا میشود»( ،مجلسی/58 :1403 ،
 )43پس مشخص است که روحی غیر از روح حیات در زمان خواب از بدن جدا میشود.
آن روح همان روحی اســت که پذیرای عقل است ،لذا به هنگام خواب ،عقل و نفس از
یکدیگر جدا شده و این مغایرت این دو را ثابت میکند.
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تحلیل و بررسی
در تحلیل و بررسی این دلیل چند نکته قابل ذکر است.
أ .عدم تالزم میان مغایرت و جســمانیت نفس :بر فرض پذیرش مغایرت نفس با علم
و عقل ،به نظر میرســد هیچ تالزمی با جســمانیت نفس ندارد ،زیرا موجودات مجرد
منحصر در علم و عقل نیســتند تا اگر موجودی مغایر این دو باشد ،حکم به عدم تجرد
آن شــود ،بلکه ممکن است با وجود مغایرت ،موجودی مجرد باشد .برای نمونه ،خدای
ســبحان غیر از علم و عقل اســت؛ ولی با این حال موجودی مجرد اســت .نفس نیز
میتواند اینگونه باشد و در عین مغایرت با علم و عقل ،موجودی مجرد باشد.
ب .تمسک به استدالل دوری :در استدالل «نکوهش عدم پیروی از عقل» برای اثبات
مغایرت میان نفس و عقل ،مخاطب اوامر و نواهی الهی نفس آدمی معرفی شده و هیچ
نقشــی برای عقل و بدن او قرار داده نشده اســت .هدف از این سخن ،اثبات مغایرت
نفس با علم و اثبات جسمانیت نفس است .این درحالی است که پیش از استدالل و در
پیش فرضی ،نفس جسم لطیف و دارای شأن خطاب و بدن جسم کثیف و فاقد شأنیت
خطاب انگاشته شده است .با این پیش فرض است که مدعی شده نفس قابلیت خطاب
دارد؛ اما بدن چنین قابلیتی ندارد .به دیگر ســخن ،اثبات مغایرت نفس با علم و عقل،
منوط بر پذیرش جســمانیت لطیف نفس است و دلیل اثبات جسمانیت نفس ،مغایرت
میان نفس با علم و عقل میباشد.
ج .روشنایی نفس :مطابق آیات یاد شده ،نفس آدمی در ابتدا موجودی تاریک است که
پس از تحصیل علم و عقل از ظلمات خارج و خود موجودی نورانی میشود؛ اما تفسیر
یاد شــده آن است که نفس خود نورانی نشــده ،بلکه به سبب قرار گرفتن در کنار نور
عقل و علم ،از نور آن دو بهره خواهد برد( ،تهرانی )57-56 /2 :1333 ،بنابراین به نظر
میرسد این تعبیر دقیق نبوده و باید معتقد شد که خود نفس تبدیل به نور میشود ،پس
یکی از مصادیق عالم انوار و مجردات میباشد.
از باب تشــبیه میتوان دیدگاه متکلمان را به رابطه زمین و خورشید تشبیه کرد .نفس
بسان کره زمین است که خود فاقد نور بوده و هیچگاه منشأ نور نمیشود .فقط در زمانی
که از سوی خورشید نور به ســوی او تابیده شود ،روشن میشود .این روشنایی از خود
زمین نیســت و به ســبب همراهی و معیت خورشید روشن است و با پایان یافتن منشأ
نور ،زمین نیز تاریک میشود .به نظر میرسد رابطه نفس و علم اینگونه نبوده و نفس
در بدو تولد بسان شمعی خاموش است که اگرچه تاریک است؛ ولی استعداد روشنایی را
دارد .با آمدن شعله آتش ،خود روشن شده و روشنایی از خود اوست.
د .خروج روح العقل از بدن به هنگام خواب :به نظر میرســد تبیین یاد شــده از آیهای
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که از جدایی روح از بدن حکایت دارد ،داللتی بر مغایرت نفس و عقل ندارد ،زیرا طبق
این تفســیر ،به هنگام خواب ،روح حیات در بدن باقی مانده و روح العقل از بدن خارج
میشــود .این درحالی است که روح العقل همان نفس ناطقه انسانی است که به هنگام
خواب از بدن خارج میشــود ،بنابراین بیان یاد شده مغایرت روح حیات و روح العقل را
ثابت میکند که محل بحث نیست.
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 .4توصیف نفس به صفات جسمانی
با مراجعه به آیات قرآن کریم مشــاهده میشود که برای نفس انسان صفات جسمانی
بیان شده است .این صفات از خصائص و ویژگیهای اختصاصی موجودات جسمانیاند
و مجردات فاقد آنها هســتند ،بنابراین حکم به جســمانیت و عدم تجرد نفس انسان
میشــود( .محمد بن حسن ،بی تا47 /3 :؛ مجلسی )21 /58 :1403 ،اینک به برخی از
این آیات اشاره میشود.
أ .مکانمندی :در آیات مختلفی به مکانمندی و مکان داشــتن نفس اشاره شده است.
ْ
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ــوم* َو أن ْت ِحین ِئ ٍذ تنظ ُــرون} (واقعه 83 /و )84
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برای نمونه ،در آیه {فلــو ال ِإذا بلغ ِ
مکان نفس بدن انســان معرفی شده که به هنگام مرگ از آن خارج و به جای دیگری
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ل تت يف مناما ف ُي ْم ِسك
منتقل میشود .مطابق آیه
{الل ي َوف النفس حــن م ْو ِتا َو التي
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التي قضى َعل ْي َها ال َ ْو َت َو ُي ْر ِسل الخرى ِإىل أ َجل ُم َس ًّمى} (زمر )42 /نیز بدن مکان نفس
ٍ
است که به هنگام خواب ،نفس مکان خویش را ترک کرده و مجدد به آن بر میگردد.
روشــن است که مکان داشــتن از خصوصیات اجسام اســت و لذا نفس نیز جسمانی
میباشد( .محمد شافعی323 :1425 ،؛ مجلسی209 /6 :1403 ،؛ نصیری)1 :1393 ،
َ ُ ًّ
َ ْ َ َ ُ ُ ُّ ُ َ ْ َ
الئكة َصفا} (نبأ )38 /روح و نفس
ب .صف کشــیدن :مطابق آیه{يم يقوم الروح و ال ِ
انسان به همراه فرشتگان صف کشیده و پشت سر هم قرار میگیرند .صف ایستادن از
اوصاف موجودات جســمانی و فرع بر مکان و جسم داشتن است ،بنابراین نفس انسان
موجودی جسمانی و غیر مجرد است.
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َ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ُْ
الئكة يربن وجوههم
ج.
داشتن صورت و پشت :بر اساس آیه {فكيف ِإذا تفت ال ِ
ِ
َ ْ ُ
َ
َو أدباره} (محمد )27 /نفس انسانها دارای صورت و پشت است که فرشتگان بر آنها
تازیانه میزنند .روشن است که صورت و پشت داشتن از اوصاف مادی و جسمانی است،
بنابراین نفس که دارای این خصوصیات جســمانی است ،خود نیز موجودی جسمانی و
غیر مجرد میباشد.
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ََ ُ
د .حرکت روح :مطابق آیه {فتنفخ ِفيها فتكون طيا ب ِإذ ِن} (مائده )110 /روح توســط
ِ
حضرت مســیح و با اذن الهی دمیده میشود .از آنجا که حرکت و دمیده شدن
از ویژگیهای اجســام است ،باید گفت روح که دارای این خصائص میباشد ،موجودی

جسمانی است( .محمد بن حسن ،بی تا 56 /4 :و )332 /6
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الل ِم ْن فض ِله} (آل عمران 169 /و  )170روح و نفس
ِ
ِ
ِ

شهیدان نزد خدا ارتزاق کرده و شاد هستند .این دو از اوصاف اجسام است و لذا حکم به
جسمانیت نفس میشود که دارای این دو خصیصه است( .مجلسی)21 /58 :1403 ،

 .1البته مقصود از جسمانی ،جسم مثالی است نه جسم هیوالنی که در عالم طبیعت حضور دارد.
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تحلیل و بررسی
با تأمل در این دلیل قرآنی ،به نظر میرســد نتوان با استناد به آنها جسمانیت نفس را
نتیجه گرفت .ضعف استداللهای بیان شده به شرح زیر قابل تبیین است.
أ .عدم تعارض میان اوصاف مادی و تجرد مثالی نفس :آیات یاد شــده برخی از اوصاف
جسمانی را برای نفس انسان بیان کردهاند .در صورتی حکم به مادیت و عنصری بودن
(جســم لطیف) نفس میشــود که این اوصاف با دیدگاههای رقیب در تعارض و تضاد
باشــند؛ لیکن اینگونه نیست و قائالن به تجرد مثالی نفس این اوصاف و ویژگیها را
برای نفس میپذیرند ،بنابراین این آیات شــاهد و مویــد هر دو دیدگاه بوده و طرفین
نمیتوانند با اســتناد به آنها به رد دیدگاه رقیــب بپردازند .اینک به تبیین این صفات
جسمانی بر اساس تجرد مثالی نفس پرداخته میشود.
در حکمت متعالیه ،عوالم هســتی (مخلوقات) از حیث مادیت و عدم آن به ســه قسم
تحلیل میشــود .قســم اول عالم ماده اســت که موجودات در آن دارای ویژگیها و
خصائــص مادی و عنصری هســتند .قســم دوم عالم مثال یا برزخ اســت که در آن
موجودات مجرد از ماده و عنصرند؛ لیکن دارای برخی آثار صور جســمانی نظیر شکل،
مقدار ،وضع و  ...هســتند .قسم سوم عالم عقل است که موجودات در آن از ماده و آثار
آن عاری میباشند( .صدرالمتألهین18 /9 :1981 ،؛ طباطبائی)377-376 :1422 ،
عالم مثال و برزخ –همانگونه که از نامش پیداســت -عالمی میان عالم عقل و ماده
اســت .موجودات این عالم به ســبب نداشــتن ماده و هیوال ،مجرد از ماده و به سبب
داشــتن برخی از خصائص صور جسمانی ،جسمانی هســتند 1.موجودات این عالم در
حقیقت جسمانی-روحانیاند .از آنجا که از یکسو معیار تجرد ،عدم نیاز آن به ماده ،در
مقام تحقق و وجود اســت (به گونهای که اگر بدون ماده محقق نشود ،موجود مادی و
اگر بدون ماده دارای تحقق باشد ،موجود مجرد است) و از دیگر سو موجودات مثالی و
برزخی برای تحققشان نیازمند ماده نیستند ،در حکمت متعالیه به عالم برزخ و موجودات
مثالی ،مجرد اطالق میشود( .صدرالمتألهین)300 /1 :1981 ،
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پس از تبیین عوالم و نحوه وجودشــان ،نوبت به بررســی مصداقی انسان میرسد .در
حکمت متعالیه ،انسان موجودی دو ساحتی و مر ّکب از نفس و بدن است .حقیقت انسان
به نفس اوست و بدن مر َکب و ابزار نفس است .بدنی که از گوشت ،پوست و استخوان
تشکیل شده ،بدن طبیعی انسان است که با عالم ماده تناسب دارد .نفس افزون بر این
بدن ،دارای بدن دیگری به نام بدن برزخی اســت که جســم مثالی میباشد .این بدن
برخــی از خصوصیات و ویژگیهای عالم ماده را دارد .با مرگ ،ارتباط میان روح و بدن
طبیعی قطع و بدن متالشی میشود و نفس به همراه بدن برزخی به سرای دیگر منتقل
میشــود .بدن برزخی که توسط نفس ایجاد شده به ســبب مثالی بودن ،مناسب عالم
برزخ اســت و بدنِ نفس در آن عالم خواهد بود( ،عبودیت )130-129 :1391 ،بنابراین
مکانمندی ،صف کشــیدن و صورت داشــتن که در آیات به آنها اشاره شده ،ناظر به
جهت جسمانی بدن برزخی و نفس هستند.
به عبارت دیگر ،انسان دارای دو گونه بدن است .بدن طبیعی همین بدن ظاهری است
که نفس در انتخاب آن اختیاری ندارد و با عنایت الهی بر آن تعلق میگیرد .بدن برزخی
بدنی اســت که نفس آن را ســاخته و واســطه میان نفس و روح بخاری و سپس بدن
طبیعی است( .صدرالمتألهین )31 /9 :1981 ،بدن برزخی از نظر ذات غیر مادی و از نظر
خصائص و ویژگیها دارای صورت جســمانی است .نفس انسانها فاقد هرگونه ماده و
صورتی است و به حسب ارتباط با بدن به عالم مثال ملحق شده است .آیاتی که اوصاف
جسمانی به ارواح نسبت دادهاند ،به بعد جسمانی بدن برزخی و نفس اشاره دارند.
حاصل آنکه ،نفس انسانی دارای دو حیث و جهت است .از جهت مقام ذات ،موجودی
مجرد و فاقد ماده و صورت است (همانند عالم عقل) و از جهت ارتباط ،نظارت و تدبی ِر
بدن ،با بدن طبیعی و برزخی متحد است .باتوجه به این جهت نفس ،نفس در عالم مثال
قرار میگیرد ،بنابراین خصائص جسمانی ابتدائا بر بدنها و به تبع بر نفس بار میشوند،
ازاینرو اشــتراک برخی از خصائص نفس با عالم ماده ،دلیل بر مادی و جسمانی بودن
نفس نیست.
ب .تفاوت ســنخی اوصاف نفس با عالم ماده :اگرچه موجودات مادی و مجرد مثالی در
برخی اوصاف مشــترک هستند؛ لیکن ســنخ این اوصاف با اوصاف مادی متفاوت بوده
و عین هم نیســتند .برای نمونه ،وضع و اندازه داشتن موجودات مادی در عالم طبیعت
محســوس بوده و طبیعت را اشغال میکنند؛ لیکن وضع و اندازهای که موجودات مثالی
دارند ،اینگونه نبوده و آنها نســبت به موجودات طبیعی و مادی هیچ وضع و قیاســی
نداشــته و بخشی از عالم طبیعت را اشغال نمیکنند( .صدرالمتألهین-236 /8 :1981 ،
238؛ همو)240-239 :1361 ،

 .5معاد جسمانی
نفس ،آیاتی َ است که از معاد جسمانی حکایت دارند.
یکی دیگر از ادله قرآنی جسمانیت
َ
َ
َ
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دارند .همچنین آیات فراوانی همانند {تلى
آن َي ٍة* ل ْيس ل ْم طعام
ِ
ِ
ٍ ِ
ْ
َّ ْ َ
ُ ُ
ــن ضريع ،ال ي ْس ِــمن َو ال ُيغين ِم ْن ُجــوع} (غاشیه )7-4 /به عذابهای جسمانی نفس
إال ِم
ِ
ٍ
ٍ
اشاره میکنند.
همچنین مطابق آیات قرآن کریم ،آنچه در زمان انبیاء مورد انکار قرار میگرفت،
معاد عنصری و جسمانی بود که چگونه استخوانها ،پوست و گوشتهای پوسیده مجدد
زنده میشوند .معجزات انبیاء و همچنین نمونههای قرآنی معاد ،همگی مربوط به معاد
عنصری هســتند .برای مثال ،زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی 1،زنده
شــدن تعدادی از بنی اسرائیل پس از مرگِ با صاعقه 2و  ...معاد عنصری و جسمانی را
به تصویر میکشــند ،بنابراین نفس موجودی جسمانی است که بازگشت و معاد او نیز
به صورت جســمانی پدیدار میشــود( .محمد بن محمد118 :1371 ،؛ قزوینی:1393 ،
)551-550
تحلیل و بررسی
زندگی پس از مرگ و معاد ،یکی از باورهای مشــترک ادیان آســمانی بوده و در دین
اسالم نیز از جمله اصول دین و ضروریات آن محسوب میشود .البته کیفیت و چگونگی
تحقق معاد از مسائل چالش برانگیز بوده و همانند اصل آن ضروری دین نیست .یکی از
مسائل مورد اختالف ،کیفیت تحقق معاد است .با تأمل در مسئله معاد و مراجعه به آیات
و روایات ،به نظر میرسد معاد عنصری صرف ناتمام است و دیدگاه ایشان از اشکاالتی
 .1آلعمران (.49 :)3
 .2بقره (.56- 55 :)2
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آیات قرآنی که اوصاف جســمانی را برای نفس بیان کردهاند نیز اینگونه هستند .یعنی
اگرچه صفتی نظیر صورت داشــتن به نفس نســبت داده شده است؛ اما صورت داشتن
در دنیا همراه با ماده اســت ،ولی صورت داشتن در عالم برزخ و مثال بدون ماده است،
بنابراین این اشتراک موجب نمیشود که حکم به یکسانی سنخ وجودی این دو شود.
ج .جمع میان آیات مختلف :چنانکه در گذشته بیان شد ،اگرچه برخی آیات بر جسمانیت
نفس اشاره دارند؛ لیکن آیات دیگری بر تجرد نفس داللت دارند ،ازاینرو باید میان این
دو دسته از آیات جمع کرد که این جمع با بیان یاد شده حاصل میشود.
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رنج میبرد که به برخی از آنها اشاره میشود( .جوادی آملی)201/19 :1384 ،
أ .عدم انحصار معادشناســی در روش نقلی :اگرچه عقل نمیتواند تمام مسائل معاد را
ادراک کــرده و در آنها اظهار نظر کند؛ لیکن برخی از مســائل آن را درک میکند .با
مراجعه به عقل روشــن میشود که برخی مسائل معاد نظیر ضرورت آن ،اجرای عدالت
در آن و  ...بدون نیاز به نقل ،درک میشود .البته بسیاری از مسائل معاد نظیر برانگیخته
شدن مردگان ،وجود آتش برای عذاب ،ابواب بهشت و جهنم و  ...از حیطه ادراکی عقل
بیرون است ،بنابراین برای تبیین صحیح معاد ،باید از دو روش عقلی و نقلی بهره گرفت
و انحصار آن در روش نقلی صحیح نیست( .همو)73 :1386 ،
ب .أخص بودن دلیل از مدعا :در این دلیل ادعا شده که معاد صرفا به صورت عنصری
و جسمانی صورت میپذیرد .آثار و ویژگیهای مادی در آن جاری است و معاد روحانی
به صورت تجردی محقق نخواهد شــد .در مقابل این دیدگاه ،دو دیدگاه معاد روحانی
و معاد جســمانی-روحانی 1مطرح است .آیات یاد شده میتوانند دیدگاه معاد روحانی را
کنارنزند؛ اما توانایی رد دیدگاه معاد جسمانی-روحانی را ندارند ،چراکه این دیدگاه معاد
جسمانی را پذیرفته و افزونبر آن ،از معاد روحانی سخن به میان آورده است .اشتراک
این دو دیدگاه در تحقق معاد جسمانی و اختالفشان در معاد روحانی است.
به دیگر ســخن ،معاد جسمانی حد مشــترک قائالن به جسمانیت نفس و تجرد مثالی
نفس اســت .آیات یاد شده به اثبات معاد جسمانی پرداختهاند و نسبت به معاد روحانی
ساکت هســتند ،لذا طرفین نمیتوانند با تمسک به این دسته از آیات ،دیدگاه خصم را
مردود نمایند ،بنابراین میتوان مدعی شــد که این دلیل اخص از مدعا بوده و توان رد
معاد روحانی را ندارد.
ج .استحاله بهرهگیری جسم لطیف از اوصاف انحصاری مجردات :با مطالعه آیات قرآن
کریم روشــن میشود که در زندگی پس از مرگ ،انسان عالوه بر پاداش و عذابهای
َ
َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ
جسمانی ،از نعمتها و عذابهای روحانی و معنوی بهره خواهد برد{ :وعد
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ذلك ُه َو الف ْو ُز ال َعظمي} (توبه )72 /در این آیه شــریف پس از بیان
ِرضوان ِمن ِ
ِ

نعمتهای جسمانی به نعمت بزرگ رضوان الهی اشاره شده است .نعمتها و عذابهای
معنوی و روحانی ،از خصائص عالم مجردات هستند و عالم ماده بدون تفاوت در اقسام
آن (جسم کثیف و لطیف) به هیچ وجه بدان دسترسی نخواهد داشت ،بنابراین با مجرد
ندانســتن روح ،تبیینی برای نعمتها و عذابهای روحانی و مجرد قابل ارائه نمیباشد،

 .1مقصود طرفداران معاد جســمانی-روحانی از معاد جسمانی ،جسم برزخی است ،بنابراین در معاد ماده و عنصر
حضور نداشته و فقط صورتهای جسمانی حضور دارند.
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ازاینرو روشن میشــود که آیاتی که از نعمتها و عذابهای جسمانی سخن به میان
آوردهاند ،ناظر به بخشی از معاد و نه تمام آن هستند.
حاصل آنکه ،برخی از آیات قرآن کریم بر معاد جسمانی و برخی دیگر بر معاد روحانی
داللت دارند .وجه جمع میان این دو دسته از آیات آن است که قائل به معاد جسمانی-
روحانی شــده و نفس نیز مجرد مثالی دانسته شود .بُعد جســمانی نفس از نعمتها و
عذابهای جســمانی و بُعد مجرد نفس از نعمتها و عذابهای روحانی بهرهمند شده
یا تحمل میکند.
البته گفتنی اســت ،جسم در دنیا با جســم در برزخ متفاوت بوده و هر کدام دارای آثار
مخصوص خود هســتند ،لذا بر اساس برخی آیات ،برای اثبات معاد به مشرکان در دنیا
اجزای بدن و عناصر مادی رجوع کرده است؛ اما ممکن است در برزخ به صورت دیگری
این اتفاق محقق شود .آیت اهلل جوادی آملی در توضیح این نکته مینویسد:
ماده براي خود ،معنا ،اقسام ،احكام و آثار خاص دارد كه در دنيا همه آنها حاصل است
و طبق شواهد نقلي و براهين عقلي هيچيك از آنها در نظام آخرت راه ندارد و به همين
جهت ،جســم اخروي و معاد جســماني در عين صورت داشتن ،ماده دنيايي را كه مايه
كون و فســاد ،تغير و زوال است ندارد؛ يعني جسم اخروي از ماده مجرد است؛ گرچه از
مقدور منزه نيست( .جوادی آملی)232 /3 :1383 ،
آياتي كه در مقام بيان معاد جســماني اســت ،همه گوياي اين حقيقت است كه جسم
انسان بايد تابع مقررات و شرايط آخرتي باشد؛ گرچه بشر همه زوايا و راز و اسرار آن را
تفصيال نميداند؛ بنابراين در معاد جســماني جسم متناسب با نظام آخرت مراد و هدف
آيات است( .همو)177 /4 :1380 ،
 .6فنای نفس
برخی از آیات قرآن کریم از زوال ،نابودی و فنای مخلوقات به هنگام آغاز قیامت حکایت
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دارند{ :کل ش ٍء هالــک إال َو ْجهــه} (قصص{ )88/كل م ْن عل ْيها فــان* و ْبیىق َو ْجــه َر ِّبک ذو
ِ
ِ
َْ

ْ ْ

الکام} (الرحمن )26/این آیات شامل نفس انسان شده و نفس نیز نابود و فانی
ا لجالل َو
ِ
ِ ِ
خواهد شد .همچنین در آیات دیگری آمده که با شروع قیامت و دمیده شدن در صور اول،
تمام موجودات زنده از جمله نفس انسانها از بین میروند(.یس53 /؛ نمل  )87 /پس از
گذشت زمانی با دمیده شدن صور دوم ،همگی مجدد زنده میشوند( .زمر )68 /
با توجه به آنکه از ســویی زوال و فنا در مجردات راهی ندارد و از ســوی دیگر نفس
مطابق آیات یاد شــده زائل و فانی میشــود ،حکم به عدم تجرد و جســمانیت نفس
میشــود( .باقالنــی66 :1425 ،؛ محمد بن علــی611 /2 :1398 ،؛ مروارید:1418 ،
)111-110
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تحلیل و بررسی
به نظر میآید این استدالل صحیح نبوده و آیات یاد شده بر نابودی و زوال نفس داللت
ُ
َ
ندارنــد .توضیح آنکه ،اگرچه مطابق ظاهر آیه {ك ُّل َم ْن َعل ْيها فان} همه چیز اعم از نفس
انسان و غیر آن روزی فانی خواهد شد؛ لیکن فناء هر چیزی به حسب خودش است .برای
نمونه ،انســان که موجودی مرکب از بدن و روح است ،مرگ و فناء آن به معنای جدایی
روح از بدن و انتقال آن به ســرای دیگر اســت ،بنابراین مرگ انسان امری وجودی و نه
َ َ َ ْ
ْ َ
عدمی است که آیاتی نظیر {خلق ال َ ْو َت َوا ل َحياة} (ملک )2/بدان اشاره دارند.
َ ُ ْ
ْ ْ
ُ
ُ ُّ َ
همچنین آیه َ
َ
ك ذوا َلج
{و َ ْيىق َو ْجه َر ِّب
الكام} ،تبیینگر و مخصص آیه {كل م ْن
الل و ِ
ِ
َ
َعل ْيها فان} اســت .بر اساس این آیه ،اگرچه تمام مخلوقات فانی خواهند شد؛ اما «وجه
َ ْ َ َ ُ َ ُّ
رب» باقی خواهد ماند .انســان و مجردات از مصادیق «وجه رب» هســتند{ :أين تلوا
َ َ ْ ُ َّ
الل} (بقره )115/پس باقی خواهند ماند ،بنابراین فناء اعم از زوال اســت .فناء
فثَ وجه ِ
برخــی موجودات به صورت زوال و فناء برخی موجودات دیگر به صورت دیگری نظیر
جابهجایی است.
شاهد ادعای یاد شده ،ادله نقلی متعددی است که از خلود و زندگی ابدی پس از مرگ
َ َ ُ ُْ ُ
حکایت دارند .برای نمونه ،مطابق آیه {ذلــك ْيما لخ
ود}(ق )34/روز قیامت جاودانه و
ل
ِ
ِ
ابدی اســت و این بر جاودانگی نفس انســان نیز اشاره دارد ،زیرا در صورتی که انسان
جاودانه نباشد ،ابدی بودن آخرت و اخبار آن به انسان بیفایده خواهد بود .آیات متعددی
ُْ
َ
خال ُــدون} (مؤمنون )11 /نیز بر حیات
ديــن فيهــا} (بقره )162 /و {ه فيهــا
هماننــد {خال
ِ
ِ
ابدی انسانها تصریح دارند.
حاصل آنکه ،جمع میان آیات یاد شده آن است که ،نفس فانی میشود؛ ولی نه فناء به
معنای زوال و نابودی که با تجرد آن ناســازگار باشد ،بلکه فناء و مرگ نفس به معنای
جابهجایی و انتقال وی به نشــئهای دیگر است( .جوادی آملی164-162 /7 :1384 ،؛
همو)498-497 /5 :1381 ،
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نتیجه
در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی و انتقادی ادله قرآنی جسمانیت نفس پرداخته شد.
در این نوشتار پس از تبیین آیات مورد استناد اندیشوران ظاهرگرا بر جسمانیت نفس و
کیفیت اســتدالل بر آنها ،به تحلیل و بررسی انتقادی این دیدگاه و ادله آن با محوریت
دیدگاه اندیشــمندان عقل گرا پرداخته شد .مهمترین دستآورد و نتیجه تحقیق حاضر،
روشن شدن آن است که آیات مورد استناد طرفداران جسمانیت نفس ،داللتی بر مدعای
آنان ندارند.
همچنین در این تحقیق مشخص شد که برای تفسیر و فهم آیات قرآن کریم نباید فقط

)ارگلقع و ارگرهاظ ناروشیدنا هاگدید تیروحم اب( سفن تینامسج ینآرق هلدا یداقتنا یسررب

بر ظاهر برخی آیات اکتفا کرد و ضروری اســت تا به دیگر آیات (تفسیر قرآن به قرآن)
و دیگر ادله (ادله عقلی و روایی) مراجعه نمود .با مراجعه به دیگر ادله روشــن شــد که
مراد آیاتی که چه بسا از نظر ظاهری بر جسمانیت نفس اشاره داشتند ،جسمی متفاوت
از جسم طبیعی و عنصری است که در خصائص و ویژگیها با یکدیگر متفاوت هستند.
عالوه بر مطالب یاد شــده ،روشن گردید که تالزمی میان حدوث و بقاء جسمانی نفس
وجود نداشــته و ممکن اســت نفس در مقام حدوث جسمانی باشد و در ادامه به تجرد
دســت یابد .همچنین ممکن است نفس از ســویی اوصاف و ویژگیهای عالم مادی
را داشــته باشد و از ســوی دیگر دارای صفات مجردات باشد ،بنابراین به نظر میرسد
آیات جســمانیت نفس ،ناظر به جسم مثالی در نظریه تجرد نفس با رهیافت «جسمانیة
الحدوث و روحانیة البقاء» هستند.
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قرآن کریم
1.ابن حزم اندلســى (1416ق)« :الفصل في الملل و األهواء و النحل» ،تعليق از احمد شمس الدين ،بیروت :دار
الكتب العلمية.
ّ
2.ابن سينا ،حسين بن عبد الل (« :)1384اإلشارات و التنبیهات» ،تحقیق کریم فیضی ،قم :مطبوعات دینی.
3.ابن سينا ،حسين بن عبد ّ
الل (1400ق)« :رسائل ابن سينا» ،قم :انتشارات بیدار.
4.اسفراینی ،اسماعیل (« :)1383انوار العرفان» ،تحقیق سعید نظری ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
5.اشعرى ،ابوالحسن (1400ق)« :مقاالت اإلسالميين و اختالف المصلين» ،آلمان :فرانس شتاينر.
6.اصفهانی ،میرزا مهدی (« :)1385ابواب الهدی» ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
7.باقالنــی ،ابوبکر (1425ق)« :اإلنصاف فی ما یجب اعتقاده» ،تحقیق شــیخ زاهد کوثری ،بیروت :دار الکتب
العلمیة.
 8.بغدادی ،عبدالقاهر (1408ق)« :الفرق بین الفرق» ،بیروت :دارالجیل و داراآلفاق.
9.تهانوى ،محمد على ( 1996م)« :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون و العلوم» ،بیروت :مكتبة لبنان ناشرون.
 10.تهرانی ،میرزا جواد (« :)1333میزان المطالب» ،تهران :چاپخانه آفتاب.
 11.جــوادی آملی ،عبــد اهلل (« :)1379تفســیر موضوعی (فطرت در قــرآن)» ،تنظیــم و ویرایش محمدرضا
مصطفیپور ،قم :مرکز نشر اسراء.
 12.جــوادی آملی ،عبد اهلل (« :)1381تفســیر موضوعی قرآن کریم (معاد در قــرآن ( ،»))2تنظیم علی زمانی
قمشهای ،قم :مرکز نشر اسراء.
 13.جوادی آملی ،عبد اهلل (« :)1384تسنیم» ،تحقیق و تنظیم حسن واعظی محمدی ،قم :مرکز نشر اسراء.
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 16.جوادی آملی ،عبداهلل (« :)1386منزلت عقل در هندســه معرفت دینی» ،تحقیق و تنظیم احمد واعظی ،قم:
مرکز نشر اسراء.
 17.ســهروردي ،یحیی (شيخ اشراق) (« :)1375مجموعه مصنفات شيخ اشــراق» ،به تصحيح و مقدمه هانري
كربن و ديگران ،تهران :موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
ن (1411ق)« :ذخيرة العالم و بصيرة المعلم» ،به تحقيق سيد احمد حسينى ،قم:
 18.سید مرتضی ،على بن حسي 
مؤسسة النشر اإلسالمي.
 19.صدرالمتألهین ،محمد بن ابراهيم شــيرازي (« :)1361العرشــیة» ،به تصحيح غالمحســین آهنی ،تهران:
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 23.طباطبايي ،محمد حسين (1422ق)« :نهاية الحکمة» ،قم :نشر اسالمي.
 24.عبودیت ،عبدالرسول (« :)1391درآمدی بر نظام حکمت صدرائی» ،تهران :انتشارات سمت.
 25.فاضل مقداد ،ابن عبد ّ
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 27.فیاضی ،غالمرضا (« :)1393علم النفس فلســفی» ،تحقیق محمد تقی یوســفی ،قم :موسســه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی.
 28.قاضى عبد الجبار ،ابوالحسن (1965م)« :المغني في أبواب التوحيد و العدل» ،به تحقيق جورج قنواتى ،قاهره:
الدار المصرية.
 29.قاضــى عبد الجبار ،ابوالحســن (1971م)« :المختصر فی اصول الدین» ،تحقیــق محمد عماره ،بیروت :دار
الهالل.
 30.قــدردان قراملکی ،علی« :)1398( ،بازخوانی ادله نقلی تجرد نفس از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی» ،حکمت
اسراء ،سال یازدهم ،شماره دوم ،پیاپی  ،34ص .99-69
 31.قزوینی ،مجتبی (« :)1393بیان الفرقان» ،قزوین :حدیث امروز.
 32.قزوینی ،مجتبی (بیتا)« :رســالهای در معرفة النفس» ،نسخه خطی موجود درکتابخانه موسسه معارف اهل
بیت ،بیجا :بینا.
 33.کاپلستون ،فردریک چارلز (« :)1388تاریخ فلسفه* یونان و روم» ،ترجمه سید جاللالدین مجتبوی ،تهران:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 34.کندی ،یعقوب بن اســحاق (1369ق)« :رسائل الکندی الفلسفیة» ،تحقیق محمد عبدالهادی ابوریده ،قاهره:
دارالفکر العربی.
 35.الهيجى ،حسن بن عبد الرزاق (« :)1375رسائل فارسى» ،تصحيح و تحقيق از على صدرائى خويى ،تهران:
ميراث مكتوب.
 36.مجلســي ،محمد باقــر (1403ق)« :بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهــار( ع)» ،بيروت :دار إحياء
التراث العربي.
 37.مجلســي ،محمد باقر (1404ق)« :مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» ،تحقیق هاشم رسولی محالتی،
تهران :دارالكتب اإلسالمية.
 38.محمد بن حسن (شیخ طوسی) (بی تا)« :التبيان في تفسير القرآن» ،بیروت :دار إحياء التراث العربي.
 39.محمد بن علی (شیخ صدوق) (1395ق)« :کمال الدین و تمام النعمة» ،تهران :انتشارات اسالمیة.
 40.محمد بن محمد (شیخ مفید) (« :)1371تصحيح اعتقادات اإلمامية» ،قم :المؤتمر العالمي للشيخ المفيد.
 41.محمد بن محمد (شیخ مفید) (1413ق)« :المسائل السروية» ،قم :المؤتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد.
 42.محمد شــافعی ،کمال الدین (1425ق)« :المسامرة شــرح المسايرة في العقائد المنجية في اآلخرة» ،بیروت:
المكتبة العصرية.
 43.مرواريد ،حسنعلي (1418ق)« :تنبيهات حول المبدأ و المعاد» ،مشهد :آستان قدس رضوي.
 44.مطهری ،مرتضی (« :)1396مجموعه آثار» ،تهران :صدرا.
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 47.نصیری ،مهدی (« :)1393عالمه مجلسی نظریه فالسفه در مجرد بودن روح و فرشتگان را رد کرده است»،
سایت تسنیم آنالین ،کد خبر.918294 :
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