
 

 

 

 

 

 هیشه امامیاند قت نفس دریحق

 ییطباطبا عالمهبغداد تا  یاز مدرسه کالم 

 خواهحجتن یحس

 مهرییسناد یسع

 دهیچک

اد و در آموزه مع یر اساسیاست که تأث یمسائلگر، از یکدیبا  آنهاقت نفس، روح و بدن و رابطه یحق

د، انقت انسان را جوهر مجرد متعلق به بدن شمردهیمتکلمان، حق یانسان دارد. برخ یسرنوشت اخرو

است که روح در منافذ آن حلول کرده است کر محسوس و مشهود ین پیآنند که نفس، هم بر یبرخ

خ یش است. ریناپذدگرگونا و یدانند که پایدر بدن م یاصل ییقت انسان را اجزایز حقین یو گروه

داند؛ اما یم قائم به خود یرمادیط و غیقت انسان را جوهر بسیدگاه اول، حقیرش دید ضمن پذیمف

 نفس و بدن، انسان زنده و مکلف یگانگیکرد دوم و اعتقاد به یرش رویبا پذ ید مرتضیشاگرد او س

ف در منافذ یلط ییهوا یر ویا به تعبیداند که روح ید موکل مشهیو ه ین شخص ظاهریرا مجموع ا

ع خود، یو بد یریبا روش تفس ییطباطبا محمدحسینعالمه سید است. در دوران معاصر،  یآن جار

 د صحه گذاشته است.یخ مفیش دگاهیافت اول، بر دیرش رهیضمن پذ

 .ییطباطبا محمدحسین، ید مرتضید، سیخ مفیه، شی، امامیشناسانساننفس، بدن، روح،  :هادواژهیکل
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 مقدمه

ش بوده است، تا بتواند یقت خویانسان، شناخت حق یفرارو یهان دغدغهیتراز مهم یکیرباز یاز د

همواره  ،یرونیا نجامد. ازیاو ب یند که به رستگاریرا برگز یگوناگون، راه یهانهیبا گز ییارویدر رو

 ند.اشتر و بهتر انسان بودهیمتفاوت، درصدد شناخت ب یهاینیب، با جهانیو فلسف یمکاتب کالم

ا اصالح اخالق و رفتار انسان در یشناخت  یل ارزش ذاتیتنها به دلت شناخت انسان، نهیاهم

و  ، به باور ما درباره انسانینید یهااز آموزه یدرست برخح و ین صحییند است، بلکه تبیآن فریا

، یشناسما در حوزه انسان یاز باورها یاریگر سخن، بسیدارد. به د یها و اوصاف او بستگیژگیو

 یهانیی، تبیشناختگوناگون انسان ی، مبانرونیا ازدارد؛  ینید ین باورهاییدر تب یینقش مبنا

 (.171 :1389، ی)اسعددهد یم دست بهمرتبط  مسائلدر حوزه  ینید یهااز آموزه یمتفاوت

 چون یق اصطالحاتی، شناخت دقیشناسن مسئله در بحث انسانیترن و مهمیاما نخست

ت الزم اس نهین زمیدر ا .گر استیکدیاز  آنهانداشتن ا یزداشتن یو تما« بدن»و « روح»، «نفس»

انه و منصف یم با داورید، تا بتوانشو ییو شناسا یبررس آنهامتفاوت از  یهانییها و تبافتیره

 م.یابین باب دست یح در ایصح یدگاهیبه د یمنطق

نفس  یرانگاکسانیم؛ یابییم« نفس و بدن» بارهدر یدگاه کلیخ فلسفه و کالم، دو دیدر تار

ز ین نفس یو مجردانگار یانگاره جسمیدگاه، دو نظرین دو دیا موازات بهز آن دو. یو بدن، و تما

ز یتما یهادگاهید ینفس و بدن و برخ یانگارکسانی یهادگاهی، همه دواقع درمطرح شده است. 

 انند.دیز نفس را مجرد میز نیتما یهادگاهیاز د ینفس هستند و برخ یانگارآن دو، قائل به جسم

 عدبه بُ فقطح که روح ین توضی؛ با ااسته غالب، وحدت آن دو ینظر« نفس و روح»درباره 

ا داللت یبا بدن و ورود به دن یرمادیغعد ن بُیا یانسان اشاره دارد، اما نفس به همراه یرمادیغ

با تجرد  یارت نفس و بدن، مالزمهیمغا» کهنیان مقال مهم است، ی، آنچه در احال هر بهکند. یم

فس به ن کند، بلکه اثبات تجردیرت، تجرد نفس را اثبات نمین مغاینفس ندارد و صرف اثبات ا

 (.208 :1390، ی)ذاکر« از داردین یگریل دیدل

ز یات نیدر قرآن و روا بعضا  دارد که  یمتعدد یمعان« روح»و « نفس»شایان ذکر است که 

ا بدن انسان و باز نفس و روح مراد است که  یین پژوهش، آن معنایدر ااما استعمال شده است، 

 ست.مرتبط ا او یات انسانیح
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ز یما)ت یانگارنفس و بدن( و دوگانه ثنویت)انکار  یانگارکسانیکرد یدو رودر جهان اسالم، 

 لیهمچون ابوهذ یاز متکلمان معتزل یکه به برخ؛ چناناستنفس و بدن( ظهور و بروز داشته 

، ینگاراکسانیکرد یعبدالجبار نسبت داده شده که با رو یان و قاضیعالف و ابوبکر اصّم و جبائ

، ی)همداندادند یدانستند و نفس و روح را به بدن ارجاع میم یظاهر مرئ ن شخصیانسان را هم

ن یکه چن ین کسیز نخستیه نیان متکلمان امامی. از م(114 :1411، یالهد؛ علم311-310 :11ج ،1965

موجود در منافذ موجود  یو هوا یجسمان یبود که روح را امر ید مرتضیرا ابراز کرد، س یدگاهید

ن ر از بدیغ یقرار دارند که معتقدند نفس، جوهر یدگاه، کسانین دی. در مقابل ادانستیمزنده 

ا مجرد، یاست  ین جوهر مادیا ایآ نکهیاگردد؛ البته در یات و قدرت و علم به آن برمیاست و ح

متکلمان  یو برخ یلسوفان اسالمی. ف(5 :1389)برنجکار، وجود دارد  نظراختالفن گروه یان ایم

، (58 :الف 1413د، ی)مفد یخ مفی، ش(50-47 :1414)صدوق، خ صدوق یهمچون هشام بن حکم، ش

 ز نفس و بدن دانست.یتوان از طرفداران تمایرا م (59-58 :)همان یان و معمّر معتزلینوبخت

ار و انک یانگارکسانیدگاه ی، دید مرتضیپس از س یکرد غالب در متکلمان امامیهرچند رو

د ییدگاه به افول گراین دی، ایطوس نیرالدینصخواجه چون  یبا ظهور متکلمان اماتجرد نفس بود، 

ه ز تجرد نفس رونق گرفت، کیز نفس و بدن و نیو تما یانگارافت دوگانهیو همگام با فالسفه، ره

 افته است.یتا دوران معاصر ادامه 

قت نفس، روح و بدن، به یبغداد در باب حقکرد مدرسه یرو ین پژوهش، ضمن واکاویدر ا

 یابیبغداد تا دوران معاصر و ارز یه از مدرسه کالمیشه امامیدر اند یشناسه انسانیر نظریس

ر، ه در عصر حاضیاز متکلمان بزرگ امام یکیدگاه ین مدرسه با دیدر ا یاصل هینظردو  یاسهیمقا

 داخت.م پریخواه ،ییطباطباعالمه  یعنیت، ز سرآمد روزگار اسیر، فلسفه و عرفان نیکه در تفس

 دیخ مفیدگاه شی. د1

ر یرا غ «نفس»انسان معتقد است و  یانگارهماهنگ با فالسفه، به دوگانه یدگاهید در دیخ مفیش

کنند و روح را یر میتعب« روح»از آن به  یداند که گاهیم یرمادیمجرد و غ یاز بدن و جوهر
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ء قائم به خود یقت انسان، آن را شیحق بارهدر یدر پاسخ به پرسش یو 1نامد.یم« طیجوهر بس»

ت؛ سیب، حرکت، سکون، اتصال و انفصال در آن روا نیز )مکان( ندارد و ترکیداند که حجم و حیم

ات، یعلم، قدرت، ح ین دارایهمچن دارد که همان بدن است. یالهیاز به وسیش نیدر کارها اما

ن آن را یمان نخستیاست که حک یزین همان چی. به گفته او، ااراده، کراهت، حب و بغض است

 (.61-53 :الف 1413د، ی)مفدند ینامیم« طیجوهر بس»

ان یج در میه راینظر برخالف ،بود که یعین متکلم شید، هشام بن حکم نخستیخ مفیش از شیپ

بر آن بود  یبدن دانست. ود کرد و او را متشکل از روح و یانسان تأک یانگاربر دوگانه ،یمتکلمان معتزل

و بدن از خود  گرددیبرمکماالت به روح  همهت است و یکه بدن، موجود فاقد علم و قدرت و فعال

معمّر  زیعه، و نیان از شیرو هشام بن حکم و نوبختی، پموضوعن ید، خود را در ایخ مفیندارد. ش یزیچ

 )همان(.است  (ع)ت یب مفاد اخبار اهلدگاه، ین دیداند و بر آن است که ایم یاز متکلمان معتزل

نا پنج مع« نفس»واژه  یو برا کاویده دقتبهرا  «روح»و  «نفس»مختلف  ید، معانیخ مفیش

 د،یخ مفیدگاه شینفس از د ین معانیترز چهار معنا ذکر کرده است. مهمین« روح»واژه  یو برا

«. نقمت»و « ینفسان لیخواهش و م»، «هوا»، «خون روان»، «ءیذات ش»عبارت است از: 

و « از فرشتگان یافرشته»، «قرآن»، «اتیح»است:  قرار نیا ازمتعدد روح  یمعان ،نیهمچن

 (.80-79 :ب 1413د، ی)مف« لیجبرئ»

 نکهیادانند و یم یرأنبودن روح همید در جسمانیخ مفیخ صدوق را همچون شیش یبرخ

ن یا وجود بااما ؛ (483 :1372)مکدرموت، ست ا قت انسان نه بدن، بلکه روح و نفس مجرد اویحق

 یثیدکند، و حینش ارواح را قبل از ابدان رد میخ صدوق آفرید برخالف شیخ مفینقطه اشتراک، ش

                                                             
سان ... هو » .1 سکون و ال االجتماع  ءیشاالن صح علیه الترکیب و ال الحرکة و ال ال سه ال حجم له و ال حیز، ال ی قائم بنف

شواالفتراق و هو  سمالذی کانت  ءیال سیط»الحکماء األوائل  هیت یحتمل العلم والقدرة والحیاة  ءیشو هو « ... الجوهر الب

و علی « حبالرو»ی هی الجسد ... و قد یعبر عنه لتواإلرادة والکراهة والبغض والحب قائم بنفسه محتاج فی أفعاله إلی اآللة ا

  یسمی« الجوهر البسیط»راد أن االنسان الذی هو هذا المعنی جاءت األخبار أن الروح إذا فارقت الجسد نعمت و عذبت؛ والم

 (.60-58: الف 1413)مفید،  «و علیه الثواب والعقاب و إلیه توجّه األمر والنهی والوعد والوعید« الروح»
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داند و به فرض یکند، خبر واحد میان میها بنش ارواح را دو هزار سال قبل از بدنیرا که آفر

آن را  یا معنایها، داند نه روح انسانیم را فرشتگان« ارواح»ث مذکور، منظور از یرش حدیپذ

ها، ارواح را در علم نش بدنیمتعال قبل از آفر یخدان صورت که یبه ا ،داندیارواح م یوجود علم

 ،ی، به اعتقاد ورونیا از .دیآفر آنها ینش ابدان، ارواح را برایر کرده بود و پس از آفریش تقدیخو

ر یرا در غی؛ زآنها ینینش عیاست، نه آفر یو در علم اله یریها، خلق تقدش از بدنیخلق ارواح پ

 اهآنو نقل حمل  یبرا یل بدنیبه آالت و وسا یازیبودند و نین صورت، ارواح قائم به خود میا

را  یزین چیم و چنینش اجساد آگاهیش و پس از آفریما از احوال خود، پ آنکه حالنداشتند، 

 (.53-52 :الف 1413؛ همو، 89-81 :ب 1413د، ی)مفم یابییآشکارا محال م

 زد و بر آن استیخینفس به مخالفت برم یخ صدوق در باب بقایدگاه شیبا د یو ،نیهمچن

 یاخدکه و در تضاد با الفاظ قرآن است؛ چنان یر با معارف قرآنینفوس، مغا یکه اعتقاد به بقا

آن  یکه رو ی؛ همه کسانالْإِکرامذُوالْجاَللِ وَ  کوَجْهُ رَبِّ یبْقیها فانٍ وَ یلُّ مَنْ عَلَک»د: یفرمایم یتعال

 :)الرحمن« ماندیم یپروردگارت باق یشوند و تنها ذات ذوالجالل و گرامیم ین[ هستند، فانی]زم

ند و ایاست که معتقدند نفوس باق یلسوفانیدگاه صدوق همان قول فی، دیبه اعتقاد و (.26-27

 (.88-87 :ب 1413د، ی)مفرند یپذیاجسام کون و فساد م فقطشود و یعارض نم آنهاکون و فساد بر 

 د بر تجرد نفسیخ مفیش ییو روا یل قرآنیدال .1. 1

 ن مطلبیرا بر ا( ع)ت یب ات مأثور از اهلیداند و روایم« روح مجرد»قت انسان را ید، حقیخ مفیش

که  یاند هنگامگفته یعنین معنا آمده است؛ یبه هم« قت انسانیحق»ات یرد. در روایگیل میدل

د، ثواب و ی، وعد و وعینه و امر ،نیرسد. بنابرایا عذاب میش یکند، به آسایروح بدن را ترک م

 (.60 :الف 1413د، ی)مفاست « روح»ا ی« طیجوهر بس»قت انسان است که همان یعقاب متوجه حق

 جز شکل یقتیداده است که انسان حقم خبر یدر قرآن کر یتعال یخدا آنکهگر یل دیدل

 کبِرَبِّ کهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّیا أَی»ب شده است: یترک یاست که البته در صورت و شکل ظاهر یظاهر

ز تو را در برابر یانسان! چه چ یا؛ کبَکصُورَةٍ ما شاءَ رَ یأَ یفِ  کفَعَدَلَ کفَسَوَّا کخَلَقَ یمِ الَّذِیرِکالْ

د و سامان داد و منظم ساخت یکه تو را آفر ییمغرور ساخته است؟ همان خدامت یپروردگار کر

د، اگر انسان همان یخ مفیده شیبه عق (.8-6 )انفطار:« ب نمودیکه خواست تو را ترک یو در هر صورت

ت، که خواس یدر هر صورت»د: یبگو یتعال یگر معنا نداشت که خدایبود، د یصورت و شکل ظاهر
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ب صورت در یز است و ترکیر از آن چی، غیزیشده در چبیء ترکیرا شیز ؛«ب کردیتو را ترک

 .)همان(ر است یناپذخودش امکان

 یتَ قَوْمِیا لَیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ یقِ»د: یفرمایس میسبحان درباره مؤمن آل  یخدا ،نیهمچن

قوم  کاش یبه او گفته شد: وارد بهشت شو. گفت: ا ؛نیرَمکمِنَ الْمُ یجَعَلَنوَ  یرَبِّ  یعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِی

 یعنی؛ (27-26 :سی)« داشتگان قرار داده استیده و از گرامیدانستند که پروردگارم مرا آمرزیمن م

ادراک و  یدهد که او زنده، داراین بود، خبر میا در دل زمین افتاده یجسم او بر زم آنکهبا وجود 

 (.61 :)هماناست  یاله یهاغرق در نعمت

ن افتاده یشان بر زمیهاداند، هرچند بدنیخداوند شهدا را زنده م (169) عمرانآلدر سوره 

 ؛رْزَقُونَیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیسَبِ ینَ قُتِلُوا فِیوَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِ»ندارند:  یاتیح ظاهربهو 

اند و نزد ند؛ بلکه آنان زندهاکه در راه خدا کشته شدند، مردگان یهرگز گمان مبر کسان

ها پس از ارواح از بدن ییز درباره جداین یاتیروا ،نیهمچن«. شوندیداده م یپروردگارشان روز

 )همان(.مرگ آمده است 

 دیخ مفیدگاه شیات روح و بدن از دیح .2. 1

« راندیمیکند و میاست که زنده م یاو کس ؛تیمِیوَ  ییحْی یهُوَ الَّذِ»ات: ید، با استناد به آیخ مفیش

ا د تیات را آفریه مرگ و حکس کآن  ؛مْ أَحْسَنُ عَماَلًیکمْ أَکبْلُوَیاةَ لِیخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَ یالَّذِ»و  (68 :)غافر

به خداوند ا و اماته را یکه اح ،(2 :)ملک« دینکیاز شما بهتر عمل م یک دامکه کد یازمایشما را ب

، یبرد. از نظر ویان میات شده، آن را از مین حیگزیداند که جاینسبت داده، مرگ را فعل خدا م

ز یشود. مرگ نیر میپذه نموّ و احساس بوده و قدرت و علم با آن امکانیاست که ما یزیات چیح

ر یناپذکه نموّ و احساس محال، و قدرت و علم امکان یزیات است و عبارت است از چیضد ح

 (.95-94 :ب 1413د، ی)مفشود یم

صحتِ  یات روح، به معنای، حیداند. به نظر ویات بدن میات روح را متفاوت با حیح یو

است  ییات در ذوات فعّال )انسان(، معنای. او بر آن است که ح(60 :)همانبودن است عالم و قادر

ات موجود یقادربودنِ قادر، شرط است و با حبودنِ عالم و ه مصحح علم و قدرت است و در عالمک

 (.56-55 :الف 1413، همو)ها متفاوت است در بدن



 ييبغداد تا عالمه طباطبا يه، از مدرسه کالميشه اماميقت نفس در انديحق 

 

 

111 

 یشناسد در باب انسانیخ مفیه شینظر یبندجمع .3. 1

 ورتصنیبدتوان یقت نفس و روح را مید در باب حقیخ مفیدگاه شیبا توجه به آنچه گذشت، د

. نفس، 3. نفس، قائم به خود است؛ 2نفس است؛ ا یقت انسان، همان روح ی. حق1خالصه کرد: 

. نفس متعلّق 5ات، اراده، کراهت، حب و بغض است؛ ی. نفس، حامل علم، قدرت، ح4مجرد است؛ 

به نام بدن  ی. روحِ قائم به خود، در افعالش به ابزار6د است؛ یو وعد و وع ینه و امرثواب و عقاب، 

 بودنِ روح است.صحت عالم و قادر یبدن و به معناات یات روح، متفاوت با حی. ح7از دارد؛ ین

 ید مرتضیدگاه سی. د2

 ست.دان موضوع نیا به بغداد یامام متکلمان نگرش در یدگرگون سرآغاز توانیم را ید مرتضیس

و  آورده،« است یمکلف چه کس» نکهیاان ی، در ب«فیتکل»ت انسان را در مباحث یبحث ماه یو

برخالف فالسفه، که  یشود. ویده میکه انسان نام )زنده( است «یح»مکلف همان  است معتقد

مجموع این شخص را  «یح»دانند، یم« نفس مجرّد»فعال( را  یت )حیفعال یموجود زنده دارا

ظاهری و جسمانی یعنی همین هیکل متحرک مشهود و اندام سازوار که دارای شعور و ادراک 

عه ن مجمویاز ا یقت انسان را بعضیتکلمان، که حقم یبرخ در مقابل یو ،نی. همچندانداست، می

قت انسان ین مجموعه و نه ابعاض آن، حقیاست که همه ا بر آن، (114 :1411، یالهدعلم)دانند یم

 ؛، مدح و ذم به همه آن مجموعه تعلق گرفته استیچون امر، نه یدهد و احکامیل میرا تشک

شود. ین مجموعه و از آن ظاهر میگردد در ایکه به موجود زنده برم یم احکامینیبیرا ما میز

شود و لذت و الم تابع ید حاصل موهشن مجموعة میهم یاجزا لهیوس به، ادراک آنکهح یتوض

د به همه آن مجموعه ین احکام بایپس ا .شودین مجموعه صادر میز از ایادراک است و افعال ن

ر است، یپذن مجموعه امکانیا یک از اجزای، چون ادراک با هر گرید عبارت بهاسناد داده شود. 

 .(104 :1387؛ همو، 121-114 :همان)ن مجموعه است یفعال هم یافت که حیتوان دریم

 در احکاممکلّف است و  که ،ت و ذات و نفس انسانی، ماهید مرتضیدگاه سین، از دیبنابرا

ر، با تمام اجزا و اندامش است، یپذو مشاهده یکل جسمانین هیهم ،شودیمواقع ی خطاب فیتکل

ست و با روح ا ت اوین مجموعه، نفس انسان و ماهیات دارد. پس کل ایکه زنده است و درک و ح

 هستند. یرمجرد و جسمانیدو، غ انسان فرق دارد. البته هر
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 و تفاوت روح و نفس ید مرتضیس .1. 2

 و دارد انیجر زنده موجود منافذ در که ییهوا» از است عبارت «روح» ،ید مرتضیسدگاه ید از

ن است: یچن (130: 1ج) رسائلدر کتاب  یعبارت و. «ابدییم ادامه اتیح هوا نیا انیجر با فقط

دده، ا اال مع تریونه حکثبت یال  یمنا، الذ یمخارق الح یح عندنا أن الروح عبارة عن الهواء المتردد فیالصح»

د یس نگاه از روح ن،یبنابرا«. هذه القاعدة یمخارق الجماد روحا، فالروح جسم عل یتردّد فیما  یسمیو لهذا ال 

در مقابل،  (.31 :4ج ؛ همان،130 :1ج ،1405، یالهدعلم)عَرَض  نه است جسم است نه مجرد، و ی، مادیمرتض

از اعراض  یاروح را عرَض و انسان را مجموعه 1یراوندبودنِ روح، مانند ابنیاز قائالن به ماد یبرخ

 (.120 :2ج تا،ی، بی)مقدسدانند یم

ه مادداند که یخنک در قلب م ییرا هوا« روح»، الحدود والحقائقدر رسالة  یو ،نیهمچن

 ،1405، یالهد)علم« اةیالقلب، و هو مادة النفس، و هو شرط الح یهواء بارد ف»ات است: ینفس و شرط ح

و محل  یوان جاریق است که در بدن حیرق یجسمکند که روح، ینقل م ی؛ و از برخ(271 :2ج

 .)همان(« القدرةاة ویوان و هو محل الحیبدن الح یق منساب فیل جسم رقیو ق»ات و قدرت است: یح

 ید مرتضیدگاه سیو مکلف از د یقت حیحق .2 .2

 یروح ماد یو مکلف را عبارت از جسم دارا یت روح، انسان حید بر جسمانیبا تأک ید مرتضیس

 ن است:یچن ین عبارت ویداند. عیم

بر آن وجود  یلیاند، باطل است و دلده شدهیها آفرن ادعا که ارواح دو هزار سال قبل از بدنیا

از به یاند و نـ حادث روحریروح و غ م که همه اجسام ـیل ثابت کردیما با دل آنکه حالندارد، 

از اجسام  یبلکه به نظر ما ارواح همگست، یاند مسلّم نمین مطلب که ارواح قدیمحدث دارند و ا

)زنده(، خودِ  ین است که حیگران ای، اصل سخن دواقع در 2م.یل آوردیدل آنهاهستند و بر حدوث 

]روح  3«که روح دارد یجسم»نزد ما عبارت است از « یح» آنکه حالاست ]روح مجرد[؛ « روح»

ذا م؛ لیفعّال را که بدان یانسانِ حن است که یبر ا یله، مبتنئن مسی[. البته ایرمجرد و مادیغ

                                                             
 .ةاالمام کتابو  فضائح المعتزلةیا  فضیحة المعتزلة.(، صاحب کتاب قه. 245-205) اسحاق بنیحیی  احمد بن ابوالحسین .1

 .(30: 4ج ،1405، یالهدعلم) حدوثها یاالرواح عندنا جملة من االجسام، و قد دللنا عل .2

 .(همان) الروح له یعندنا هو الجسم الذ یالح .3
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روح است نه خود روح[، سخن مخالفان  یفعّال، جسم دارا یکه معلوم شد ]که انسان ح یهنگام

 .(30 :4ج ،1405، یالهدعلم)شود یساقط و قول ما ثابت م

گوید می« ا ابدان؟یحساب متوجه ارواح است »ن پرسش که: یدر پاسخ به ا ید مرتضیس

 یهن و امرکه مخاطب  ی استمکلّف یاند، حساب متوجه حستند و تابعین ذات به قائمارواح چون 

 .)همان(ست ا است که روح تابع او یمتوجه شخص یعنی شود؛واقع می

گونه نیبد «ا ارواح هنگام مفارقت از ابدان، حس دارند؟یآ» را که پرسشن یا یو ،نیهمچن

 دهد:یپاسخ م

ات در او حلول کرده، که یاست که ح یکس ی)زنده( حس دارد و ح« یح»م که یان کردیب قبال  

شود و تنها یکه روح از بدن جدا م یکه ادراک دارد. اما زمان ین انسانیعبارت است از مجموعة ا

را حس عبارت از ادراک است، یتواند حس داشته باشد، زین حکم را ندارد و نمیگر ایماند، دیم

از بدن  یزیهنگام خواب، چه چ نکهیاروح( است. اما  یجسم دارا یعنین مجموعه )یکه کار ا

م روح از نظر ما یکه گفت طورهمانن است که یماند، جوابش ایم یزیو چه چشود میمعدوم 

 یداریب و خوابن هوا در دو حال یان دارد، و ایکه در منافذ موجود زنده جر ییعبارت است از هوا

 .)همان(وجود دارد 

 یادراک و احساس ،و مفارقت از ابدان مرگ از پس ارواح ،ید مرتضیدگاه سیاز د ،نیبنابرا

 آنِ  از ادراک، و احساس رایز ؛کنندیرا احساس نم یزیچ چیامت هیندارند و مردگان تا روز ق

 ات در آن حلول کرده است.یاست که ح یکس یاست و ح یزنده و فعل ح موجود

 روح و عقل یانگارو دوگانه ید مرتضیس. 3. 2

عقل درون  یفرق دارد؛ روح داخل در عقل است، ول« عقل»با « روح»، ید مرتضیس دگاهیداز 

 ،1405، یالهدعلم)« هایفالعقل و ال العقل  یالعاقلة، و تکون الروح داخلة ف یس الروح هیفل»ست: یروح ن

 شتنهمه مردم، در داگاه عقل، در قلب است. یگاه روح، در منافذ موجود زنده و جایجا (.31 :4ج

اشتن در د شانیا یبرتر .ندارند یز در واجد عقل بودن بر ما برترین (ع)ا یانب یعقل برابرند و حت

 کهجاد کند؛ چنانیدر کودکان ا ین قدرت را دارد که عقل را حتیز ایگر است. خداوند نیعلوم د

 (.همان)ن کار را انجام داد یا (ع) یسیحضرت ع خصوص در

 نفس نبودنجردمو  یمرتضد یس .4. 2

 خصوصدر  ینفس است. و نبودنجردمقائل به  ید مرتضیروشن شد که س گذشته مباحثاز 

لکه داند؛ بیاست و انسان را مرکب از جسم و روح مجرد نممعتقد  یانگارگانهیقت انسان، به یحق
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 یاامر اضافهداند که یم ،اتیح ین جسم دارایهم یعنی ،زیک چیرا  قت و نفس انسانیذات و حق

توان گفت نفس انسان عبارت است از ی، میریبه نام نفس مجرد و روح مفارق ندارد؛ بلکه به تعب

 ات و ادراک دارد.یکه ح ین جسمیهم

تجرد  ش از او قائل بهیکه پ یز متکلمانیو ن ین سخن، از همه فالسفه اسالمی، با اید مرتضیس

ن کالم فالسفه را که یشود و ایآن بودند، جدا م یفنانفس از جسد و مفارقت روح از بدن بعد از 

ح یشمرد و تصریحاصل میان و کالم بی، هذ«ط و افعال انسان به آن مستند استینفس، جوهر بس»

ما قرار دارد و  یروهشخص روب صورت بهاست که  ین انسانیناطق، هم یزِ حیکند که فاعل ممیم

 (.32مقدمه،  :1411، همو)که متعلّق به آن باشد  یطیبس ا جوهریاز آن،  یست، نه جزئا د ماوهشم

 ان اوینیو پس ید مرتضیس. 5. 2

ا فالسفه ب یقت انسان و انکار نفس مجرد و مخالفت ویحق یانگارگانهیدر باب  ید مرتضیه سینظر

دگاه ی دکامال  یکه برخ یاگونه بهبر متکلمان پس از او گذاشت،  چشمگیریر ینه، تأثین زمیدر ا

 دند.کردا یش پیگرا یدگاه ویاصالح به د یز با اندکین یرفتند و برخیرا پذ یو

ر آن ب یوبود.  یخ طوسیشد، شاگرد او ش یرأن باب همیدر ا ید مرتضیکه با س ین کسیاول

 امراز آن؛ و همه احکام اعم از  ین مجموعة سازوار مشهود است، نه بعضیا انسان، همی یاست که ح

 (.167-164 :1362؛ همو، 113 :1406، ی)طوسن مجموعه تعلق دارد یو مدح و ذم، به ا ینه و

رارٍ قَ یفثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً  نٍیوَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ ط»ات یر آیدر تفس یو ،نیهمچن 

او را  سپس میدیاز گِل آفر یاعصارهو ما انسان را از ؛ الْعَلَقَةَ مُضْغَةًثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا  نٍکیمَ

قه [، و علبستهصورت علقه ]خون  هسپس نطفه را ب .می[ قرار دادرحمدر قرارگاه مطمئن ] یانطفه

ن را دال بر آ، (14-12 :)مؤمنون« ... می[ درآوردشدهدهیه گوشت جویشب یزیصورت مضغه ]چ هرا ب

ده ین جسم است که از نطفه آفریرا همیر؛ زیپذداند که انسان عبارت است از جسم مشاهدهین میا

ب و یکه ترک یزیا چیط است یکه جوهر بس یده شده است، نه نفسیرون کشیشده و از سالله ب

 (.353 :7ج ،1409، ی)طوسست یانقسام بر آن روا ن

ود خ یز در اثر کالمین ،سده ششم ین متکلم امامی، نامدارتریراز ین محمود حمّصیدالدیسد

د یس یارانگگانهیدگاه یانسان سامان داده و از د یستیدرباره چ یبحث مستقل دیالمنقذ من التقل

 یکبا اند یشتر متکلمان متأخر نسبت داده، دفاع کرده است. البته وی، که آن را به بیمرتض
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داند و نه همه یم ،ایپاو  یاصل یفقط اجزا یعنی ،پذیراز مجموعه مشاهده یاصالح، انسان را بعض

 ی)حمّص انسان و احکام نفس است یستیچ درباره یدگاه فلسفید یلی، نقد تفصیبحث و یژگیآن. و

فاضله است و  یو اجزا یاصل ی، انسان مرکب از اجزایاز نظر و(. 296-291ص :1ج ،1412، یراز

 یلاص یدهند. اجزایل میشکل او را تشککر و یاست که پ یاصل یت انسان وابسته به اجزایهو

د عالم، ه، خداونین پایروند. بر ایان نمیاز مو  ندریپذمین یو فزون یابند و کاستیینم یدگرگون

 (.191-190: 2ج )همان،ند یآفریم ن بازیشیرا دوباره بر همان ساختار پ یاصل یآن اجزا

 ید مرتضیس یشناسه انسانینظر یبندجمع .6. 2

 توانیقت نفس، روح و بدن میه در باب حقیتفکر امام یدر فضا ید مرتضیع سیه بدینظر یبررسبا 

است و مرکب از بدن و نفس مجرد  یکی. ذات انسان، 1کرد:  یبندجمع صورتنیبدرا  ویدگاه ید

ط و مجرد؛ ی، نه امر بسیرمجرد و مادیروح غ ی. انسان مکلّف، عبارت است از جسم دارا2ست؛ ین

نفس و . 4هستند، گرچه با هم تفاوت دارند؛  یرمجرد و جسمانیدو غ هر. نفس و روح انسان، 3

. روح، جسم است، نه 5؛ ات و ادراک داردیکه ح ین جسمیقت انسان، عبارت است از همیحق

. 7ات است؛ یان دارد و منشأ حیف است که در منافذ موجود زنده جریلط یی. روح، هوا6عَرَض؛ 

. 9ندارند؛  یادراک و احساس مرگ، از پس ارواح. 8؛ است زنده موجود آنِ از ادراک، و حساسا

. روح با عقل فرق دارد، 10مکلّف است، نه روحِ تابع آن؛  زندهف و حساب، متوجه انسان یتکل

 گاه عقل در قلب است.یگاه روح در منافذ موجود زنده و جایجا

 ییطباطبا عالمه دگاهی. د3

نگ هماه یات، در حرکتیع خود و با استناد به قرآن و روایبد یریبا روش تفس ییطباطباعالمه 

د. کنید میبر آن تأک رد وگذامید صحه یخ مفیدگاه شیافت اول، بر دیرش رهیبا فالسفه، ضمن پذ

خودِ  قت انسان ویت و حقیشخص یریا به تعبیر از بدن است و نفس ی، روح غوی یدر مکتب فکر

چنان با آن متحد  ییاین نشئه دنیرت با بدن، در ایست که با وجود مغاا او، همان روح او یانسان
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 یریکند و رابطه نفس )روح( و بدن، همان تعلق تدبیصدق م« تیهوهو»ان آن دو یاست که م

 1است که نفس به بدن دارد.

 یخدا آنکهچه ست؛ ین یماد یعالم امر است و موجود یمعتقد است روح از وجودها وی

و و از ت ؛الًیتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلّا قَلِیأُوتِ ما وَ یعَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ  کسْأَلُونَی وَ: »دیفرمایمسبحان 

از دانش به شما داده  یکبگو: روح از فرمان پروردگار من است و جز اند .کنندیمدرباره روح سؤال 

اف از جواب کقت روح است و استنیان حقیواقعا  ب هین آی، ایاعتقاد و. به (85 :)اسراء« نشده است

 یمعرف یرخلقیو غ یامر یخداوند سبحان روح را موجود ،هین آیچون در ا ؛ستیقت نیان حقیو ب

وح دن ریپس از آن ]به دم؛ نَیاللَّهُ أَحْسَنُ الخالِقِ کثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَ»ه: یآ ،نیهمچن .دکنیم

 (14 :نون)مؤم« است نندگانین آفریبهتر که ییخدان بر یآفر ،میگر انشا نمودید یمجرّد[ خلق کپا

ار و اوصاف و اطو شئونر موجودات عالم امر، در ین، روح با سایبنابرا ته اشاره دارد.کن نیز به همین

 (.28 :الف 1388، یی)طباطبامشترک است  یوجود

 ییطباطباعالمه از نظر  نفس و روح یمعنا. 1. 3

 آنها یق معنایدق تبیینشناخت بهتر رابطه نفس، روح و بدن،  یمقاله آمد، برا یکه در ابتداچنان

 نیا م دریتا بتوان شود یبررس در این رابطهمتفاوت  یهاافتی، الزم است رهرونیا ازاست.  یضرور

 کار رفته است: در چهار معنا به« نفس»، واژه عالمهم. از نظر یداشته باش یامنصفانه یباره داور

 یابه معن یعنیشده؛ یگونه استعمال منیابتدا نفس در کالم عرب ا«: نفس»هِ یال. مضاف1

 ی، معناندنش، در صورت اضافهرونیا ازشده است. یبوده که به آن اضافه م یاهمان کلمه

 معموال است، که  یدر فارس« خود» واژهمعادل « نفس»ن معنا، ینخواهد داشت. در ا یمشخص

ن یا نفس در«. د خودش آمدیز یعنیدٌ نفسُه؛ یز یجائن»رود؛ مانند: یکار م به ید لفظیتأک یبرا

                                                             
ها یتجرد النفس، بمعن ی... و هی قة أخری... حق نیتبیو . 1 بدن و ح کون ها غکأمرا وراء ال بدن و ساااائِر کر حیم م ال

سمکیالتر شعور و نحوة، لها یبات الج صفات اإلدرااتحاد بالبدن تدبّرها بال سائر ال شخ ةکیاإلرادة و  سان ب س یصه ل... اإلن

 ءیهنش یع یبعد فناء البدن ف یبقیبه و تبدد أجزائه و أنه کیانحالل تری بفنائه وفنیموت بموت البدن، و ال یبالبدن، ال 

 (.350 :1ج ،1417 ،یی)طباطبا میشقاء الزم و عذاب أل یم أو فیم مقیدائم و نع
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و  (12 :انعام)« نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ یعَلتَبَ ک»شود؛ مانند: یاطالق م یتعال یخدا ی، حتیزیمعنا، بر هر چ

 (.28 :عمرانآل)« مُ اللَّهُ نَفْسَهُ کحَذِّرُیوَ »

، بر آن متوقف است و یات و زندگانین است که حی، ا«نفس»دن خون به ی. خون: علت نام2

النفسُ »د: یگویست کالم عرب که ما ن معنایافت. به همیان نخواهد یجر یاتیبدون خون ح

 خون روان. یعنی؛ «السائلة

موجود مرکب از روح و بدن، اطالق  یعنیرا به شخص انسان، « نفس». شخص انسان: سپس 3

ه اضاف یااگر به کلمه یمستقل است، حت یمعنا یدارا ییتنهابه« نفس» ن صورت،یکردند. در ا

ه )همه( شما را کاست  ییاو خدا؛ مْ مِْن نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَهاکخَلَقَ یهُوَ الَّذِ»ه: یر آینشود؛ نظ

، و یک شخص انسانیاز  یعنی .(189 :)اعراف «ز از جنس او قرار دادیرا ن د و همسرشیفرد آفر یکاز 

؛ عاً یمِا النَّاسَ جَیأَنَّما أَحْکاها فَیعاً وَ مَنْ َأحْیأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِکالْأَرْضِ فَ یرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِیمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَ»

ها سانهمه ان ییه گوکشد، چنان است کن بیزم یفساد در روا یاب قتل کرا بدون ارت یس انسانکهر 

رده کهمه مردم را زنده  ییه گوکبخشد، چنان است  ییرا از مرگ رها یس انسانکشته و هر کرا 

 را زنده بدارد. یرا بکشد و هر که شخص یهر کس که شخص یعنی ؛(32 :)مائده« است

با هم  یتعالاول و سوم در کالم حق یمعناآورد که دو یم یمثال طباطباییعالمه  ،نیهمچن

ر کس )در فکه هر کرا  ید( روزیاد آوری)به ؛ نفسهالُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ ک یوْمَ َتأْتی»اند: جمع شده

 یبه معنا یاول« نفس»ه، ین آیدر ا (.111 :)نحل« زدیخیبرمشتن است و تنها( به دفاع از خود یخو

 اول است. یبه معنا یدوم« نفس»سوم و 

 ات، قدرتیرا حیز .انداستعمال کرده یروح انسان یرا به معنا« نفس»، تینها درروح انسان: . 4 

ُم کسَنفُاَخْرِجُوا اَ»ه یابند. آییبا آن تحقق م و هستند، قائم به روح ستا آنهاو علم، که قوام انسان به 

 :عام)ان« دیابییفر مید، امروز به عذاب خوارکننده کیدهرون یتان را بیها؛ جانوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونیالْ

 (.285 :14ج ،1417، یی)طباطباست ا ن معنایبه ا (93

 یجز در اصطالحات علم (واناتیحو  اهانیگ)انسان ریغ یسوم و چهارم، برا یکاربرد معنا

ته گف« نفس»جسم آنها،  کنندهریا مبدأ تدبیوان، یاه و حی، در عرف به گرونیا ازست. یج نیرا

شود؛ یسوم و چهارم، در لغت به فرشته و جن اطالق نم یبه معنا« نفس» ،نیشود. همچنینم
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جن را مانند انسان،  نکهیا باز یدانند. قرآن نیات میح ین موجودات را دارایشناسان الغت هرچند

 (.)همانکار نبرده است  فرشته و جن به یرا برا« نفس»داند، یز میف، مرگ و رستاخیتکل یدارا

همچون  یست. وا معناچهارم، با روحِ مدبّر انسان هم یبه معنا« نفس»دگاه عالمه، یاز د

ح یصرت آنهامعنا بودن ز به همین یگر اطالق و در مواضعیکدین دو واژه را به یلسوفان، ایگر فید

 (.118 :10ج و 113 :2ج )همان،برد یکار م به یریعطف تفس صورت بهن دو را یز این یکند. گاهیم

 رت روح و بدنیو مغا ییطباطباعالمه  .2. 3

ه او کپس آنگاه  ؛یهِ مِنْ رُوحِ ینَفَخْتُ فِ تُهُ وَیفَإِذا سَوَّ»سوره ص:  72ه یآ ، با اشاره بهطباطباییعالمه 

 بدن است از ریروح غ رد کهیگیجه مینت« دمیدر او دم اراستم و از روح خودیامل بکرا با خلقت 

 ،نیهمچن .است کردهش هبوط یخو یو از مقام علو شدهن منزل ین اکسا« یربان ینفخ»و به 

 حال م، به همانیخلق نمود ابتداه ک گونههمان؛ دُهُیما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِک»ه: یآ معتقد است از یو

را به  یکن منزل تاریا یزودبه ،یر قدسئن طایاکه  شودیمستفاده ا (104 :اءی)انب« میگردانیمبر

 د.ده بوینا گزکدر آن س یربان یه اول بار به نفخک گونههمان کرد،خواهد  کتر «یربان یجذب»

 یاألَرْضِ أَ إِنّا لَفِ  یقالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِ وَ»ه: ین آی، سخن کفار و منکران معاد در ایده ویبه عق

م، ین گم شدیم و( در زمیه ما )مردک یا هنگامیآنها گفتند: آ؛ افِرُونَکدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ یخَلْقٍ جَدِ

 یناش ،(10 :)سجده« کنندیمار کپروردگارشان را ان یآنان لقا یافت؟ ولیم یخواه یاتازهنش یآفر

ن یو در زم یمتالش پس از مرگه کاست  ییهابدنبا همان « ذاتروح و قت یاتحاد حق» مِاز توهّ

مْ کرَبِّ یإِلمْ ثُمَّ کلَ بِک وُ  یالمَوْتِ الَّذِ کمْ مَلَکتَوَفّایقُلْ »ن سخن خداوند: یاز ا که یحال در، شودیمگم 

 یسو بهسپس شما را  ،ردیگیمه بر شما مأمور شده، )روح( شما را کبگو: فرشته مرگ ؛ تُرْجَعُونَ

ه با خداوند مالقات ک یآن موجودشود که یاستفاده م ،(11 :)سجده« گردانندیم بازپروردگارتان 

شان است یا «روح و نفس»همان  ،دکنیماخذ و قبض  یعنی« یتوفّ»را  یو الموتملکو  کندیم

 او «وحر» ،کندیمر یتعب« من». پس آنچه انسان از آن به شده استر یتعب« مک»ه از آن با لفظ ک

 قتیو حق ه بود؛دکرنفخ  آنکهاز  پس ،دکنیمرا قبض و اخذ  یه خداوند وکست ا ست و هموا

 (.29 :الف 1388، یی)طباطبا ر استیبا بدن مغا روح
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 اند وتجرد نفس اقامه کرده یداند که در فلسفه برایل استقالل روح را همان می، دلایشان

 ودخ ذات در نفس، دارد. بدن به نفس هک داندیم یریتدب تعلق به گونه بدن را و نفس رابطه

 به و دهدیم انجام ارها راک یبدن ادوات و قوا با هک است بدن به متعلق فعل، جهت از و مجرد

به بدن،  و نفس متقابل رابطه اما .شودیم مالک سرمنزل متوجه داده، ادامه خود یجوهر تکحر

 هیته گوناگون یمالک یاستعدادها نفس یبرا خود، یوجود یهاحرکت در بدن ن صورت است کهیا

 (.119-118 :2ج ،ب 1388، همو) داردیم ش نگاهیخو تیفعل با را بدن نفس، و کندیم

 بدناتحاد روح با و  ییطباطباعالمه  .3 .3

 (یرمادیغ) یرخلقی)از عالم امر( و غ یامر یر با بدن و موجودی، هرچند روح را مغاطباطباییعالمه 

ما ؛ یمْ تارَةً أُخْرکمِنْها نُخْرِجُ مْ وَکدُینُعِ هایف ومْ کمِنْها خَلَقْنا»، مانند: اتیآ یداند، با تمسک به برخیم

 رونیامت( شما را از آن بیگر )در قیو بار د میگردانیم بازم و در آن یدی[ آفرنیزمشما را از آن ]

و  دیشویم[ زنده نیزمدر آن ] ؛تُخْرَجُونَ مِنْها  تَمُوتُونَ وَ هایف ووْنَ یتَحْ هایف»ز یو ن (55 :)طه« میآوریم

روح با وجود  معتقد است (25 :)اعراف« د شدیز( از آن خارج خواهیو )در رستاخ دیریمیمدر آن 

ان آن دو صدق یم «تیهوهو»ه کبا آن متحد است  یبه نحو ییاین نشئه دنیدر ا ،رت با بدنیمغا

 عئعلل الشرااز امام صادق )ع( در  یتین مطلب، به رواید اییتأ یبرا ی. و(30 :الف 1388، یی)طباطبا کندیم

انسان آن را احساس  شودیمه روح از بدن خارج ک یهنگام چرا»دند: یکند، که از امام )ع( پرسیاشاره م

ح ن رویرا بدن با همیز»فرمود: )ع( امام  ،«ست؟ین ین احساسیهنگام ورود روح به بدن چن اما ،کندیم

 (.309 :1ج ،1385)صدوق، « افته استیامل کرشد و ت

آن  یهایژگیاز و یر از بدن و عارینفس غ آنکهن یکند که در عیح میتصر عالمهن، یبنابرا

 یان تعلق، به مقتضیشود و ایکه سبب اتحاد نفس با بدن م یاست، به بدن تعلق دارد؛ تعلق

 (.350 :1ج ،1417، یی)طباطبااست  یری، از سنخ تعلق تدبیل عقلیدال

عَ م السَّمْکجَعَلَ لَ هِ مِنْ رُوحِهِ وَینَفَخَ فِ ثُمَّ سَوّاهُ وَ»خداوند سبحان: ، از کالم ویبه اعتقاد  ،نیهمچن

شما گوش  ید و برایدم یش در ویسپس )اندام( او را موزون ساخت و از روح خو؛ وَاألَبْصارَ وَاألَفْئِدَةَ

 ؛مُ السَّمْعَ وَاألَبْصارَ وَاألَفْئِدَةَکجَعَلَ لَ مْ وَکأَنْشَأَ یقُلْ هُوَ الَّذِ»ز یو ن (9 :)سجده« ها قرار دادها و دلو چشم

استفاده  (23 :)ملک« شما گوش و چشم و قلب قرار داد ید و برایه شما را آفرکاست  یسکبگو: او 

، صاحب قوه سامعه و باصره و یت اعضا و جوارح بدنیه روح بعد از اتحاد با بدن و واجدک شودیم
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 یاهیجسماناز افعال  یهمگ ،ن اموریچه ا ؛گرددیمتمام  ین جهات در ویو ا شودیمعاقله  ةرکمتف

 هیآ ،نیهمچن .ستیآنها ن دادنقادر به انجام یت اعضا و جوارح بدنیه روح بدون واجدکهستند 

 ،ریر و تدبیتسخ که کندیمداللت  نیا بر (54 :)اعراف «مسخّر فرمان او هستند؛ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ»

 بودن و اداتت آل ،استه همان عالم اجسام ک ،ه شأن خلقکنه به خلق؛ بل ،متعلق به امر است

 (.31-30 :الف 1388، یی)طباطبا است

  مالئکهان روح و یاز میامت .4. 3

وه از وج یکیگر تفاوت دارند. یکدیدو از عالم امرند، با  ، هرچند روح و مالئکه، هرعالمهبه اعتقاد 

ن یمز یقیماالت حقکه به همه کاست مجرد  یروح موجوداست. اتحاد روح با بدن از آن دو، یامت

در مراتب و ان منزه، کاستعداد مبرا و از احتجاب به حجاب زمان و م هص و اعدام و قویاز نقا ،هشد

با اجسام به  کند،ش تنزل یاز عالم خو تواندیم ،ن احوالیبا همه ا است؛ ریمختلف عالم امر در س

به  ؛دکنتصرف  یت و جهات استعدادیجسم یع انحایدر جم ،و بدون واسطه بدایاتحاد  ینحو

، ییبا)طباط نهندینمه وجودشان محدود به عالم امر است و از افق عالم مثال پا فراتر که کخالف مالئ

 (.31 :الف 1388

 است روح همان ،شودیم منتقل مرگ با آنچه .5. 3

است، که هنگام « روح»، همان یانسان« منِ»ا ی« خود»ا ی« نفس»معتقد است  طباطباییعالمه 

 یمطلب «خواب» ینوععنوان  به مرگ ، برشمردنیکند. از نظر ویوفات مو مرگ، جسد را ترک، 

 کمْسِیفَ مَنامِها یفِ تَمُتْ لَمْ یوَالَّتِ مَوْتِها نَیحِ األَنْفُسَ یتَوَفّی اللَّهُ: »دیفهم توانیم لیذ هیآ از هک است

را  ی، و ارواحکندیمخداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض ؛ یاألُخْر رْسِلُی وَ المَوْتَ هَایعَلَ یقَض یالَّتِ

رده که فرمان مرگشان را صادر ک یسانکسپس ارواح  .ردیگیمز به هنگام خواب ین اندنمردهه ک

 دو هر خداوند رای؛ ز(42 :)زمر «گرداندیم بازد زنده بمانند( یه باکرا ) یگریو ارواح د داردیمنگه 

 .«قبض» به نه ده،کر ریتعب «کامسا» به سپس و خوانده «یتوفّ» را امر

 موت لهیوس به روح نکهیا و ثیاحاد درروح  یبرا یوصفعنوان  به مرگ، برشمردن نیچنهم

 نَ یحِ األَنْفُسَ یتَوَفّی اللَّهُ» هک است خداوند سخن نیا از مستفاد ،کندیم «وفات» و کتر را جسد

 از حق مالک و تمام یفایاست از است عبارت هک را «یتوفّ» خداوند آنکه چه .(42 :)زمر «مَوْتِها

 به را «یتوف» (60 :)انعام «مْکتَوَفّای یالَّذِ وَ هُوَ» در که همچنان داده؛ نسبت «انفس» به مطلوب،
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 ریتعب «من» ای «خود» به آن از انسان هک است یزیچ همان «مک» لفظ نیا و داده نسبت «مک»

 ای» هیآ و است نفس و روح همانا ،شودیم وارد «گرید نشئه» به انسان از آنچه ن،ی. بنابراکندیم

پروردگارت  یسوه انسان! تو با تالش و رنج ب یا؛ هِیفَماُلقِ دْحاًک کرَبِّ یإِل ادِحٌ ک کإِنَّ  اإلِنْسانُ  هایأَ

 یسع یعنی «دحک. »دارد داللت مطلب نیهمبر  (6 :)انشقاق «ردک یو او را مالقات خواه یرویم

 در او یسو به خلقتش یابتدا از همواره رایز است، ربّ جانب به یساع انسان، و ؛یزیچ جانب به

؛ نَیسِنِ عَدَدَ الْارْضِ یفِ لَبِثْتُمْ مْک قالَ»ات، مانند: یآ از یاریبس در جهت، نیهم به و بودهحرکت 

 ای «لبث» به ایدن در او اقامت از (112 :)مؤمنون «؟دیردکن توقّف یزم ی: چند سال در رودیگویم

 (.73-72 :الف 1388، یی)طباطبا است شده ریتعب «ثکم»

 ستا اوقت انسان، روح یحق. 6. 3

با بدن است؛ روح از عالم امر ر یا روح مغای، نفس طباطباییعالمه دگاه یکه گذشت، از د طورهمان

 یویات دنیکه ح یا نفس، تا هنگامیکن روح یات است. لیو مجردات، و بدن از عالم خلق و ماد

ن رابطه، همان تعلق یبا بدن متحد و مالزم است و با آن رابطه دارد و ا یادامه دارد، به نحو

 یاست، اما آنچه پس از مرگ باقا، مجموع بدن و نفس ین دنین، انسان در ایاست. بنابرا یریتدب

 .گرددیم بازخداوند  یسو بها همان روح است، که یقت انسان یخواهد ماند، حق

 امخالفت ب و خداوند با امر موافقت یعنی ،تیمعص و طاعت بر عقاب، و ثواب ،نکهیاح یتوض

 از عقاب و ثواب که یحال در است، یاعتبار معنا نیا به تیمعص و اطاعت و دشویم مترتب ،آن

 رام آن نکهیا مگر ،است ممتنع یقیحق امر و یاعتبار امر نیب رابطه تحقق و ،اندیقیحق امور

 چون و باشد؛ ست(ا قت انسان، که همان روح اوینجا حقی)در ا یقیحق یامر به محفوف یاعتبار

 نیا پس ،شوندیم ستین دو نیا انسان، نبود به و گرددیم ثابت تیمعص و طاعت انسان، ثبوت به

 عقاب و ثواب ترتب موجب و است همراه تیمعص و طاعت با هکا روح( ینفس  یعنی) یقیحق امر

 دلمتب جیتدربه بدن اما است، نفس و بدن مجموع ایز در دنیانسان ن بود. خواهد همواره ،گرددیم

 پس .اندیباق خود حال به سعادت و شقاوت طورنیهم و تیمعص و طاعت که یحال در ،شودیم

ت، اس تیمعص و طاعت بر عقاب و ثواب ترتب مصحح است و به آن وابسته ورکمذ قتیحقآنچه 

قت انسان و یتر، حقر روشنی. به تعب(173-172 :همان) است «انسان قتیحق» یعنی «روح» همان
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 نه است، انسان «نفس» و «روح» همانا شودیم ریتعب آن از «کانّ» در «ک» ریضم بهآنچه ز ین

 (.266 :)هماناو « بدن»

 زیرستاخ روز و انسان تیشخص. 7. 3

ال، ر اشکید. تقریآیش میپ یم، اشکالیقت انسان را به بدن او بدانیت و حقیچنانچه شخص

 یواملع تحت دفن، و مرگ از پس انسان بدن هک ستین یدیترد یعلم نظر است که از صورتنیبد

 از پس مواد نیهم و گرددیم جذب کخا در آن از یقسمت و شودیم ازت و تراتین به لیتبد

 کنندمی نمو و شدرآنها  مصرف بازنده  یهاانسان و شودیم جذب یشاورزک محصوالت در زراعت،

 یایاح هنگامه در و زیرستاخ روز حال، در .دهدیل میرا تشک دیجد فرد بدن یهاسلولو اینها 

 لیمکت هیاول مواد همان با اگر ؟دشویم جبران چطور اول فرد بدنسازنده  مواد مبودک انسان، مجدد

 ماند! خواهد ناقص نینخست فرد بدن د،شون لیمکت اگر و گرددیم نقص دچار یثانو فرد بدن شود،

ه ت انسان را بیداند که شخصین میرفت از اشکال مزبور را اتنها راه برون ییطباطباعالمه 

 نسانا بدن یاجزا هک ثابت شده است یعلم قاتیتحق راه از ،نکهیاح یم. توضینفس و روح او بدان

 یلکبه قدم تا فرق از ،بار کی سال هرچند و ردیگیقرار م رییتغ و لیتحل معرض در عمر طول در

 ابقس شخص همان نهیبع انسان شخص حال نیع در و شودیم یقبل یاجزا ریمغا کند وتغییر می

 کی هر ،ترروشن عبارت به ندارد. یو تیشخص بطالن در یریتأث چیه بدن یاجزا رییتغ واست 

 هک کندیم مشاهده خود از آشکارا رده،ک عمر شتریب و مترک ای سال شصتپنجاهمثال   هک ما از

 یقتیحق و است شده ریپ نونکا و بود جوان یروز و کودک یروز هک است انسان شخص همان

ثابت  و هافتین یرییتغ گونهچیه ،مینامیم «نفس» را آن ما و کندیم ریتعب «من» لفظ با آن از هک

 سبب به یریپ در ،دهدیم انجام یجوان در شخص که را یتیجنا و جرم ،نیهمچن است. مانده

 .شودیم مجازات آن ابکارت

 دهما از یمقدار رفتن انیم از و ؛«بدن» با نه ستا او «نفس» با انسان تیشخص ن،یبنابرا

 سنف ز،یرستاخ روز اگر و دهدینم رییتغ را انسان تیشخص نفس، همان تعلق فرض با ،یبدن

 یمبودک ای ابد،ی تعلق رفته نیب از و شده عوضآنها  یاجزا هک ییهابدن ازکدام  هر به انسان

 مانه نهیبع انسان و یویدن بدن همان انسان بدن ابد،ی میتتم یگرید یاجزا با و باشد داشته

 (.120-118 :10ج ،1417؛ همو، 200-201 :2ج ،ب 1388، یی)طباطبابود  خواهد یویدن انسان شخص
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 طباطباییعالمه  یشناسه انسانینظر یبندجمع .8. 3

ل خالصه یذ یتوان در محورهایرا م وی یشناسه انسانی، نظرعالمهدگاه ید یبا توجه به بررس

ر ی. روح، غ3. روح، از عالم امر و مجرد است؛ 2ست؛ ا قت انسان، همان روح اوی. نفس و حق1کرد: 

 از و مجرد خود ذات در ا روح،ی. نفس 5ا با بدن متحد است؛ ین دنی. روح، در ا4از بدن است؛ 

. آنچه پس از مرگ 7 است؛ یرینفس و بدن، تعلق تدب رابطه. 6است؛  بدن به متعلق فعل، جهت

 ا همان روح است.یقت انسان یخواهد ماند، حق یباق

 یابیل و ارزی. تحل4

 ازست؛ یاز اشکال ن یاست که به نظر خال یلوازم یت نفس، دارایز مادینفس و بدن و ن یانگارکسانی

 بودن انسان تا زمان حشر و بعث.قت مرگ و معدومیت انسان، تعارض با حقیشخص نبودنثابت جمله

کل ین هیاو هم یت انسانیقت انسان و مقوم شخصیسخن، چنانچه نفس و حق گرید به

ه بدن ب ید که با گذر زمان و تبدل اجزایآیآن باشد، الزم م یاز اجزا یا برخی یمحسوس ماد

ود و دگرگون ش یکلبههد و ز ثبات خود را از دست دین یت انسانیها، شخصر سلولییتغ وسیله

واجد  یها خودشان را در تمام دوران زندگآنکه همه انسان گر مبدل گردد، حالید یبه فرد

و  یکل محسوس، مخاطب خداوند و حین بدن و هیالوه، چنانچه اعابند. بهییم یت ثابتیشخص

 هر و دوشمی نابود یکلم، انسان با مرگ بهیات و ادراک بدانیباشد و روح را فاقد ح یمدرک واقع

مرگ  ،ییو روا یکه بر اساس معارف قرآن یحال ات و ادراک از او سلب خواهد شد، دریگونه ح

 یگارانکسانی به الزمه قول ،نیاو. همچن یگر است، نه نابودیعالم دن جهان به یانتقال انسان از ا

ات از علم و یات و روایآ که یحال دربودن انسان تا زمان بعث و حشر است؛ نفس و بدن، معدوم

 .دهندیخبر م در عالم برزخ آنان یمردگان و نحوه زندگ یآگاه

نچه و آ دارد یاساس ییهانفس و بدن، اشکال یانگارکسانیرسد قول به یرو، به نظر منیا از

ونه گواقع، همان بودن نفس است. درنفس و بدن و مجرد یانگارد، قول به دوگانهینمایبر صواب م

ت یخصکه ش ،او یدو ساحت است و ساحت اصل یادار یز آمده، وجود انسانیات نیکه در قرآن و روا

ن، نفس و یو مجرد است. بنابرا یرمادیت که غسا همان روح او ،دهدیل میرا تشک یقت ویو حق
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ا یکل محسوس یست، نه ها است، همان روح اومواجه  یف و خطاب الهیتکل باقت انسان که یحق

 آن. یاز اجزا یبرخ

 جهینت

 یرخ. از باستنفس و بدن بروز داشته  یانگارو دوگانه یانگارکسانیکرد یدر جهان اسالم، دو رو

کرد یعبدالجبار نقل شده که با رو یان و قاضی، جبائاصمّل، ابوبکر یان همچون ابوهذیمعتزل

دانستند و نفس و روح را به بدن ارجاع یم ین شخص ظاهر مرئی، انسان را همیانگارکسانی

دانست  ینفس و روح را جسمان ید مرتضین بار سینخست ،زیه نیان متکلمان امامیدادند. در میم

موجود در منافذ  یر متحرک، و روح را هوایپذشخص مشاهده نیقت انسان را همیا حقیو نفس 

 کرد. یموجود زنده معرف

ات و قدرت و علم، به یر از بدن است و حیغ یگران معتقد بودند نفس، جوهریدر مقابل، د

عه، یان از شیمتکلمان همچون هشام بن حکم و نوبخت یو برخ یلسوفان اسالمیگردد. فیم آن باز

دن نفس و ب یانگاره دوگانهیتوان از طرفداران نظرید را میخ مفیصدوق و ش خی، شیمعمّر معتزل

 ط است.یقت انسان، همان روح مجرد بسیا حقیشان، نفس یقول ا بر بناز تجرد نفس دانست. یو ن

ر از یرا غ« نفس»شد و  یانگارهماهنگ با فالسفه، قائل به دوگانه یدگاهید در دیخ مفیش

کنند و روح را جوهر یر میتعب« روح»از آن به  یکه گاه دانست یرمادیمجرد و غ یبدن و جوهر

ب، حرکت، سکون، اتصال و انفصال در یز )مکان( ندارد و ترکیکه حجم و ح ی؛ جوهردینامط یبس

علم،  ین دارایهمچن .دارد که همان بدن است یالهیاز به وسیش نیدر کارها اماست، یآن روا ن

 قت انسانینفس و حق ید مرتضی، سیاما شاگرد و .استحب و بغض  ات، اراده، کراهت،یقدرت، ح

ان دارد، ندانست. یر و متحرک، که روح در آن جریپذن بدن محسوس و مشاهدهیجز هم یزیرا چ

ن، ( و بدیرمادیغ یامر عنوان بهاو از روح ) نشدنلیانسان و تشک یانگارگانهیبا اعتقاد به  یو

تر قیدق یا به عبارتید دانست که روح وهشکل میو ه یشخص ظاهرن یانسان زنده و مکلف را هم

نه مجرد قلمداد کرد که  یا هوا را جسمانین روح یا یان دارد. ویف در منافذ آن جریلط ییهوا

 ست، بلکه تابع انسان زنده است.یقائم به خود ن
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و انکار تجرد  یانگارکسانی، ید مرتضیپس از س یکرد غالب در متکلمان امامیهرچند رو

د و ییدگاه به افول گراین دی، ایطوس نیرالدیصن خواجه چون یبا ظهور متکلمان امانفس بود، 

رفت، ز تجرد نفس رونق گیز نفس و بدن و نیو تما یانگارافت دوگانهی، رهاسالمی همگام با فالسفه

 افته است.یز امتداد یکه تا عصر حاضر ن

ات، یات و روایع خود و با استناد به آیبد یریا روش تفسب عالمه طباطباییدر دوران معاصر، 

و  تگذاشد صحه یخ مفیدگاه شیافت اول، بر دیرش رهیهماهنگ با فالسفه، ضمن پذ یدر حرکت

قت یقت و حی، شخصیریا به تعبیر از بدن است و نفس ی، روح غویدگاه ی. از ددیورزد یبر آن تأک

ه ب ییاین نشئه دنیرت با بدن، در ایست که با وجود مغاا او، همان روح او یانسان و خودِ انسان

کند و رابطه آن دو، همان تعلق یصدق م« تیهوهو»ان آن دو یبا آن متحد است که م ینحو

 است که نفس )روح( به بدن دارد. یریتدب

س وارد ت نفیز مادینفس و بدن و ن یانگارکسانیکه بر قول به  یها و لوازمبا توجه به اشکال

و « قت مرگین قول با حقیتعارض ا»، «ت انسانیشخص نبودنثابت»اشکال  جمله ازاست، 

ودن بیساحتما که بر دو ییو روا یو با توجه به معارف قرآن« انسان تا زمان حشر و بعث شدنمعدوم»

مان ه ،دهدیل میرا تشک یقت ویت و حقیخصش که ،او ینکه ساحت اصلید دارند و ایانسان تأک

 یارانگد، قول به دوگانهینمایرسد آنچه بر صواب میو مجرد است، به نظر م یرمادیست که غا روح او

 و مجردبودن نفس است. ،نفس و بدن
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