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  مقدمه
 يا ،نفس تجرد مقدمه يا ديگر موضوعات زيرا ؛است آن تجرد ترين مباني مباحث نفس،يكي از مهم

 متعدد لوازم ، از يك سومجرد بودن نفس يا مادي الؤبه س پاسخ .آيندر ميشمابه آن لوازماز 
 مباحث تمام سويي نيزاز  ؛كندرا طلب مي...  و اجتماعي اخالقي، شناختي،انسان فلسفي، - كالمي
به  -  ويژه تجرد آنهب -  رو اگر انسان بتواند درباره نفسازاين. است پرسش اين به پاسخ داروام معاد
ي درست و منطبق با واقع دست يابد، در رسيدن به معرفت درست نسبت به خداوند، معاد، معرفت

شناسي روان و شناسي، اخالقعوالم غيب، سعادت خويش و همچنين در معارفي نظير معرفت
  .تر خواهد بودموفق

  »تجرد« معناي
 كه آوردمي ذهن به ار امعن اين و است شدهبرهنه معنايبه و تجريد از مفعول اسم »مجرد« واژه

، 1383مصباح يزدي، ( است گرديده برهنه و شده كنده آن از كه بوده ايپوسته يا لباس داراي چيزي

 كرد تجردتجرد يعني برهنه كردن و از آن جمله است  ؛الحرامه تجرد منه و التعري: التجرد« .)132، ص2ج

 اصطالح در اما .)24، ص3ج ،1375ريحي، ط( »)هاي دوخته شده برهنه شديعني از لباس( احرامش براي
 هايويژگي داراي موجود كه است اين منظور و رودمي كاربه مادي مقابل ييمعنادر  »تجرد« ،فالسفه

 در ديگري چيز هر از يا آن از شدن برهنه و ماده سابقه به عنايتي اصالً در حقيقت. نباشد مادي امور
  . )132، ص2ج، 1383صباح يزدي، م(است  »غيرمادي« معنايبه و نيست كار

و ديگر  ،مانند عقول ،مجردند و فعالً نخست مجرداتي كه ذاتاً: اندمجردات بر دو قسم
به  .)442، ص1، ج1379 سجادي،( مانند نفوس انساني و فلكي ،مجردند و نه فعالً مجرداتي كه ذاتاً

يا تجرد  گويند،آن تجرد تام عبارتي تجرد موجود مجرد يا تجرد در مقام ذات و فعل است كه به 
  . گويندنه فعل كه به آن تجرد برزخي مي ،در مقام ذات است

 تعريف به صرفاً و نكرده ذكر مجرد موجود يا تجرد براي مشخصي و واضح فخر رازي تعريف
وي موجود را به چهار قسم تقسيم  .داندمي نبودن مادي همان را تجرد و نموده بسنده آن سلبي
 يا و ،مكان در حال نه و است مكان داراي در اين صورت نه كه ،است واجب يا وجودم« :كندمي

 يا هم بالذات قائم يعني موجود ،شق سوم .بالغير قائم يا و است بالنفس قائم يا بالذات ممكن
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 دو بر نيز مفارقات اين و گويندمي "مفارقات" بدان صورت اين در كه نيست متحيز يا است متحيز
 ندارند ماده به تعلقي هيچ و نيستند هم اجسام در حال و نيستند جسم دسته يك: ندهست قسم
 عدم و ضعف علتبه يا و آنهاست نفس كمال دليلبه يا كه گويندمي "مجرد عقول" آنان به كه

 حلول و جسميت از مجرد ذاتشان در كه هستند جواهري مفارقات، دوم قسم. تصرف در توانايي
  .)7، ص7، ج1407رازي، ( »ندامتعلق تصرف و تدبير سبيل بر اام ،هستند جسم در

 هاي متناقض فخر رازي در باب تجرد نفسديدگاه
 ؛كندهاي متفاوت و متناقضي را مطرح ميديدگاه ،فخر رازي در آثار خود ذيل مباحث تجرد نفس

 دو بدن يزااج است معتقد و پذيرفته را نفس جسمانيت قول االربعينكتاب  بدين صورت كه در
 ،تغيير قابل و فرعي ياجزا ديگر برخي و ،تغيير قابل غير و اندباقي كه اصلي ياجزا برخي :نداقسم

 متكلمين اختيار اين« :گويدمي وي ذيل اين عقيده. اصلي ياجزا همان از ستا عبارت نفس و
 ،1986، همو( »شودمي داده نشر و حشر منكرين شبهات بيشتر جواب عقيده اين با و است محقق

كه نفس، جوهري روحاني و مفارق است و نظر است  نآبه قائل  العاليه المطالبدر  اما .)27، ص2ج
 نيز حيوانات روح حتي است معتقد ،كند و بدون اينكه تناسخ را پذيرفته باشدمخالفان را ابطال مي

   .)9، ص7، ج1407همو، ( دارد برزخي تجرد است، مندبهره خيال قوه از تنها كه
 بدن را نفس كه كساني استدالل االشارات و التنبيهاتدر كتاب  اينكه با وجودفخر رازي 

 :است دسته دو بدن ياجزا كه شودمي قائل لهمسئ اين به خود كند ومي رد ،دانندمي محسوس
 باقي عمر پايان تا آغاز از كه دانداصلي مي ياجزا را همان نفس و فرعي ياجزا و اصلي ياجزا
 همين انسان اينكه اول نظر: شودمي مردد دو نظر بين العقول ةنهاي در ،)470تا، صالزركان، بي(ت اس

اينكه نفس از اجزايي تشكيل شده كه  و دوم ،چيز ديگري وراي آن نيست و است محسوس بدن
عيون  رحشو  )116- 118، ص2تا، بيهمو( لباب االشارات اما در .)160، ص2، ج1تارازي، بي(فناناپذيرند 

 قائل المحصل نامدر اثر ديگرش بهوي  .شودبه تجرد نفس قائل مي )276، ص2، ج3تا، بيهمو( الحكمه
 كندولي اين ديدگاه كه انسان همين بدن محسوس است را رد مي ،نيست مشخصي ديدگاه به
 بدن، نيتجسما نفي از پس قواهما شرح و الروح و النفس در همچنين وا .)537- 543، ص4تا، بيهمو(

است  آورده نفس تجرد بر) ص(پيامبر احاديث از دليل دو و قرآن از دليل هشت عقلي، دليل شش
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 در وي. است المشرقيه المباحث نفس، مباحث باب در وي اثر ترينمهم اما .)28- 51، ص5تا، بيهمو(
 نه و است سمج نه كهطوريبه ،است مفارق كامالً جوهري انساني، نفس«: نويسدمي اثر چنين اين
 در حال قوايي حال عين در جوهرند، اگرچه حيواني و نباتي نفوس كهدرحالي ؛جسم در حال
 كامالً نه حيواني، و نباتي نفوس رازي فخر نظر از بنابراين .)225، ص2ج ،1411، همو(» نداجسم

 پس .نداجسم در حال نيز و جسماني غير جواهري بلكه جسم، از مفارق كامالً نه و اندجسماني
 )الغيب مفاتيح( كبير تفسير در .داندمي انساني نفس از آنِ تنها را كامل تجرد نفس، نوع سه ميان
 كه است آمده تفسير اين از جايي در اينكه ازجمله خورد؛مي چشم به مختلفي هايديدگاه نيز

 آتش كه طورهمان ؛است بدن اين داخل كه است نوراني جسمي بلكه ،نيست ملموس جسم نفس،
 كبير تفسير از ديگر جايي در اما .)374، ص21، ج1420همو، ( است كنجد درون روغن و ذغال درون
عقيده مشخصي  االشارات و التنبيهات شرحدر  .)403، صانهم(داند مي بسيط مجرد جوهر را روح

 كه ديدگاه ناي نفي با نيز الدين اصول معالم در. )6، صتا، بيهمو(توان به فخر نسبت داد را نمي
 همين داخل در كه است شريف و جسماني جوهري نفس :گويدمي نيست، جسماني و جسم نفس
 حقيقت اگر: دليل فخر رازي در اين مورد چنين است .)131و  118تا ، صالزركان، بي( آيدمي پديد بدن

 انجام سمانيج آلت با بدن در نفس تصرف كه آيدمي الزم گاهآن ،نداقائل فالسفه كه باشد چنان
 از :افزايدمي ادامه در .باشد آالت حصول بدون بايد اجسام در مجرده موجودات تأثير پس ؛نگيرد
 تأثير اين و بكند تأثير بدن در موارد برخي در است قادر نفس كه هستيم شاهد ما ديگر طرف
 تمام در باشد قادر بايد نفس اجسام، ويژگي بودن يكسان دليلبه حال. گيردمي انجام آلت بدون
 كاربرد بدون اجسام جميع در است قادر نفس واقع در يعني ؛باشد داشته تأثير آلت بدون اجسام
 نيز نفس تجرد يعني ،قول اين مقدم پس .است باطلي قول اين كهدرحالي ؛باشد داشته تأثير آلت
  . است باطل

دفاع از تجرد نفس مسلمان به  هسفي با فالأربدين ترتيب فخر رازي در برخي آثار هم
ا وي ب. پرداخته است هسفپرداخته و در برخي ديگر همراه با جمهور متكلمان به نفي ادله فال

 ؛سينا، آن ادله را در برخي آثارش بدون نقد آورده استنگاه انتفادي به برخي ادله ابن وجود
  .انكار نهاده استگويي در نقد آن ادله بيشتر تخطئه حكمت مشاء را درنظر داشته و بنا را بر 
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 رازي فخر ديدگاه از بدن و نفس مغايرت اثبات
 ةالقوي الداليل في السادس الفصل« عنوان ذيل )101، ص7ج ،1407( العاليه المطالب در فخر رازي

 دليل تقرير پايان از بعد ولي ،كندمي اقامه نفس اثبات در دليل ده »النفس اثبات في ةالمعتبر
 و است نفس تجرد لهئمس نمودن مطرح سرگرم او گويي كه گويدمي سخن نحويبه ،هفتم
 در وي گويي .)119، صهمان( »النفس تجرد اثبات في القويه الوجوه ةجمل شرح فهذا«: گويدمي چنين
 تداخل هم در را نفس تجرد و نفس ماهيت لهئمس ،كندمي اقامه اثر اين در كه دليلي ده تقرير
 را بدن و نفس مغايرت ،آوردمي نفس اثبات در او كه هاييبرهان خالل در تواناما مي. ددهمي

   :كه اين براهين عبارتند از ،كرد استنباط

  بدن تبدل برهان. 1
. نيست تبدل حال در »من« ؛ امااست تبديل حال در دائماً بدن اينكه از است عبارت برهان اين

 خود از آن وسيلههب هركس كه نيست »من« همان بدن و جسد اين كه بود خواهد اين نتيجه
  .كندمي تعبير

  :كندمي اقامه دليل چهار ،اول مقدمه اثبات در رازي فخر
  :اول دليل
 تعامل يكديگر با هرگاه عامل دو اين و رطوبت و حرارت به متصف است جوهري انسان بدن

 از بخار توليد دليلبه .شودمي بدن انحالل موجب همين و كنندمي توليد بخار ،باشند داشته
 بنابراين. يابد ترميم است، رفته تحليل كه آنچه تا است نيازمند غذا به انسان كه است بدن

  .)101همان، ص(دارد  وجود مستمر نحوبه انسان بدن در انحالل
  :دوم دليل
 و بزرگ موجود جواني دوره در و ضعيف و كوچك موجود طفوليت دوره در انسان بدن
   .)همان( باشدمي بدن ياجزا دائمي تبدل از حاكي همين و است توانمند

  :سوم دليل
 نقصان و يزياد بيانگر اين ؛است نوسان در جواني و پيري حال دو بين همواره انسان بدن

  . است بدن تبدل همان كه باشدمي انسان بدن ياجزا
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  :چهارم دليل
 وقوع بيانگر اين و ،است انحالل حال در آن از زياد هايرطوبت انفصال دليلبه انسان بدن

   .)100همان، ص(باشد مي استمرار نحوبه انسان بدن در انحالل و تبدل
 ،اينكه اول وجه: كندمي ذكر وجه چند ،برهان تبدل بدن مقدمه اين اثبات در فخر
  . امبوده گذشته سال بيست در كه هستم موجودي همان عين اكنون من كه دارم علم بالضروره
 او هويت پس .است بوده اين از پيش كه ابديمي كسي همان را خود ليعاق هر: گويدمي وي

 اين به است؛ باطل اول شق. جسم به قائم نه و است جسم نه يا ،جسم به قائم يا ،است جسم يا
 آگاه خود هويت از خود، باطني و ظاهري اعضاي تمام از غفلت حال در انسان اوالً كه دليل
 به قائم انسان هويت اگر. تغييرند و اضمحالل حال در پيوسته جسماني هاياندام ثانياً. است
 هويت بنابراين. نيست چنين كهدرحالي ؛يابد تغيير جسم، تغيير با آيدمي الزم ،باشد او جسم
 آگاهي حال هر به .)387-388، ص2، ج1411، همو(دارد  جسم به نيازي نه و است جسم نه انسان

 اعضاي همه از غير هويت آن كه دهدمي نشان بدن، اعضاي ههم از غفلت حال در خود هويت از
 آن كه دهدمي نشان است، قبلي  موجود هويت همان مذكور هويت اينكه از آگاهي و است بدن

 .كنندمي فرار خطر در مقابل زيرا ؛حيوانات نيز از نفس خود آگاهند. ندارد جسم به نيازي هويت
 آيدنمي الزم پس است؛ بوده قبالً كه است همان آنها نفس ندبدان اينكه بر نداريم دليلي هيچ اما
  .است مجرد انساني نفس تنها و ،باشد مجرد شاننفوس كه

 به من: كه است كرده اشاره استدالل اين به نيز الروح و النفس و االربعين در رازي فخر
 من بدن اياجز آنكه حال ؛بود پيش سال بيست كه هستم شخصي همان ابميدرمي عقل بداهت
  .)264- 265، ص1986، همو( اجزاست آن از غير امروز

 اگر :گويدمي و است علوم محل نفس كه كندمي توجه نفس ويژگي اين به فخر ،دوم وجه در
 حصول و كسب زماني هر در علوم تحصيل آيدمي الزم ،نباشد باقي عمر پايان تا آغاز از »من«

 صورت آن در ،باشد تبدل و زوال در اگر دارد،مطلبي  به علم كه كسي. باشد داشته ايجداگانه
 محتاج انسان كهدرحالي ؛دهد انجام ديگري كسب و حصول بايد مطلب همان به داشتن علم براي

 آغاز از علوم محل يعني ؛است »من« استمرار يبقا از حاكي اين و ،نيست كسبي و حصول چنين
  .است باقي عمر پايان تا
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 هايمن شاهد ما ،»من« بقاي و استمرار عدم صورت در كه كندمي اناذع فخر ،سوم وجه در
 من اين ،آمد دوم »من« و يافت زوال اول »من« كه وقتي در حال ؛بود خواهيم كسي هر در متعددي

 علم انسان براي بنابراين. داشت نخواهد اول من از خبري دوم من و بود خواهد اول من از غير دوم
 علم خود كنوني احوال به تنها انسان كه آيدمي الزم نيز و آمد نخواهد اصلح خود گذشته احوال به

 »من« كه گيريممي نتيجه ،نيست چنين انسان مورد در مطلب به همين دليل ازآنجاكه. باشد داشته
  .)37، ص5تا، بيهمو(است  باقي عمر پايان تا اول از

 فضا در معلق انسان برهان. 2
  :رسدمي نتيجه به مقدمه دو با دليل اين

 موارد برخي در كند،مي اشاره خود به وسيله بدان كسي هر كه »ناأ« يا »من«: اول مقدمه 
  .است معلوم فرد براي ،است غافل خود ياعضا تمام از فرد كه

  . است نامعلوم امر آن از غير معلوم امر: دوم مقدمه
 به .است بدن باطني و يظاهر ياجزا اين جميع با مغاير نفس كه بود خواهد اين نتيجه

 باطني و ظاهري ياجزا اين از يكهيچ كه هستيم موجودي شاهد انسان، وجود در ديگر عبارت
  . است نفس موجود اين نام و نيست

 ادعاي دوم مقدمه در و گرددمي تجربي دليل به متوسل اول مقدمه اثبات در رازي فخر
   .)105همان، ص(دارد  بداهت

  نفس وحدت برهان. 3
 نفس وحدت بر مبتني كندمي ذكر العاليه المطالب در نفس وجود اثبات در فخر كه دليلي ومينس

 اين دليل. باشدمي نفس جسميت نفي ،نفس وحدت الزمه و است واحدي امر هركس نفس. است
 خود نفس احوال به فرد كه آيدمي الزم ،باشد متعدد امور بلكه ،نباشد واحد امر نفس اگر كه است
 به عالم ،اجزا و امور اين از هريك كه است اين متعدد امور الزمه زيرا ؛است باطل اين و نباشد عالم
  .بود نخواهد عالم خود احوال به فرد نهايت در كه ،باشد ديگر جزء از غافل و خود

 چراكه ؛است نفس جسمانيت عدم امر، اين الزمه و است واحدي امر هركس نفس بنابراين
 فرد جوهر نفي بر مبتني لزوم اين البته. باشد واحدي امر تواندنمي متحيز رد حال و متحيز امر
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 نفس وحدت نيز فرد جوهر پذيرفتن صورت در حتي كه كندمي اضافه فخر همچنين. است
پذيريم كه هر اما نمي ،بر اين اساس نفس متحيز نيست .باشدمي نفس جسميت نفي مقتضي

به فرض هم كه اين معنا را . اي بر جوهر فرد داريما ادلهزير ؛نهايت منقسم استمتحيزي تا بي
ل امثبراي زيرا  ؛پذيرفتني نيست ،بپذيريم، اين امر كه شيء حال در منقسم بايد منقسم باشد

به اين دليل كه محل نقطه يا منقسم است كه در  ؛منقسم است نقطه موجود مورد اشاره، غير
و اگر منقسم نباشد،  ،آيد كه محال استش الزم ميآن صورت انقسام نقطه به تبع انقسام محل

  .شودجوهر فرد ثابت مي
نفس، : گويدمشابه اين استدالل را آورده است و مي المباحث المشرقيهفخر رازي در 

تواند جسم ناپذير نميمحل اين مفاهيم انقسام. كندمفاهيم كلي و ادراكات عقلي را ادراك مي
  .)359- 366، ص2ج ،1411، همو(پذير باشد انقسام

   وجهيسه برهان. 4
 سه حاوي خود كه است برهاني ،كندمي نقل العاليه المطالب كتاب در فخر كه يدليل چهارمين

  : است مطلوب اثبات در وجه
 نسبت تواندنمي واحد امر كندمي حكم بداهت به عقل كه است قاعده اين بر مبتني اول وجه

 كه دانيممي بالضروره ،اينكه مطلب توضيح. نقصان سبب هم و باشد كمال سبب هم واحد امر به
 افكار اين سبببه نفس و گرددمي نفس كمال موجب كثرت افكار علمي و تعمق در ادراكات عقلي

تفكر در  استمرار -  عامل همين ديگر طرف از .گرددمي نوراني قوه اينكه تا ،رسدمي فعل به قوه از
) خالي كردن( تجويف موجب زياد تفكر در استغراق چراكه ؛ددگرمي بدن نقصان موجب -  علوم
 ضعف موجب و شده ضعيف فرد در هضم وضعيت ،دماغ بر تجويف اين غلبه با و گرددمي دماغ
 موجودي شاهد انسان وجود در ديگر عبارت به .است بدن از غير نفس بنابراين. گرددمي بدن

  .دارد نام نفس آن و است غيرمتحيز كه هستيم
 ديگري شيء به نسبت تواندنمي شيء يك: است نيز آورده المشرقيه المباحث در رازي فخر

 كنندهخشك حرارت خروج موجب افكار زيادي و باشد آن نقصان سبب هم و آن كمال سبب هم
حال . يابد كمال فعل، به قوه از خروج با تعقل، هنگام به نفس گرددمي موجب نيز و شودمي مغز
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 نفس مرگ يا نقصان موجب كه افكاري آيدمي الزم پس ،شودمي نفس مرگ باعث بدن مرگ اگر
 ديگري شيء كمال و نقصان علت ،شيء يك روازاين و باشند نفس مكمل حال عين در شوند،مي

 فخر .است بدن از نيازبي خود ذات در و ميردنمي بدن مرگ با نفس پس .است محال اين و باشد،
 و حيث يك از شيء يك كه است اين است محال آنچه زيرا خواند؛مي ذيرپخدشه را استدالل اين
 زمان دو در و حيث دو از اگر اما. باشد ديگري شيء كمال علت هم و نقصان علت هم واحد آنِ در

  .)381- 382همان، ص(آيد نمي الزم محالي هيچ ،باشد علت
 اين ،گردد مستغرق جسمانيات در و باشد حد از زياده انسان شرب و اكل هرگاه اينكه، دوم وجه

 در ؛گرددمي فاسد انسان عقالني قوه ترتيب بدين و گرددمي فرد عقليه قوه در اختالل موجب عامل
 كه است حالي در اين .)120، ص7ج ،1407، همو( »بالفطنه تذهب ةالبطن« كه است المثلضرب مورد اين
 غايت به او نفس ،گرداند منقطع لذائذ و تكوالأم از را خود و كند اتخاذ رياضت شيوه انسان اگر

 كان ما كل«: كه بود خواهد اين نتيجه ترتيب بدين .رسيد خواهد ضعف غايت به بدن و رسدمي كمال

 »البدن ةلسعاد سبب بعينه فهو النفس ةلشقاو سببا كان ما كل و البدن ةلشقاو سببا يصير بعينه فهو لسعاده سببا
 و گرددمي بدن شقاوت موجب ديگر طرف از ،گرددمي نفس سعادت بموج كه عاملي عنيي ؛)همان(
 از نه و است جسم نه كه سته نفس نامبه موجودي انسان در كه بود خواهد اين نتيجه .عكسهب

  .جسم اجزاي
 وجه در ؛بود تفكر استمرار ،وسط حد اول وجه در. است خواب به اشاره ،دليل اين در سوم وجه

 ،اينكه توضيح. است نوم سوم وجه در وسط حد ولي ؛است شرب و اكل در استمرار وسط حد دوم
 در انسان چراكه ؛است بيداري و حيات همانند نفس به نسبت و است مرگ مانند بدن به نسبت خواب
 و گرددمي حاصل بيداري او براي ،رفت خواب به هرگاه و است غافل غيب عالم از خود، از بيداري حال
  .گرددمي واقف غيب عالم احوال از برخي بر و دشومي متصل غيب عالم به

 به .كندمي انسان در نفس وجود اثبات از حكايت گانهسه وجوه اين از هريك بنابراين
 موت موجب آن بيداري و نفس سعادت نفس، حيات گانه،سه وجوه اين وسيلههب ديگر عبارت
 و نفس موت موجب آن يداريب و سعادت و بدن حيات گردد همچنينمي آن شقاوت و بدن

  .باشدمي بدن با مغاير كه است نفس وجود بيانگر اين و ،گرددمي آن خواب و شقاوت
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 كندمي ذكر العاليه المطالب كتاب از نفس وجود اثبات در رازي فخر كه دليلي آخرين
 چند ،باشد جسماني موجود همين نفس و نباشيم انسان در مجرد نفس وجود به قائل اگر كه،اين

  :است متصور فرض
  . است نفس همان خود اجزاي تمام با بدن همين مجموع )الف
  . است نفس همان بدن در داخل جزئي )ب
  . است نفس همان بدن از خارج جسمي )ج
 است اين اول فرض بطالن علت. گرددمي اثبات نفس جسميت عدم ،فرض سه هر بطالن با

 و اخالط ،لامث عنوانبه. باشندمي ادراك و فهم از ليخا بدن ياعضا بيشتر دانيممي بالضروره كه
 .هستند ادراك و فهم از خالي نيز بدن مركب ياعضا حتي و باشندنمي حس داراي هااستخوان
 مجموع كه گفت تواننمي روازاين. است ادراك از خالي بدن مركب و بسيط ياعضا بيشتر بنابراين

  .است ...و مريد و قادر و عالم همان بدن اين
 از جسمي كه نفسي - نفس فاعليت صورت اين در كه است اين دوم فرض بطالن علت

 اين ديگر طرف از. باالعتماد فاعل و بالمماسه فاعل: بود خواهد گونه دو - است بدن داخل ياجزا
 آن انجام ،باشد كمتر فعل انجام در آلت به اشنيازمندي كه چيزي هر كه است واضح نيز نكته
 است بالمماسه فاعل: دارد فاعليت دوگونه نفس اين حال. عكسهب و بود خواهد ترآسان فعل

 ممتنع واحد نوبت در متعدد مكان در حصولش فرض، مورد جزء چون و اعضا برخي به نسبت
-به يعني ؛دارد باالعتماد فاعليت همچنين .است آسان او براي فعل انجام حيث اين از كه ،است

 .بود خواهد ترمشكل او براي فعل انجام جهت اين از كه دهدمي انجام يفعل ،اجزا ديگر وسيله
 در و آسان بدن ياجزا و اعضا برخي در نفس تأثير يعني ؛نيست چنين امر حقيقت كهدرحالي
 ديدن در نفس تأثير يعني ؛باشدمي تسويه نحو به بلكه ،نيست مشكل بدن ياعضا و اجزا برخي

 ياجزا از يكهيچ نفس بنابراين. است گوش وسيلهبه شنيدن در وا تأثير مانند چشم وسيلهبه
  . شد خواهد نفي رسيده، اثبات به تسويه صورت اين در چون ؛نيست بدن داخل

  

  نفس تجرد نقلي داليل
 اثبات براي قرآن از فراواني آيات به ،قواهما شرح و الروح و النفس كتاب اول بخش در رازي فخر

 نموده اقامه را دليل 10 وي در اين راستا. است كرده استدالل نفس ردتج و بدن و نفس مغايرت
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 توانمي دسته 5 به را ادله اين مجموع و است سنت از دليل دو و قرآن از دليل هشت كه
  :نمود تقسيم
 .به ذكر كلمه نفس در متون ديني اشاره دارد كه داليلي .1

 .دارداشاره  انسان خلقت مراحل به مربوط آيات به كه داليلي .2

 .است مرگ از پس انسان بقاي به مربوط كه داليلي .3

 .دهدانسان را حد وسط قرار مي ادارك و دليلي كه علم .4

 .پردازدمي اجساد و ارواح عالم ميان دليلي كه به تفكيك .5

  :اول دليل
- »نَّ الَ وبسينَ تَحلُواْ الَّذي قُتبِيلِ فس اتًا اللّهولْ أَماء بيأَح ندع رهِمقُونَ برْز169 ،عمرانآل( »ي(.  

- »رَضُونَ النَّارعها يلَيا عوغُد ا ويش46 ،منونالمؤ( »ع(. 

  .)25، نوح( »أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا نَارا« -
  :كندمي استدالل چنين آيات اين توضيح در رازي فخر

 تا است باقي موت، از دبع كه است انسان گيرد،مي قرار خطاب مورد آيات اين در آنچه -
 .كند درك را الم و لذت

 .نيست باقي موت از بعد جسم كه است معلوم بالضروره -

 اعضاي از عضوي يا بدن و جسم منظور ،گيردمي قرار خطاب مورد انسان هنگامي كه پس
  .رودمي بين از اجزايش همه با بدن زيرا ؛نيست بدن

 آورده اول دليل عنوانبه )129- 130، ص7، ج1407( العاليه المطالب در را استدالل همين فخر
 بدن مرگ با انسان« عمرانآل سوره آيات براساس: است كرده بنديصورت گونهاين را آن و

 اشكال از دوم شكل به است استداللي اين. ميرندمي مرگ با اجزايش همه و بدن ميرد؛نمي
 دليل عنوان ذيل يو .»است آن زاياج همه و بدن از غير انسان دهدمي نتيجه كه چهارگانه

 طاعت اهل رسيدن بيان در كه خبري هر«: گويدمي و دهدمي تعميم را استدالل همين هفتم
 از غير نفس اينكه بر كندمي داللت ،باشد عذاب به معصيت اهل رسيدن و آسايش و خيرات به

. »ماندمي باقي مفه داراي و عاقل مدرك مرگ از پس و ميردنمي بدن ،مرگ با و است بدن
 به شقاوتمندانرسيدن  و هانيكي منازل به سعادتمندان رسيدن از كه اخباري و آيات ازآنجاكه
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 بدن از غير نفس اينكه بر سمعي داليل پس ،اندشماره از بيرون ،كنندمي حكايت آسيب دركات
 دررازي . )134-135همان، ص( باشدمي شماره از بيرون ،است بدن اعضاي از عضوي از غير و

 به پنجم دليل عنوانبه ،دانندمي بدن همين را نفس كه متكلمان قول رد در نيز كبير تفسير
نوح، ( »أَنصاراً اللَّه دونِ من لَهم يجِدوا فَلَم نَاراً فَأُدخلُوا أُغْرِقُوا خَطيئَاتهِم مما« شريفه آيه نيز و آيات اين

   .)395، ص21ج ،1420، همو( كندمي استدالل نحو همين به )25
  :دوم دليل

م عنْ آياته أَخْرِجوا أَنْفُسكُم الْيوم تُجزَونَ عذاب الْهونِ بِما كُنْتُم تَقُولُونَ علَى اللَّه غَيرَ الْحقِّ و كُنْتُ« -

 .)93، االنعام( »تَستَكْبِرُونَ

 .)27، الفجر( »مرْضيّه راضيه ربِّك إِلي ارجِعي الْمطْمئنَّه النَّفْس أَيّتُها يا« -

 »الْحقِّ مولَاهم اللَّه إِلي ردّوا يفَرِّطونَ ثُمّ ال هم و رسلُنَا تَوفَّتْه الْموت أَحدكُم جاء إِذَا حتي« -
  .)61-62، االنعام(

 كندمي بيان را بدن و نفس مغايرت صراحتبه آيه اين كه كندمي اشاره اول آيه ضمن فخر
 .شودمي جدا آن از ديگر زماني در و پيونددمي بدن به نفس زماني در اينكه و

 .است شده حاصل برايش اطمينان كه است مكلفي همان مطمئنه، نفس از منظور در آيه دوم
 باشد نهاده روحانيات و مفارقات عالم به رو و داشته اعراض جسمانيات از نفس اين كه است واجب

   .شودمي حاصل مرگ از پس تنها رجوع اين .»مرْضيّه راضيه ربِّك إِلي ارجِعي« :بگويد او به خداوند تا
 را آنان مرگ از پس خداوند و باشند زنده مرگ از پس هاانسان كه كندمي اقتضا سوم آيه

 آن كه حال و است روح همان منحصراً انسان كه شودمي معلوم پس. دهد قرار محاسبه مورد
 از دليل اين و ،مرده او جسد كهدرحالي ،باشد باقي هم انسان كه است واجب ،است باقي روح

  .)132-133، ص7، ج1407رازي، (است  جسم با انسان مغايرت داليل ترينروشن
 توضيح بهتري كلش به را انعام سوره 61-62 آيات به استدالل كبير تفسير در رازي فخر

  : كندمي استدالل بدن و نفس غيريت بر آنها از و دهدمي
 ،شودمي بازگردانده خدا سويبه مرگ از بعد و ميردمي بنده كه دارد صراحت آيه اين«

 و مكان به برگرداندن اين زيرا شود؛ برگردانده خدا به تواندنمي مردگي حال در مرده كهدرحالي
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 اطاعت و خدا حكم به انقياد به را رد اين بايد پس .ندارد جهت و انمك خدا چون ؛نيست جهت
 هردو زندگي و مرگ اينجا در پس. معناستبي زندگي بدون اين و كرد تفسير خدا قضاي از

 سويبه"گفت  خدا چون و. است روح و نفس نصيب زندگي پس ،است بدن نصيب مرگ هست؛
 ثابت پس ،است روح و نفس ،شودمي بازگردانده كهآن كه شد ثابت و "شوندمي بازگردانده خدا
  .)16، ص13ج ،1420، همو( »نيست روح و نفس همين جز انسان كه شودمي

 بدن همين را نفس كه متكلماني قول رد در نيز )395، ص21، جهمان( كبير تفسير دروي 
 به نهم دليل نوانعبه انعام سوره آيات به و هشتم دليل عنوانبه فجر سوره آيات به ،دانندمي

 داليل از دوم دليل در )403همان، ص( كتاب اين در همچنين او. كندمي استدالل نحو همين
 :كندمي را مطرح احتمال پنج است و كرده استدالل شيوه همين به 1انعام سوره 93 آيه به نقلي

 مالئكه و هستند مرگ شدايد در ظالمان كه است اين آيه از منظور دوم، و اول احتمال در
 از را خودتان ،توانيدمي اگر شودمي گفته آنها به پس ؛اندگشوده آنها عذاب براي را شاندستان

 گفته آنها به اند،گشودهارواح  قبض براي را شاندستان مالئكه اينكه با .كنيد خارج عذاب اين
 احتمال دو اين براساس كه است روشن. كنيد خالص شدايد اين از را خودتان كه شودمي

  .كرد استفاده تواننمي نفس درباره مطلبي هيچ آيه اين از بنابراين .است »خود« نفس، از منظور
 به امر شريفه، آيه در »انفسكم اخرجوا« عبارت از منظور پنجم، تا سوم احتمال براساس

 اين در اما. گويدمي سخن نفس درباره آيه اين صورت اين در. است بدن از نفس كردن خارج
 .كنند خارج هايشانبدن از را هايشاننفس توانندنمي كه ظالمان كه است اين لهئمس ورتص

 براي امر اين كه اندگفته پرسش اين به پاسخ در مفسران برخي چيست؟ امر اين فايده پس
 نيز ظالمان به ،»عليك لي ما الي اخرج« شودمي گفته بدهكار به كه طورهمان ؛است سختگيري

 باشد مهلت بدون و سختگيري و فشار همراه روح كردن خارج تا ،»انفسكم اخرجوا« شودمي گفته
 به اقدام خودشان كه انددانسته ظالمان حال سختي از كنايه را آن نيز برخي). سوم احتمال(

                                                               
لَ ما أَنْزَلَ اللَّه و لَو ء و منْ قالَ سأُنْزِلُ مثْ علَي اللَّه كَذباً أَو قالَ أُوحي إِلَي و لَم يوح إِلَيه شَي  و منْ أَظْلَم ممنِ افْتَري« .1

تُم غَمرات الْموت و الْمالئكَةُ باسطُوا أَيديهِم أَخْرِجوا أَنْفُسكُم الْيوم تُجزَونَ عذاب الْهونِ بِما كُنْ  إِذ الظَّالمونَ في  تَري
هنْ آياتع كُنْتُم قِّ ورَ الْحغَي لَي اللَّهتَكْبِرُونَ تَقُولُونَ عتَس«. 
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 امر »انفسكم اخرجوا« ديگر برخي اعتقاد به). چهارم احتمال( كنندمي هايشاننفس كردن خارج
 غير را انسان نفس كه كساني گويدمي رازي فخر ).پنجم احتمال( است وعيد ينوع بلكه نيست،

 تمام استدالل اين دوم و اول احتمال براساس اما ،اندكرده استدالل آيه اين به ،دانندمي بدن از
  .)68، ص13ج همان،(نيست 
  :سوم دليل

»و نْ الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَداللَةٍ منْ سينٍ مط ثُم لْناهعي نُطْفَةً جينٍ قَرارٍ فكم لَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُملَقَةَ فَخَلَقْنَا عالْع 

 »الْخالقينَ أَحسنُ اللَّه فَتَبارك آخَرَ خَلْقاً أَنْشَأْناه ثُم لَحماً الْعظام فَكَسونَا عظاماً الْمضَْغةَ فَخَلَقْنَا مضْغَةً
  .)12- 14، منونؤالم(

اين آيه را دليل محكمي بر تجرد نفس  )133، ص7ج ،1407( العاليه المطالب در رازي فخر
 تبعيضيه »طينٍ منْ ساللَةٍ منْ الْإِنْسانَ خَلَقْنَا«در  ،»من« مهلاين است كه ك وي استدالل .داندمي

 ؛باشدمي آن از غير يزيچ اصل در و است خاك از ايعصاره انسان كه دارد داللت اين بر و است
 آن در را روح متعال خداوند سپس و است سالله اين از انسان خلقت ابتداي كه معنا اين به

 متمايز يكديگر از »ف« اضافه حرف توسط مختلف مراحل مرحله، اين بنابراين تا .است دميده
 سطح و مرتبه و است دور به اشاره »ثم«( است كار رفتهبه »ثم« كلمه و در ادامه گشتندمي

 شده استفاده »أَنْشَأْنا«از  »خَلَقْنَا« كلمه جايهب همچنين. )دهدمي نشان را باالتر و ترعالي بسيار
 موجود آفرينش مرحله اين. است مرحله اين از متمايز كامالً خلقت قبلي مراحل چون ؛است
 كلمه پايان در منصوب متصل ضمير از همچنين... . و مضغه و علقه از غير موجودي ؛است مجرد

. نيست خارج عالم از و است قبلي موجود درون از مجرد موجود اين كه آيدبرمي چنين »أَنْشَأْنا«
  .)21، ص1379 منتظري،( شد مجرد سپس و بود ماده حال تا ؛شد ديگري چيز يعني »آخر« عبارت

 نفس تجرد بر دال را آيه اين او كه شوددليل استنباط مي اين در رازي فخر عبارات از ظاهر
 از روح گويدمي بلكه نيست، بدن همان روح كه گويدنمي او. بدن از نفس تمايز صرف نه گيرد،مي

 فخر ،اينكه كندمي توجه جلب اينجا در كه اينكته اما. نيست اجسام جنس از يا بدن جنس
 را آيه اين و كندمي ارائه نظر اين با مخالف كامالً نظري كبير تفسير در آيه اين ذيل رازي
كلمه  ذكر دليل همچنين .نيست جسم انسان معتقدند كه داندمي فيلسوفاني قول مبطل
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 و دارد گوشت و استخوان اكنون كه است جنيني در روح يانشا داند كهرا اين مي »ناهأانش«
  .)265، ص23ج ،1420رازي، (است  روح يانشا همين به او آفرينش كردن كامل
  : چهارم دليل

  .)85، اسراء( »ربي اَمرِ من الرّوح قُل«
 استدالل روح آيه به نفس تجرد براي كه كسي است نخستين رسد فخر رازيمي نظربه

 عالم از را امر سپس و اجساد عالم از را ارواح عالم خداوند« :است چنين او استدالل .كرده است
 سوره 85 آيه. »است حجم و قدارم از عاري امر كه كندمي داللت اين و كندمي جدا اجساد
 از عاري و امر عالم از روح جوهر يعني سخن اين و است امر عالم از روح كه كندمي بيان ءاسرا

 بر دال را آيه اين وي كه آيدبرمي استدالل اين از. )46، ص5تاازي، بير(است  مقدار و مكان حجم،
 صفات بلكه ،كندنمي نفي آن از را تجسمي تنها زيرا داند؛مي فالسفه اصطالح به روح تجرد

  .است تجرد معنايبه اين و كندمي سلب آن از نيز را جسماني
 آيه دو از خاص تفسيري بر مبتني روح آيه به استدالل كه شودمي روشن ملأت اندكي با
 ؛)82، سي(» فَيكُونُ كُنْ لَه يقُولَ أَنْ يئًاشَ أَراد إِذَا أَمرُه إِنَّما« و )54، اعراف( »األَمرُ و الْخَلْقُ لَه أَال«: است
 ماهيت دوم، آيه از و) روحانيت( امر عالم از) اجساد( خلق عالم نخست، تفكيك آيه از وي زيرا
 اين بررسي براي اساس، اين بر. كندمي برداشت را آن تجرد و نبودن جسماني يعني ،امر عالم

  . شود روشن آيه دو اين از مراد بايد استدالل
 الْعرْشِ علَى استَوى ثُم أَيامٍ ستَّةِ في األَرض و السموات خَلَقَ الَّذي اللَّه ربكُم إِنَّ« آيه تفسير در وي

 رب اللَّه تَبارك األَمرُ و الْخَلْقُ لَه أَال بِأَمرِه مسخَّرَات والنُّجوم الْقَمرَ و والشَّمس حثيثًا يطْلُبه النَّهار اللَّيلَ يغْشي

 و خلق عالم به اهللا سوي ما تقسيم به اشاره »األَمرُ و الْخَلْقُ لَه أَال«: گويدمي )54، اعراف(» الْعالَمينَ
 محدود معيني مقدار به باشد، جسماني يا جسم آنچه هر. تقدير از است عبارت خلق: است امر

. است امر عالم و ارواح عالم از باشد، مقدار و حجم از عاري آنچه هر و است خلق معال از و است
 مخصوص ايفرشته اند،خلق عالم از كه ستارگان و افالك از هريك كه كندمي داللت آيه پس
 فرشتگان آنها براساس كه داندمي رواياتي مطابق را تفسير اين او. است امر عالم از كه دارند
 تسخير در خلق عالم: گويدمي سپس. دهندمي حركت را ماه و خورشيد غروب، و طلوع هنگام
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رازي، (خداست  تقدير به جسمانيات بر روحانيت استيالي و خدا تدبير در امر عالم و خداست

  .)272، ص14ج ،1420
 انسان تكليف و مخلوقات تدبير از اعم تدبير را ،»األَمرُ و الْخَلْقُ لَه أَال« آيه براساس فخر رازي

 مصلحت به مقيد الهي بر اينكه امر دارد داللت آيه اين است كه معتقد نمونه، براي .داندمي
همان، ( كند نهي و امر خواهد،مي كه هرطور تواندمي است، انسان خالق خدا كههمين و نيست

  .)275- 278ص
 آيه اين: گويدمي )82، سي( »فَيكُونُ كُنْ لَه يقُولَ أَنْ شَيئًا أَراد إِذَا أَمرُه إِنَّما« آيه تفسير در همچنين

 زنده را پوسيده هاياستخوان كسي چه: گفتندمي كه است معاد منكران استدالل به پاسخ در
 واسطهبه خلق آنها مثال در زيرا دهد؛مي نشان را آنها تمثيل بودن نادرست آيه اين ؟كندمي

 كهدرحالي كند؛مي پيدا تحقق طوالني زمان در تنها و است مكاني انتقال و نقل و بدني اسباب
  .كندمي خلق »فَيكُونُ كُنْ« با خدا
  :پنجم دليل

  .)29، حجر( »ساجدين لَه فَقَعوا روحي منْ فيه نَفَخْت و سوّيتُه فَاذا«
 زا - است اخالط و مزاج تعديل و اجزا دادن شكل همان كه - را »تسويه« آيه اين در
 اينكه بر كندمي داللت امر اين. دهدمي نسبت خودش به را روح و كندمي تفكيك روح دميدن

  .)46، ص5تارازي، بي(نيست  بدن جنس از و است شريف جوهري روح
 نفخ خدا ازآنجاكه«: كندچنين ذكر مي كبير تفسير در را استدالل همين فخر رازي

 اين بر دال آيه كند،مي اضافه خودش به را روح و دهدمي تمييز اعضا تسويه از را روح
 البته ظاهر. )404، ص21ج ،1420، همو( »است بدن جوهر از غير معنايي روح جوهر كه است
 ،خير يا داندمي نفس تجرد بر دال را مذكور آيه رازي فخر اينكه به نسبت استدالل اين

 نيست بدن جنس از روح كه داندمي اين بر دال را ، آيهالروح و النفس دروي . است خنثي
 ،كثيف جسم اين خاص هايويژگي روح كه باشد اين او منظور شايد .)46ص ،5ج تا،، بيرازي(

 است سازگار روح بودن لطيف جسم با آيه مدلول باشد، اين منظور اگر. ندارد را بدن يعني
  .كندنمي داللت نفس تجرد بر رازي فخر نظر از و
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  :ششم دليل
- »نَفْسٍ و ا وا مّاهوا سهما فَأَلْههورفُج ا واه7- 8، شمس( »تَقْو(.  

   .)2، الدهر( »بصيراً سميعاً فَجعلْنَاه نَّبتَليه أَمشَاجٍ نُّطْفَةٍ من الْإِنسانَ خَلَقْنَا إِنَّا« -
 سانان زيرا ؛شودمي واقع تحريك و ادراك موصوف نفس كه كندمي بيان صراحتبه اول آيه
 تمام كه است مشخص و شودمي واقع تقوا فعل موصوف زماني و فجور و فسق فعل موصوف زماني
 تواندنمي هم بدن اعضاي از عضوي همچنين. باشد فعل و ادراك موصوف تواندنميهم  با بدن

 امور اين همه موصوف كه باشد واحدي جوهر بايد پس .شود واقع افعال و ادراكات همه موصوف
  .كندمي استدالل نفس وجود به گونهاين فخر و ،باشد

 رباني اوامر و الهي تكاليف سري يك به مبتال انسان كه داردمي بيان دوم آيه توضيح دروي 
 از اي امر چيزي به را انسان هرگاه .نيست تكاليف اين مشمول بدن كه است مشخص و باشد،مي
 متوجه بلكه ،نيست بدن مجموع يا بدن اعضاي از عضوي متوجه نهي و امر اين ،كنند نهي آن

  ).48ص ،5تا رازي، بي( باشدمي بدن مجموع در جاري و ساري كه است نفس
 ذكر نفس تجرد عقلي ادله از يكي عنوانبه ديگري جاي در را استدالل اين مشابه رازي فخر

 اين غير در ؛ چراكهاست يكي محرك و مشتهي و عارف و مدرك انسان در او، باور به. كندمي
 همان محرك و مشتهي و عارف و مدرك موجود آن. شدنمي منتهي حركت به ادراك ،صورت
 پس ؛دهدمي انجام ايويژه كار بدن در اعضا از هريك اما. كنيممي اشاره آن به »من« با كه است
 كالم، محل مثال براي .داد نسبت مغز يا قلب مثل واحدي عضو به راافعال  همه تواننمي

 نتيجه .است عضالت و اعصاب تحريك محل مغز و است قلب علوم، محل است؛ زبان و هحنجر
. هستند آن ابزار منزلهبه اعضا اين و اعضاست اين از غير چيزي بدن در ادراك محل ،اينكه
 كمك به نيز نفس ،دهدمي انجام مختلف كارهاي مختلف ابزارهاي كمك به نجار كه طورهمان
 آالت آن از غير جوهري نفس ذات در واقع. دهدمي انجام مختلفي كارهاي ،مختلف ياعضا
  .)30 همان، ص( باشدمي تدبير و تصرف آنها با او رابطه و است مفارق آنها از ذاتاً و است
  :هفتم دليل

»ينَ تَكُونُوا لَا ووا كَالَّذنَس اللَّه ماهفَأَنس مهأَنفُس كلَئأُو مقُونَ ه19، حشر( »الْفَاس(.  
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 در فراموشي پس .كندنمي فراموش را خودش عاقلي شخص هيچ كه داردمي بيان آيه اين
 از غير چيزي كه است انسان نفس فراموشي بلكه ،نيست محسوس بدن و جسم فراموشي اينجا
  .اوست بدن

 دو آيه اين تفسير در و گيردمي »خودشان« معنايبه را »انفسهم« آيه اين در رازي فخر
 هم خدا پس كردند، فراموش را خدا حق" اينكه اول احتمال«: كندمي مطرح را تمالاح

 آنها به را قيامت روز از هاييسختي خدا" كه است اين دوم احتمال. "برد يادشان از را خودشان
   .)511، ص21، ج1420رازي، ( »"كردند فراموش را خودشان ،هاسختي آن در كه داد نشان
  :هشتم دليل

»قَالَ ذْإِ و ّكبكَةِ رالَئلْمّي للٌ إِناعي جضِ فيفَةً األَر30، بقره( »... خَل(.  

 اين در آنچه به كه است اين باشد خدا خليفه مذكور شريفه آيه براساس انسان اينكه الزمه
 فعل و آگاهي به موصوف بايد خليفه پس. كند تصرف آن در بتواند تا باشد دانا ،گذردمي جهان
 »اسماء« از منظور اينكه به توجه با نيز )31، بقره(» ... كُلَّها األَسماء آدم علَّم و« شريفه آيه .باشد

 موجودي همان كه است اين بر دال كند،مي داللت فوق مضمون بر اينكه بر افزون است، حقايق
 اييگانه جوهر بدن وعمجم نه. باشد داشته علم نيز ملكوت و غيب جهان به بايد ،است خليفه كه

 ذاتاً انسان جوهر بنابراين ،آن از اييگانه عضو نه و باشد داشته را صفات اين مجموع كه است
  .)49- 50، ص5تابي رازي،(است  آن اجزاي از هريك و بدن مجموع از غير چيزي
  :نهم دليل

»و لَّمع مآد ماءكُلَّها الْأَس ثُم مرَضَهلَى عع الئأَنْبِئُوني فَقالَ كَةِالْم  ماءبِأَس إِنْ هؤُالء قين كُنْتُم31، بقره( »صاد(.  
 جوهر و است حقايق و ملكوت اسرار به عالم انسان كه اشاره شده لهمسئ اين به آيه اين در
 همچنين و بدن مجموع كهدرحالي است؛ صفات اين همه به موصوف كه باشدمي واحدي
 مغاير امري خود ذات در انسان جوهر پس. نيست امور اين همه به فموصو آن اعضاي از عضوي

  .)51، ص 5تابي رازي،( است بدن با
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  :دهم دليل
 توانمي نمونه براي ؛است شده ذكر ،است باقي موت از بعد انسان كه زمينه اين در بسياري احاديث

 )376ص، 12ج، 1984حسيني الزبيدي، ( »دارٍ إلى دارٍ منْ لُونينْقَ لكنْ و يموتُونَ، ال اللّه أَولياء أنَّ أال« روايت به
  .كرد اشاره

   نتيجه
نظر از نقاط قوت و ضعف آن، صرف ،اي كه بر تجرد نفس در آثار فخر رازي اقامه شده استادله

ترين مسائل مربوط به نفس انساني به گرايانه اين فيلسوف را در باب يكي از مهمرويكرد عقل
اي متفاوت و گاه متناقض در باب تجرد نفس وي در آثار متعدد خود به شيوه. شدكتصوير مي
شود و در برخي ديگر تجرد اي كه در برخي آثارش قائل به تجرد نفس ميگونهبه ؛گويدسخن مي

رو ارائه نظر صريح و دقيق فخر رازي درباره ازاين. دهدنفس را رد كرده و آن را مورد نقد قرار مي
طور قطع قائل به مغايرت نفس و بدن است و نفس را اما وي به .س كار آساني نيستتجرد نف

پاسخ وي نوسان  ،هرچند در بيان توصيف آن امر مغاير ؛داندمغاير با بدن خارجي محسوس مي
 نموده اتخاذ موضع سلبي كي معالم اصول الديندر  فخر. دارد و از صراحت قاطع برخوردار نيست

 نفس تجرد كه مورد اين در ولي ،نمود مخدوش را نفس اثبات بر فالسفه ادله وي عبارتيبه .است
 كرده را اتخاذ موضع همين نيز العاليه المطالب در. كندنمي اقامه برهاني ،نيست عقالني دفاع قابل

 را مورد اعتراض آنها تكتك است، نموده اقامه نفس تجرد اثبات بر سيناابن كه براهيني تقرير با و
 المباحث در اما .كندنمي اقامه نفس بودن مجرد غير اثبات بر دليلي خود ولي ،دهدرار ميق

 بر سيناابن كهرا  ايادله ابتدا يعني ؛است نموده اتخاذ را و ايجابي سلبي موضع دو هر المشرقيه
 بيموضع ايجا در و نمود وارد اشكال آنها بر سپس ،كرد تقرير ،بود كرده ذكر نفس تجرد اثبات
رو شاهد اضطراب و تبدل فكري فخر رازي در تبيين ازاين. نمود اقامه نفس تجرد بر دليلي ،خود

  .ماهيت نفس هستيم
 كند كه درمي را ارائه متعددي قرآني در زمينه مغايرت نفس و بدن نيز فخر رازي ادله

  :كرد تقسيم دسته پنج آنها را به توانمي مجموع
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 با تفاوت آنها از كه سازندانسان را مطرح  مي نفس هايويژگي كه هستند داليلي اول دسته
 دسته همين نفس تجرد بر رازي فخر قرآني دليل ترينمهم رسدمي نظربه .شودمي فهميده بدن
 داللت نفس تجرد بر نه آيه اين اما .)85، اسراء( »ربي اَمرِ من الرّوح قُل«آيه  ويژههب ؛است آيات از

  .بدن و نفس مغايرت بر تيح نه و كندمي
 يعني ؛است انسان آفرينش چگونگي و مراحل به مربوط كه است ايادله دوم دسته
 مربوط روح آفرينش به كه دارد نيز ديگري جنبه يا مرحله بدني، مرحله بر افزون انسان آفرينش

 دركيزي چ آيات اين از ،مجرد يا است مادي آيا و است جنسي چه از روح اين اينكه اما .است
  .كنندمي داللت بدن و نفس مغايرت بر تنها نيز آيات دسته اين روازاين. شودنمي

 .كنندمي استدالل اخروي زندگي و مرگ به مربوط آيات به كه است ايادله سوم دسته
 بدن، مرگ با يعني ؛است بدن و نفس مغايرت ،كنندمي داللت آن بر ادله اين كه چيزي نهايت
 تواندمي يا است مجرد نفس اين آيا اينكه اما. است نفس همان كه ماندمي يباق ديگري جزء

  . شودنمي فهميده آيات اين از ،باشد جسماني
 ،بدن بر عالوه انسان ندامستلزم كه شمرندبرمي انسان براي را صفاتي ادله، از چهارم دسته

 در نيز آيات اين. است نانسا بودن عامل و مدرك صفات، اين جمله از ؛باشد نيز نفس داراي
 دارد جريان بدن اجزاي همه در كه كنندمي داللت انسان از ايجنبه يا جزء وجود بر تنها نهايت

  .است تحريك و ادراك بخشوحدت عامل و
 صرفاً را آيات اين رازي فخر.  كنندمي استدالل مسخ آيات به كه اي استادله پنجم دسته

  . است كرده ذكر احتمال يك عنوانبه صرفاً را نفس تجرد و تهدانس بدن و نفس مغايرت بر دال
 و نفس مغايرت بر دال آنها بيشتر كه است اين گرددمشخص مي ادله اين ارزيابي از آنچه

فخر  تشتت آراي وجودبا  حال،با اين  .دانست نفس تجرد بر دال را آيات اين تواننمي ند وابدن
توان گفت نوعي ميپس به .را قائل به تجرد نفس دانستتوان او مي نيزدرباره تجرد نفس 

با توجه به  ءمشا هسفالاين است كه ف - سيناويژه ابنبه -  ءنوآوري فخر نسبت به فيلسوفان مشا
 ؛اندولي از اثبات تجرد نفس حيواني بازمانده ،اندادله تجرد نفس، نفس انساني را مجرد دانسته

 هسفبنابراين ديدگاه فال. گيردربر ميارد و نفس حيواني را نيز دادله مزبور عموميت د كهدرحالي
 المطالب العاليهاما فخر رازي در . دانند، ناتمام استكه تنها نفس انساني را مجرد مي ءمشا
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مجرد است و تجرد  - مند استكه تنها از قوه خيال بهره -معتقد است كه روح حيوانات نيز 
هاي ما در آثار متعدد فخر شاهد ديدگاه مطلب را كه دليل اين شايد بتوان اما. برزخي دارد

در اين باب در مقاطع مختلف  وينوسان رويكردهاي  ،متفاوتي از وي در باب تجرد نفس هستيم
تواند بستر البته اين امر مي .كه گويي ما با چند فخر مواجهيمطوري؛ بهدانستو ازندگي فلسفي 

  .قان فراهم سازدهاي بعدي را براي محقجوييپي
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