
 

 

                                        حدوث نفس
  )قبل از بدن، همراه با بدن، در امتداد بدن(

  24/8/89:  تأييد21/7/89:   تاريخ دريافت

  ∗حسن معلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  چكيده
 سه قول وجود دارد كـه حـدوث قبـل از بـدن              ،راه و يا بعد از بدن      قبل يا هم   ، حدوث نفس  ةردربا

 و حـدوث در     كمـا ن و حدوث همراه با بدن قول مشهور ح        ان و متكلم  امورد تأييد بعضي از محدث    
 مالصـدرا بـا آيـات قـرآن همـاهنگي بيـشتري             ة نظري .ستواپيروان   مالصدرا و    ة نظري ،امتداد بدن 

  .جود دارد كه بايد با توجه به آيات تفسير شوند ولي روايات مخالف با آن نيز و،دارد
داللت روشـني دارد  » ...ثم انشأناه خلقا آخر ...  من طين  ساللةلقد خلقنااالنسان من     «ةآيه شريف 

تـوان ارائـه داد و        بر حدوث نفس در امتداد حدوث بدن و آيات مؤيد فراوانـي نيـز بـراي آن مـي                  
  .روايات را بر اساس اين تفسير توجيه كرد

  . البقاءروحانية الحدوث، روحانية الحدوث، جسمانية قدم،  نفس، حدوث، :اژگان كليديو

                                                      
  .استاد حوزه و استاديار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم. ∗
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  مقدمه
 ؛ حدوث نفس است   ،ان مسلمان ورن انديش ايم نفس و روح انسان،      رةاز مباحث مهم دربا   

خلـق اهللا    «:اي از روايات بدان داللـت دارد        ه ظاهر پاره  ك   چنان ؛يعني حدوث قبل از بدن    
 ةكـه فالسـف   )  الحدوث و البقاء   ةروحاني(و يا همراه بدن     » ن بالفي عام  االرواح قبل االبدا  

 ؛اند و يا حدوث در امتداد اشتداد جوهري جسم و مـاده و بـدن                را مطرح كرده   مشاء آن 
  .) البقاءةالنفس جسمانية الحدوث و روحاني( مطرح كرده است مالصدراه ك چنان

 ولـي بعـضي از   ؛انـد   نفـي كـرده   مسلمان معموالً حدوث نفس قبل از بدن را    ةفالسف
انـد همـراه بـا ظهـور          هوشـيد و ك   ن حدوث آن قبل از بدن را پذيرفتـه        ان و محدث  امتكلم

 ظـواهر   ،داننـد    فالسفه چون حدوث قبـل از جـسم را محـال مـي             .روايات حركت كنند  
دانند   جمعي نفس و روح را مقدم مية عقلي و مرتب؛ ولي مرتبةكنند روايات را توجيه مي 

  .دانند ث نفوس جزئي و متعين و مشخص را همراه با بدن و يا در امتداد بدن ميو حدو
دن و نقد و بررسي آنها و نيز ل امتناع حدوث نفس قبل از بياي از دال  ابتدا پاره،رو از اين

 شـواهد و     بـا  مالصدرا ديدگاه   ،گردد و در ادامه     ن به تقدم بر بدن ارائه و نقد مي        ل قائال دالي
  .پردازيم  مي آنهارةبابندي در  به آيات و روايات و جمع و در نهايتشود ميعرضه ن قراي

   تاريخية پيشين.1
ت روح از آسمان آمده و به ما پيوسته است و گوياي قدم آن و تقـدم                 سا  معتقد افالطون

داند    آن را حادث مي    ارسطوو  ) 1843-1844، ص 3، ج 1367 ،افالطون(آن بر بدن است     
 ؛دانـد    نفوس انسان را حادث مـي      فارابي ).91  و  82-81 و 77-75ص، ص 1369 ،ارسطو(

 بر قـدم    افالطونكند و قول       خداوند نفس را ايجاد مي     ،يعني بعد از پيدايش قابليت بدن     
 معتقد است نفس قبل از بـدن        سينا  ابن ).75-74، ص ]تا  بي[،  فارابي( پذيرد  نفوس را نمي  

 307-306، ص 1375سينا،    ابن(است  وجود نداشته است و بر اين مدعا دليل اقامه كرده           
پـذيرد و همـان        نيز حدوث نفس قبـل از بـدن را نمـي           شيخ اشراق ). 375، ص 1379و  
  ).202-201، ص2ج، 1373 شيخ اشراق،( كند  را مطرح ميسينا ابنل يدال

اند و بين آنها اخوت برقرار   معتقد است ارواح قبل از ابدان خلق شده   صدوقمرحوم  
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  .)50-47ص، 5ج ،1371 شيخ مفيد،( شده است
 چند نكته   ، اخباري كه داللت بر خلقت ارواح قبل از ابدان دارند          رة دربا مفيدمرحوم  

  :ده استيادآوري كررا 
  اين اخبار، اخبار آحادند؛) 1
  ها؛  نه ارواح انسان،مدلول آنها مالئكه است) 2
اراي چگونه ممكن است ارواح و نفوس ما قبالً خلق شده باشند و مـدتي هـم د                ) 3

 براي هيچ    سخن  اين . بلكه منكر هم باشيم    ، ولي ما آنها را به خاطر نياوريم       ،حيات باشند 
 در مـواردي خلقـت ارواح قبـل از          همچنـين  .)79-87، ص همان( نيستپذيرفته  عاقلي  

اگر غير از   است  بدن را به تقدير علمي آنها در علم خداوند متعال تفسير كرده و فرموده               
 باطـل اسـت     ،الت و قائم به خود باشند و اين       آد نفوس بدون بدن و      اين باشد، آنگاه باي   

 و خلقـت     عـالم ذر   رةدربـا  .)186همان، ص ()نفس بدون بدن و ابزار بدني باطل است       (
 نه  ، خلقت صورت و مثال را مطرح كرده است        ة، مسئل 6ارواح يا اشباح آل محمد      

  .) مسئله دوم به نقل از المسائل السرويه،،81همان، ص( خلقت شخص و ذات
يـد كـرده    يأرفته و قول به تقـدم ارواح را ت         را نپذي  شيخ مفيد  مطالب   مجلسيمرحوم  

محقـق  مرحـوم   .) الـنفس و الـروح  ة بـاب حقيقـ   ،26 ص ،61، ج 1376،  مجلـسي ( است
 ،الهيجـي (  فرموده است كه بايد روايات مـشعر بـه تقـدم روح را تأويـل كـرد                 الهيجي

  .)600–596و171-144ص ص،1372
معتقـد اسـت اصـل تقـدم قابـل انكـار         و پذيرد   تقدم ارواح و نفوس را مي      رامالصد

 نـه وجـود     ، ولي تقدم عقالنـي مطـرح اسـت        ، اصل مسئله متواترند   درنيست و روايات    
 و 374 -372، 370،  366،  334-333،  330،  325صصـ ،  8 ج ،1981مالصـدرا،   (نفساني  

 و  147 و 38،  13صصـ ،  8 ج  و 109، ص 6ج و   461 و 332،  330صص،  3 ج  و 378-379
 و 558و 537-536صصــ، 1363 و 688-687و 222-221صصــ، 1392 و 85، ص9ج

 تعليقـه بـر     ،]تـا   بـي [ و   61 تعليقه بر شفا، ص     و 235، ص 1341  و 421-418، ص 1354
-135 و 126، ص1360  و62، ص1370  و512و 502، 245صصــحكمــت االشــراق، 

136.(  
  : است معتقدطباطبائيمرحوم عالمه 
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  قيني تمسك به اخبار آحاد صحيح نيست؛در معارف ي. 1
  عقل ضروري و قطعي حجت است؛. 2
  سبق زماني عالم ذر محال است؛. 3
  سبق رتبي محال نيست و ظهور روايات ناظر بدان است؛. 4
انسان موجود در اين دنيا با وجود زماني و مكاني و دنيايي و مادي، وجودي الهي     . 5

  و آن عالم، ملكوتِ اين عالم است؛و نوري و جمعي در عالم باال دارد 
  است؛ جسمانية الحدوث و روحانية البقاءانسان . 6
، 1339طباطبـايي،   ( سـازد   تدريج نفس خود را مـي      انسان با اعمال و رفتار خود به      . 7

-175، 155-154صصــــ، 12 ج و318، ص9 ج و105، ص10 و ج320-321، ص8ج
  .)114 -112، ص1 ج و121، ص20 ج و174

دانـد و بـراي نفـس و روح           ، نفس را حادث و بعد از بـدن مـي          خميني حضرت امام 
بـر تقـدم نفـس و        تر در مراتب عالي هستي قائل است و در داللت اخبـار             حقيقتي عالي 

  .دارد كند و يا دست از ظهور آنها برمي روح مناقشه مي
  : عبارتند ازويمطالب 

مطرح اسـت،   )  الماء و الطين   دم بين اآل نبيا و    نتك(نبوتي كه در بعضي از روايات       . 1
ن ابه ضرورت اجمـاع مـسلم   -قطعاً اين نبوتي كه بعد از چهل سالگي به ايشان داده شد     

  ؛ نيست-ن نبوت بعد از چهل سالگي داده شداي
  ظاهر آن اين است كه نبوت مـذكور  پس بايد خالف ظاهر مرتكب شد، و خالف . 2
 فيض نـوري    ةواسط 6محمد اي از وجود بوده است كه وجود نوري حضرت          مرتبه

  بوده است؛
داللت بر وجـود ارواح قبـل از ابـدان نـدارد،            » االرواح جنود مجنّده  «خبر شريف   . 3
شـوند، جنـود    كه با حـدوث بـدن حـادث مـي       معناست كه ارواح در صورتي    بدين  بلكه  
   و بعضي با بعضي سنخيت ندارند؛ بودهسنخ لف و همأ بعضي با بعضي قريب و متند،ا مجنّده
مـسلّم اسـت جمـع      » خلق اهللا االرواح قبل االجـساد بـالفي عـام         «خبر شريف   در  . 4

 بـدن   ؛ زيرا  درست نيست  ، نه جمع مجموعي، و اگر ظاهر خبر را بگيريم         ،استغراقي بوده 
و جسد يك نفر با ديگري ممكن است پنج هزار سال فاصـله داشـته باشـد، پـس بايـد                     
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را سال و زمـان مـادي       » عام«كه لفظ   خالف ظاهر مرتكب شد و خالف ظاهر اين است          
  ؛ تفسير كنيم،را زمان و سال الهي كه مراتب وجود است» عام« بلكه ،ريماگينن

در ، حـدوث زمـاني       و مجردات فوق زمان و مكان هـستند        اگر نفس مجرد است   . 5
 عـدم   ةتـ هـا در بو    دو هزار سال خلق شده باشد و قبل از آن زمان سـال            باب آن و اينكه     

  ؛، بلكه مجرد قديم زماني است و حادث ذاتي استدارد معنا نباشد
هـا حجـت      لحاظ سند و اينكه چه كسي نقل كرده و آيا ظهورات در اين بخش              اخبار به . 6

  .)130-129و  89-90صص، 1381امام خميني، ( است، همه و همه جاي ترديد جدي دارد
 ارواح حادث را اَرواح     خوانند و   ، ارواح در روايات را ارواح كليه مي       زاده  حسناستاد  

، 5، ج 1416زاده،   حـسن ( داننـد    حقيقـت و رقيقـت مـي       ة بين آنها را رابط    ةجزئيه و رابط  
  .)235 و 186–187صص

 -اي از روايات و آيات، دو حقيقت براي انسان          بعضي از انديشمندان با توجه به پاره      
  :اند  مطرح كرده-عالوه بر بدن

   روح؛.1
  .نفس. 2

ق شده و نفس تركيبي است از آن روح و اين بدن و با اين بيان                روح قبل از بدن خل    
 ،120 ،80-78صصـ  ،1384 اي،  خامنـه (اند    جمع كرده را   آيات و روايات باب      ةبين هم 

  .)136و 131
 نفــس را ةر دربــامالصــدراهــاي خــود مبنــاي   در بعــضي از نوشــتهمطهــريشــيهد 

 ،1378 ،مطهـري ( شـود   حركت تكامل جسم حاصل مـي      ة كه نفس در ادام    ستا  پذيرفته
  .)29-60، ص13 ج و505، ص5 ج و7، ص2ج

 جبـر و  ةلئ نيز با بحث مفصل در اخبار طنيـت و آيـات فطـرت و مـس          جوادياستاد  
 نـه تقـدم     ،سـت ا  اختيار و نيز روايات تقدم نفس و روح بر بدن به تقدم عقلي قائل شده              

  .)، باب هفتم، فصل سوم8، ج)به صورت جزوه (شرح بر اسفار(نفسي 
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  ) تقدم نفس بر بدنةل استحالدالي( از بدن  حدوث نفس قبلةل استحال دالي.2
حدوث نفس قبل از بدن بدين معناسـت كـه خداونـد متعـال ابتـدا نفـوس و ارواح             
آدميان را آفريد و دو هزار سال بعد ابدان اين نفوس و ارواح را آفريد و هر نفس را بـه                     

    ح انبيـا و اهـل بيـت قبـل از ديگـران، و      ، خلقـت اروا بدن خاصي ملحق كرد و عالم ذر
  .دياب روايات از اين قبيل، با اين قول توجيه معقول مي

  دليل اول
ـا داراي     كثره   يا داراي ذوات مت    ،اگر نفوس قبل از بدن خلق شده باشند        :1شكل استدالل  بودند و ي

  ذات واحد بودند،
  ،هر دو صورت محال است

  .پس خلقت نفوس قبل از بدن محال است
  : نيستبيرونس قبل از بدن محقق شده باشند، از دو حال و اگر نف:2ل استداللشك
  داراي ذوات متكثره باشند،) الف
  ،داراي ذات واحد باشند) ب

  . هردو صورت محال است:3شكل استدالل
  .پس نفس قبل از بدن حادث نشده است

حقيقـت  اشد، يا از جهت ماهيت و       كه نفس داراي ذاوت متكثر ب     ) الف(صورت اول   
 چـون نفـوس     ؛ر نيست ثاز جهت حقيقت متك    .، يا از جهت افراد و اشخاص      كثر است مت

  . بلكه تكثر به افراد است،ثر نوعي ندارندواحدند و تك) حيوان ناطق(در نوع انسان 
ثر افراد بدون ماده و نـسبت بـه زمـان و             داشته باشند، تك   راز جهت افراد نيز اگر تكث     

ان ندارد، پس بايد در عالم ماده در ارتباط با ماده و زمان و              ط و معدات امك   يمكان و شرا  
  . پس تكثر افرادي نيز منتفي است،مكان و با بدن باشد، و چون مفروض قبل از بدن است

 نفوس نفس واحـد بودنـد و سـپس          ة زيرا اگر هم   ؛نيز باطل است  ) ب(صورت دوم   
شود در دو بـدن       تقسيم مي  يا نفس واحد     : نيست بيرون، از دو حال     اند  ابدان حادث شده  

 زيرا  ؛ محال است   فرض  هردو .گيرد  ها تعلق مي    بدن ةيا ابدان و يا با حفظ وحدت به هم        
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سـينا،    ابـن ( باطل است بالبداهة   نفوس   ةپذير نيست و نيز وحدت هم      نفسِ مجرد، انقسام  
  .)307–306، ص1375 و 376–375، ص1379

  نقد و بررسي
نفـس انـسان و     او  سـت و    مالصـدرا كال  وحدت نوعي نفوس در بقـا مـورد اشـ         . 1

دانـد،   سـاز مـي      نه نوع عالي و صفات و ملكات را فصل         ،داند  انسانيت را نوع متوسط مي    
آيد اگر نفوس در حدوث هـم تكثـر نـوعي و وحـدت جنـسي                  حال چه محال الزم مي    

  داشته باشند؟
ناسـازگار اسـت و دليـل ايـن         » انحصار مجردات در فـرد    «وحدت نوعي با قانون     . 2

  ∗.قاعده محل تأمل است و تمام نيست
كـه در تكثـر نـوعي        گونه  همان ؛چه اشكالي دارد كثرت به مميز ذاتي نفوس باشد        . 3

  .دانيد  مي،تكثر را به فصل كه ذاتي است
انـد و تكثـر       چه اشكالي دارد كه نفوس قبل از ابدان به ابدان ديگري تعلق داشـته             . 4

  .آنها به جهت ابدان بوده است
 زيـرا شـما تناسـخ را بـا          ؛ود كه وجود ابدان قبل اين ابدان، تناسـخ اسـت          اشكال نش 

  ∗∗. دور است،كنيد و اين حدوث ارواح باطل مي

  دليل دوم
اگر نفوس قبل از ابدان موجود بودند، آنگاه هيچ حجاب و مانعي براي رسيدن آنهـا بـه                  

علق بـه بـدن     شدند و نيازي به تصرفات بدن نبود و ت          داشت و كامل مي     كمال وجود نمي  

                                                      
در آن برهان وحدت و كثـرت عـرض خـارجي و زائـد تـصور                . ست مطرح شده ا    الحكمه ةنهايبرهان آن در    .  ∗

  .اند و نيازي به ماده و قابليت مادي ندارند كه وحدت و كثرت معقول ثاني اند، در حالي شده
و ديگر اينكه داليـل ابطـال   ) 400–319، ص 2المباحث المشرقيه، ج  ( است   فخررازياشكال سوم و چهارم از        .∗∗

البته بعضي از صور تناسخ به دليـل آيـات و          . طلبد   جدا مي  ة تأمل است و مقال    طور مطلق نيز محل     تناسخ به 
  .يابد روايات باطل است و تحقق نمي
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نفس در رسيدن به كمال به بدن نيازمند است و تعلـق بـه               ( است تالي باطل  اما   ؛لغو بود 
  .نفوس قبل از ابدان موجود نبودند؛ )بدن لغو نيست

  نقد
روشن است كه هيچ محال نيست كه خداوند نفـوس نـاقص را بيافرينـد و راه رسـيدن                   

اي باشـد كـه تـا     گونـه   وجودي آنها بـه ة يعني نحو؛تعلق به ابدان در دنيا باشد    ،  كمال آن 
  .تعلق به بدن نداشته باشند، كامل نخواهند شد

كه نفس بدون بدن بوده اسـت، خلقـت آن           مدت زماني اوالً،   :ممكن است گفته شود   
 يعني نفس بدون حركت و تكامل و بـدن          ؛ تعطيل در وجود نفس است     ،لغو است و ثانياً   

  .و ابزار بدني باشد
بدن  آن عالم را واجد باشد، مثل        ممكن است يك بدن متناسب با     پاسخ اين است كه     

 تناسخ را مطرح كنيد، هم با مشكل بدن مثالي بعد از مرگ             ة اگر مسئل  .مثالي بعد از مرگ   
ل  يعني داليـ   ؛ صور آن قابل اثبات نيست     ة تناسخ با هم   ةمواجه خواهيد شد و هم استحال     

  . تناسخ قابل مناقشه استةاستحال

  دليل سوم
 حـداقل   نبودند و يا مـدبر ي بدن هيچ نفوس انساني قبل از بدن موجود بودند، آنگاه يا مدبر    اگر
دنبـال دارد و    ه   چون صورت اول تعطيل را ب      ؛هردو صورت محال است    .دني بودند ب يك

نفـوس   و    قديم زمـاني اسـت     ، چون عالم  ؛در صورت دوم نبايد اآلن نفس موجود باشد       
  .انسان قبل از بدن موجود نبودند

 ولي به سـمت آن حركـت نكنـد و           ، يعني موجودي براي غايتي آفريده شود      ،تعطيل
  . يعني عدم حركت به سمت كمال،عدم تدبير

اگر نفوس ما مقدم بر بدن بودند، بايد تدبير به پايان رسيده باشد و نفـوس از ابـدان                   
سـت و    قـديم زمـاني ا     ، عـالم  ؛ زيرا مفارقت كرده باشند و اآلن ديگر نفس موجود نباشد        

  .ندا حوادث نامتناهي
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  نقد
 به دليل عدم تحقق شرايط و يا وجـود          ؛ نه تعطيل موقت   ،تعطيل مطلق محال است   اوال،  
 در براهين قدم عـالم     ،ثالثاً ؛كه گذشت   چنان -بسا مدبر ابداني مثالي بودند      چه  ثانياً، ؛موانع
 تسلسل در علل    ةر را دربا  فارابي مخصوصاً اگر برهان اسد و اخصر        ،توان مناقشه كرد    مي

  ∗.طلبد  بحث مجال ديگري مي كه طرح اين-معد نيز جاري بدانيم

  ارمدليل چه

 ا مدبر بدن بوده و يا نبـوده        زيرا ي  - يا تناسخ است يا تعطيل     ،اگر نفس قبل از بدن موجود باشد      
 نفـس قبـل از بـدن موجـود نبـوده اسـت              پـس  .هردو صورت تالي محال اسـت      .است

  .)377-379، ص2 ج،1373، بغدادي /342-341 ص،8 ج،1981مالصدرا، (
 تناسخ و اگر نبوده تعطيـل و        ،اگر نفس قبل از اين بدن، مدبر بدن ديگري بوده است          

  .رسد  اين دليل نيز تمام به نظر نمي،لكن با نقد داليل قبل ؛هردو باطل است

  )حدوث همراه بدن يا بعد از بدن( حدوث نفس ةل استحالدالي. 3

  دليل اول 
  ،هر حادثي مسبوق به ماده و استعداد است :1اسقي

  ، مادي و جسماني است،هرچه مسبوق به استعداد و ماده است
  .پس هر حادثي مادي است

  ،هر حادثي مادي است :2قياس 
  ،نفس غير مادي است

                                                      
شرح حكمة االشراق، انجمن آثار و مفـاخر فرهنگـي،   ( ادله را مورد مناقشه قرار داده است ة هم قطب شيرازي   . ∗

 روايات باب را مؤيد سخن خـود قـرار داده           و قائل به قدم نفس و تقدم آن بر بدن شده است و            ) 428ص  
  .است
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  .نفس حادث نيست و قديم است
  ، آنگاه مادي خواهد بود،اگر نفس حادث باشد :و يا

  ،نفس مادي نيست
  .)334-333، ص8ج، 1981مالصدرا، ( س حادث نيست و قديم استپس نف

  توضيح
     بـوده اسـت واالّ            آنچه حادث است، در زمان معي ات خاصن، به دليل شرايط و معد

شد و بايـد       علت حدوث محقق نمي    )ط خاص دخالت نداشت   اگر زمان خاص و شراي    (
 قابليـت آن حاصـل      ي اسـتعداد و   ط خاص  و شراي  پس بايد در زمان خاص    . شد  قديم مي 

  . حادث مادي استءد، پس شيياب شد و استعداد و قابليت در ماده و جسم تحقق مي مي

  نقد و بررسي
ت  هـر حـادثي مـاده و قابليـ         ؛ بين امكان اسـتعدادي و مـاهوي خلـط شـده اسـت             ،اوالً
؛ طلبـد   طلبد و امكان ماهوي ضرورتاً ماده و قابل نمـي            بلكه امكان وجود مي    ،خواهد  نمي
بـسا   بودن نيـست، بلكـه چـه        و معدات قبلي براي حادث زماني، دليل مادي        شرايط ،اًثاني

 ولـي حـدوث     ، شرايطي را الزم داشته باشد     -ناطبق نظر مشائي   -تعلق يك مجرد به ماده    
قـول  (امتداد مجرد شود     جسماني شروع شود و در       ءبسا يك شي   مادي الزم نباشد و چه    

 مخصوصاً اگر برهـان     ؛مل است أ محل ت  ، عالم جسماني   زمانيِ  اصلِ قدمِ  ،ثالثاً؛  )مالصدرا
  . بر ابطال تسلسل شامل معدات نيز بشودفارابياسد و اخصر 

 بلكـه  ،نيـست » كل ما ليس بمادي فهو غير حـادث    « هر مجردي مشمول قانون      رابعاً،
 و در مجردات ناقص و قابل تكامل، زمان و حركت و     گيرد  ميدر بر فقط مجردات تام را     

  ∗. و استعداد منتفي نيستقابليت

                                                      
  . متغير ثابت به قلم نگارندهة، بخش حركت نفس و مقالنفس در فلسفه و آيات و روايات: ك.ر  .∗
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  دليل دوم
    اگر نفوس حادث باشند، حدوثشان با بدن خواهد بود؛.1 :مقدمات الزم

 زيرا عالم قديم است و حدوث ابدان از ازل جريـان            ،ندا  ها در گذشته غير متناهي      بدن .2
  داشته است؛

   پس بايد نفوس نيز نامتناهي باشند؛.3 
  ند؛ا  بعد از مفارقت از بدن مجرد و باقينماي حكةهماز طرف ديگر، نفوس به اتفاق . 4 
   پس نفوس مجرد و باقي بعد از بدن بايد نامتناهي باشند؛.5 
  ؛گردد دنبال آن نفوس، به عدد نفوس نامتناهي افزوده ميه  ولي با حدوث ابدان و ب.6 

 متناهي است، پس جمع متنـاهي و نامتنـاهي شـد و             ، هرچه زياده و نقصان پذيرد     .7
  ين محال است؛ا

  . محال است، هرچه منجر به محال شود.8
  .پس حدوث نفوس محال است

  
  شكل برهان

  ؛اگر نفوس حادث باشند، حدوثشان با ابدان است :1قياس 
  ؛اگر حدوث نفوس با ابدان باشد، نفوس نامتناهي خواهد شد

  .اگر نفوس حادث باشد، نامتناهي خواهند بود
  ؛گردد  به عدد آنها افزوده مياگر نفوس حادث باشند، :2قياس 

  ؛اگر به عدد چيزي افزوده گردد، آن چيز متناهي است
  .اگر نفوس حادث باشند، متناهي خواهند بود

  ؛اگر نفوس حادث باشند، هم متناهي و هم نامتناهي خواهند بود :3قياس 
  .)جمع بين نقضين است(لكن تالي باطل است 

  .باشند نفوس حادث نمي
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  نقد و بررسي
 اگـر برهـان     ويـژه   ؛ به  آن قابل مناقشه است    داليل قدم عالم اثبات نشده است و        ،الًاو
  . تسلسل را در علل معد هم جاري بدانيملهاستحا بر فارابي
 بر فرض كه عالم قديم باشد، چه لزومي دارد ابدان نامتناهي باشند، بلكه تحـت        ،ثانياً
  .سدنبال آن نفه  و معدات خاص بدن خلق شود و بشرايط

  دليل سوم
  ؛ل و غير دائم خواهد بودياگر نفس حادث باشد، زا: قياس

  ؛)نفس مجرد و قديم است ( استلكن تالي باطل
  .پس نفس حادث نيست

ماند و عكـس      و تا ابد باقي نمي    » هر موجود حادث، غير ابدي است     «: توضيح برهان 
نفـس مجـرد و     و چون   » باشد  موجود باقي حادث نمي   « عبارت است از اينكه      ،نقيض آن 

  .هر مجردي باقي است، پس نفس حادث نخواهد بود

  نقد و بررسي
لحاظ تعلق به بدن حادث و     نفس انسان به   :ه است گفت اين استدالل    پاسخ در   مالصدرا. 1

 همـه،   با ايـن  .  ولي از جهت ذات كه مجرد است، نه حادث است و نه فاسد             ؛فاسد است 
عاقل و معقول كه بحث اشتداد جـوهري   روشن است كه با توجه به بحث اتحاد عقل و           

  ؛بودن نفس، اين جواب ناتمام است جسمانية الحدوثدر ذات نفس است و نيز 
نه بديهي است و نه تبيين شـده اسـت و هـيچ محـال               » هر حادثي فاسد است    «ةقاعد. 2

 موجوديـتِ مـاديِ خـود،       ة در ادامـ   ، امـا  نيست كه موجودي همچون نفس حادث باشد      
 اگر موجود حادث، قابليـت ازليـت داشـته باشـد، ازليـت              ي،انگه و ؛رددمجرد و قديم گ   

  . فاعل مشكل نداردةافاض
 ة لذا بايد نظريـ    ، طرفين قائل به حدوث و قدم نفس نا تمام است          داليل آنكه   خالصه
  . نهايي برسيمة نيز مورد مطالعه قرار گيرد تا به نظريمالصدرا
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   يد آنؤن و شواهد مي مالصدرا و قراةنظري. 4
 به اين دليل كه نفس مقام معلوم و حدي    ؛داند   درك حقيقت نفس را مشكل مي      مالصدرا

ـ تواند اشتداد وجود      ترين مقامات تكاملي مي      ندارد و تا عالي    ،كه بدان محدود گردد    د ياب
  .برسد» دنيأو أفتدلي فكان قاب قوسين  دنا«و به مقام 

شـمارد و    نفس را برميةرا از خود درب   پيش ةسپس مشكالت موجود در مسير فالسف     
شـده در مـسير قـوم و         رو ابتدا اشـكاالت مطـرح       از اين  ؛پردازد  به تبيين ديدگاه خود مي    

  .گردد سپس ديدگاه ايشان و در ادامه شواهد و قرائن سخن ايشان ارائه مي
  : عبارت است ازمشاء ةفالسفمشكالت بر سر راه ) الف

 مـشاء نفـس را در ابتـدا         ةنـي فالسـف    حدوث نفس با تجرد نفس منافات دارد؛ يع        .1
كـه خـود آنهـا قبـول        » كل حادث زائـل    «ةدانند و اين سخن با قاعد       حادث و مجرد مي   

 تركيب نفـس از  ، آنةطلبد و الزم   ناسازگار است و نيز حدوث، ماده و قابليت مي         ،دارند
  .دانند  مشاء نفس را بسيط ميةكه فالسف  در حالي،ماده و صورت است

شـدن آن از بـدن       گـردد و منفعـل       عقول مي  ةاز ابتدا مجرد باشد، از زمر      اگر نفس    .2
  .باشد قابل توجيه نمي

 چون مجردات نوعشان منحصر ؛ تجرد و بساطت نفس با تكثر عددي منافات دارد.3
  .در فرد است

 بـا  امـا  ؛توان پاسخ داد ها نمي ها و اشكال الؤن بدين س ارسد با مباني مشائي     به نظر مي  
 و بـا    -»جسمانية الحدوث و روحانية البقاء     « يعني - نفس ةر دربا وي و مباني    صدرامال ةنظري

  .شود يك از اين موارد مشكل محسوب نمي قبول حركت جوهري نفس مجرد، هيچ
 حـدوث نفـس بـه       ةرن نيـز دربـا    ا مشائي ةتوان از نظري    رسد مي    به نظر مي   همه،  با اين 

كـل حـادث     «هاي  ه بلكه با نفي قاعد    ، ولي نه با مباني خودشان     ،صورت مجرد دفاع كرد   
 مركـب از مـاده و       ،هرچـه حـادث اسـت      «،»مجرد نوعش منحصر در فرد است      «،»زائل

 با نفي اين قواعد تنها مشكل بـر         .» محال است  ،حركت جوهري نفس  «و  » صورت است 
 مشاء اين است كه چگونـه ذات نفـس بـدون حركـت جـوهري،                ة فالسف ةسر راه نظري  

  ! نيز پذيرفته است؟سينا ابن در حالي كه استكمال نفس را ،كند كماالت متعددي پيدا مي
شايد بتوان گفت شيخ نافي حركت جوهري نفس به معناي ايجاد و اعدام تـدريجي               
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 مـشاء نفـس را      ةف يعني فالس  ؛∗ نه ايجاد تدريجي و اين مشكل نيز قابل حل است          ،است
 روشن است كـه ايـن   اما. رسد  دانند كه با حركت اشتدادي به تكامل مي         مجرد ناقص مي  

 مشاء برجسته نيـست و مبـاني آنهـا نيـز بـا ايـن توجيهـات                  ةحقيقت در كلمات فالسف   
  .ناسازگار است

ن تـا    تكـو  آغـاز ند، بايد نفس را از      كن   مي رانكاكه حركت جوهري نفس را        كساني .4
 كمال، حقيقت و ماهيت واحد بدانند و هيچ نوع تكاملي در ذات نفـس را                ةرتبآخرين م 

 ذات اسـت و     ة آن وحدت نفس يك كـودك بـا نفـس پيـامبر در مرتبـ               ةنپذيرند، و الزم  
كـه بـا      در حالي  ؛تفاوت صرفاً در عوارض خواهد بود و اين مطلب واضح البطالن است           

ي و اشـتدادي آن اسـت، تكامـل          كه حدوث مادي نفس و امتداد جوهر       مالصدرا ةنظري
  .ذات نفس به انواع مختلف واضح و روشن خواهد بودذات نفس و تنوع 

 بـا مبـاني     مالصـدرا  ة قول مشهور با توجه به مباني آنهـا و نظريـ           ةآنكه نتيج  خالصه
 تجـسم نفـوس بـه صـور         رةايشان، بسيار متفاوت است و آنچه با آيات و روايات دربـا           

هـا و     الت نفس و روح و قلب و مراتـب و درجـات انـسان             اعمال و تكامل نفس و تحو     
  . مشهورة نه نظري،ستمالصدرا ة نظري،درجات بهشت و جهنم موافق است

كـشاند و خـروج از         اين اشكال بسيار دقيق است و مباني حكما را به تعارض مي            .5
  . ممكن استمالصدرا ةتعارض، فقط با نظري

  :مقدمات فهم اين اشكال عبارتند از
) نوع انسان مركب از نفس و بدن است( نفس فصل اشتقاقي نوع انساني است .5 -1

شتق  مثل ناطق كه از نفس انسان م       ؛شود  و از اين فصل اشتقاقي، فصل منطقي اشتقاق مي        
  شود، مثل حساس براي حيوان؛ مي

ند، فصل صورت البشرط و جنس ماده       ا   صورت و ماده    فصل و جنس به ازاي     .5 -2
  دوگونه مورد لحاظ قرار گرفته است؛ ، واقع يك حقيقتالبشرط است و در

3- 5 . م نوع و محصآن وردنـدة ل جنس اسـت، يعنـي جـزءِ نـوع و پديدآ    فصل مقو 
، كه هيچ نـوعيتي نداشـته باشـد        كند، زيرا حيواني    است و نيز جنس را از ابهام خارج مي        

                                                      
  . جداگانه به قلم نگارنده حركت نفس در فلسفه مشاء و حكمت متعاليه مورد بررسي قرار گرفته استةدر مقال ∗
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  محال است؛
 بـر يكـديگر و      نـد و قابـل حمـل      ا   اگر جنس و فصل همـان مـاده و صـورت           .5 -4

 متحـد و نفـس و   ،متحدند، پس بايد نفس با جسم نامي حساس كه حكـم مـاده را دارد         
د  ةبدن جسماني متحد باشد و اين سخن با فلسف       بودن  مشاء سازگاري ندارد؛ يعنـي متحـ

 حكما از ابتـداي حـدوث،       راكهنفس مجرد با بدن مادي با مباني آنها سازگاري ندارد، چ          
 جسمانية زيرا نفس    ؛ ولي با حكمت متعاليه مشكلي وجود ندارد       ،دانند  نفس را مجرد مي   

  .رسد تدريج به تجرد كامل مي  است و بهالحدوث
 در  اما ، مشاء محال  ة مقدمه، جمع بين مباني فالسفه در فلسف       پنجپس با توجه به اين      

 حركت جوهري و    داليل ممكن خواهد بود و شايد بتوان گفت يكي از           مالصدرا ةفلسف
بست است و همـين    اشتداد نفس و خروج از اين بن     ةهري نفس همين مسئل   حركت جو 

انكـار  اي بقا و خلـود نفـس را           اي تجرد نفس و عده      شده است كه عده   موجب  بست   بن
كه روشن است نفس قبل از تعلق بـه بـدن و             در حالي ؛  اي به تناسخ رو آورند       عده كرده،

 در واقع به سمت تجرد تام در حـال          هنگام تعلق و بعد از تعلق، حاالت مختلفي دارد و         
  .)348-343، ص8 ج،1981 ،مالصدرا( حركت است

  حدوث و قدم نفس در آيات. 5
  :آيات مرتبط با اين بحث عبارتند از

النُّطْفَةَ ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ مِنْ سلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مكِينٍ ثُم خَلَقْنَا « .1
علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمضْغَةَ عِظَاما فَكَسونَا الْعِظَام لَحما ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ 

  .)14-12 :مؤمنون( »فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالِقِينَ
 يخلقتِ بدن، خلقت روح و انشاايتِ در اين آيه مراحل مختلف بدن مطرح و در نه

 سـير   ةروح ارائه شده است كه گوياي اين حقيقت است كه نفس و روح انسان در ادامـ                
ه، ايجاد شده است و ظهور در پيدايش روح و نفـس            غتكامليِ انعقاد نطفه و علقه و مض      

  .بعد از بدن و سير تكاملي و تطورات آن دارد
  :ة آنها چنين استد كه خالصشمندي دارذيل اين آيات مطالب ارزمرحوم عالمه در 

ها از نطفـه آفريـده        انسان ةگردد و بقي     از طين به حضرت آدم باز مي       آفرينش آغاز. 1
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گردد و مراد از انسان نيز نوع آدم است، پس انـسان              اند كه باز به طين و خاك برمي         شده
  از خاك و بدن و ماده و در امتداد آن است؛

دير آدمي چنين است كه اين سير تحولي و تكاملي و ايـن              يعني تقدير و تق    ،خلق. 2
  مراحل را طي كند؛

پيمايـد تـا قابليـت نفـخ روح و           گيرد و مراحلي را مي      نطفه در رحم مادر قرار مي     . 3
  ؛كند  روح را پيدا ميانشاي
 است و تغيير سياق از خلق به انشا براي اين است كـه              ء  انشا، ايجاد و تربيت شي    . 4

 يعني مراحل   ؛دهد كه در مراحل قبل وجود نداشته است         دي را خبر مي   حدوث امر جدي  
 اين خلقت جديد داراي علم، حيات، قـدرت و  اما ،قبل مادي و تدريجي و امثال آن بود       

 ولـي بعـد از مراحـل قبـل و در     ،امثال آن است و سنخ اين وجود با قبل متفاوت اسـت     
  متداد و نهايت آنها حاصل شده است؛ا

 ؛گـردد    باز مي  ،به انساني كه قبالً مراحل مادي خود را گذرانده        » اَنشأناه«ضمير در   . 5
 مرده و جاهل و عاجز به يك موجود زنده، عـالم و داراي قـدرت تبـديل                  ةيعني آن ماد  

عنوان ابزار وآالت  شده است و اين موجوديت جديد، تمام آن مراتب و مراحل قبل را به
  .)21-18، ص15، ج1339 طباطبايي،(دهد  مورد استفاده قرار مي

 اشتداد وجود و حركـت  ، حركت جوهري  ، تشكيك وجود  با توجه به اصالت وجود،    
توان پذيرفت كه يك موجود مادي با حركت جوهري  جوهري در ماده و حتي نفس، مي   
 ؛ تجـرد برسـد    ة است، به مرتب   باالترين به مراتب    ي پا ةكه در واقع اشتداد وجودي از مرتب      

 بلكه با توجه به اصـول مـذكور، مراتـب و     ، دو ماهيت مباين نيستند    زيرا ماديت و تجرد   
 نزول، هستي مخلوق از عالم عقل تـا         ةطور در مرتب   درجات سنخ واحد وجودند و همان     

ي محـال نيـست كـه مـاده در سـير      عالم ماده تنزل كرد، در سير صعود با حركت جوهر     
  . وجود مجرد گردد و تبديل به مجرد شوددرجات

 ة آيـ  .ديگر، منع عقلي در كار نيست، بلكه مباني نيز موجود و فـراهم اسـت              به تعبير   
برداشتن از ظهور يا حتي صـراحت        شريفه نيز داللت روشني دارد، پس دليل براي دست        
  . آنها خواهد آمدرةآيه وجود ندارد، مگر روايات خاصي كه بحث دربا

 شـريفه و مطالـب      ةن آي يدات اي ؤآيات ديگر كه يا داللت بر اين مطلب دارند و يا م           
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  : عبارتند از،مستفاد از آن هستند
إِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سويتُه ونَفَخْت فِيـهِ مِـنْ روحِـي                  « .2

        ونَ إِلَّا إِبعمأَج ملَائِكَةُ كُلُّهالْم دجاجِدِينَ فَسس وا لَهكَانَ مِنْ الْكَـافِرِينَ     فَقَعرَ وتَكْباس لِيس« 
  .)31-28 : حجر/74-71: ص(
الَّذِي أَحسنَ كُلَّ شَي خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ مِنْ طِينٍ ثُم جعلَ نَسلَه مِنْ سلَالَةٍ مِـنْ                 « .3

الْأَفْئِدةَ قَلِيلًـا مـا      الْأَبصار و  علَ لَكُم السمع و   ج َ نَفَخَ فِيهِ مِنْ روحِهِ و     َ ماءٍ مهِينٍ ثُم سواه و    
  .)10-7 :هسجد( »تَشْكُرُونَ

ومرْيم ابنَت عِمرَانَ الَّتِي أَحصنَت فَرْجها فَنَفَخْنَا فِيهِ مِـنْ روحِنَـا وصـدقَت بِكَلِمـاتِ            « .4
ا وهبر مِنْ الْقَا كُتُبِهِ و 12: تحريم( »نِتِينَكَانَت(.  

  .)17: مريم( »فَاتَّخَذَت مِنْ دونِهِم حِجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَرًا سوِيا« .5
 ة نفخ روح مطرح شـده اسـت و در آيـ           ة مسئل ، اول بعد از خلقت بدن     ة شريف ةدر آي 

چشم و گوش و قلب براي فهـم و علـم            دادن   ة عالوه بر اين حقيقت، مسئل     ، دوم ةشريف
 ة و آيـ   -ز آن، علم و فهم و درك نبـوده اسـت          يعني قبل ا   - است مورد تأكيد قرار گرفته   

  .سوم و چهارم تأكيد مطالب قبل است
  : قرآن گفتةتوان با توجه به آيات شريف پس مي

  شوند؛  سير تكامل بدن حاصل ميةروح و نفس در ادام .١
 نفس و روح، علم و ادراك و شنيدن، فهميـدن  لةبا آمدن روح و رسيدن به مرح       .٢

  شود؛ شروع مي
اخـرجكم مـن بطـون      ( ادراك و فهمي وجود نداشته است        ،قبل از آن هيچ علم     .٣

  ؛)امهاتكم التعلمون شيئاً
وجود روح و نفس با اين خصوصيات، قبل از سير تكـاملي بـدن شـديداً نفـي                   .۴

يص حـق و باطـل را بـدان          اگر قرار باشد علم و ادراك و تشخ        ويژه  به ،شود  مي
  نسبت داد؛

آيد خداونـد بـراي    ا الزم مي روح با وجود روح قبل از بدن منافات دارد والّ    خنف .۵
  هر انساني دو روح و نفس آفريده باشد؛

اگر گفته شود، اين روح همان روح مخلوق قبل از بدن است، نه روح جديد، پاسـخ          
 با توجه به اينكه آيات شريفه علم و         ،انياً ث ؛ با ظهور آيه ناسازگار است     ،اين است كه اوالً   
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 وجـود يـك     ،اند  ادراك و فهم را بعد از سمع و بصر و قلب در سير تكاملي مطرح كرده               
 يعني وجود يك ماده و جسم نـه روح و نفـس،             ،نفس و روح بدون علم و فهم و درك        

 ةه شود كـه سـجد     ، مخصوصاً اگر توج   همه عظمت كه مسجود مالئكه است      هم با آن   آن
  . الهي بوده استمالئكه نيز به دليل تعليم اسماي

ة  و   الحـدوث  جـسمانية  -مالصـدرا  ةخالصه آنكه اين آيات شريفه با نظريـ        روحانيـ 
انـد،     اگـر نگـوييم داللـت در آن دارنـد و نـص در آن               ، سازگاري بيشتري دارنـد    -ءالبقا

و خلـق جديـد   يم كه چه بـه معنـاي انـشا    كندقت » انشأناه خلقا آخر«در مخصوصاً اگر  
 زيرا اگر خلـق جديـد باشـد،     ؛باشد و چه تبديل، با وجود روح قبل از بدن منافات دارد           

 منافاتي با سير تكاملي اشتدادي ندارد و اگر تبـديل           ا منته ؛روح جديد آفريده شده است    
  .باشد، يعني تبديل ماده به مجرد و روح كه صريح در مطلب مورد استفاده است

  ر رواياتحدوث و قدم نفس د. 6
اسـت و  وارد شـده    معـصوم امـان  نفس و روح، روايـات فراوانـي از ام  رة دربا

  :ترين آنها عبارت است  نيز كم نيست و مهمرهبا روايات در اين
خلق اهللاُ ابنَ آدم كماشاء و بماشاء فكان كـذلك، فتبـارك اهللا احـسن الخـالقين،                 «. 1

امه و جسده، فهـذا بـدء الخلـق          و شعره و عظ    فمنه لَحمه و دمه   خَلَق من التراب و الماء و       
الذي خلق اهللا منه ابن آدم ثُم جعِلت فيه النفس فبها يقوم و يقعد و يسمع و يبصر و يعلـم                     

ه عرَف الحق من الباطـل و الرشـد          الروح فب  هيما تعلم الدواب و يتقي ما تتقي ثم جعلت ف         
، 58، ج   1376مجلـسي،    (»م و دبر االمور كلها    من الغّي و به حذِر و تقّدم و استتر و تعلّ          

  .)286 و 107ص ص
ت الـروح فـي الـسماء فهـو         أانّ العباد اذا ناموا خرجت ارواحهم الي السماء فمار        «. 2

نّده، فما تعارف منها ائتلـف      إنّ االرواح جنود مج   الحق و مارأت في الهواء فهو االصغاث،        
السماء تعارفت و تباغضت فاذا تعارفـت فـي   تناكر منها اختلف فاذا كانت الروح في    و ما 

، همـان  (»...السماء تعارفت في االرض و اذا تباغضت في السماء تباغـضت فـي االرض               
  .)241، ص5ج و 240-139 و 63-61صص و) جلدمدو جلد در يك  (31، ص61ج
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مجلـسي،   (»اِنّ اهللا خلـق االرواح قبـل االبـدان بـالغي عـام            «: فرمود  علي امام. 3
  .)14، 13، 12، 11، 10، 8، 4، 3، 2 ،1، حديث131، ص61، ج1376
الي علّة جعل اهللا تبارك و تعالي االرواح في االبدان بعـد            «: فرمود امام صادق . 4

اِنّ اهللا تبـارك، علـم انّ االرواح فـي          : كونها في ملكوته االعلي في ارفع محـل؟ فقـال         
 »...دعوي الربوبية دونه عزوجـل  شرفها و علوها متي تركت علي حالها نزع اكثرها الي ال   

  .الخ
قال » فاذا سويته و نفخت فيه من روحي      «في قوله عزوجلّ    «:  فرمود امام صادق . 5

  .من قدرتي
  .»كنت نبياً و آدم بينَ الماء و الطين«: 6قال رسول اهللا. 6
  .»كنت نبياً و آدم بين الروح و الجسد«. 7

كـه  » الست بربكم قالو بلي    « آمده به عالم ذر   مربوط   ة شريف ةو رواياتي كه در ذيل آي     
  . از تحقق روح انسان قبل از اين عالم استاي هيد نحوؤم

يد آنها هـستند    ؤ بلكه م  ، منافاتي ندارند  ، اول با آيات شريفه كه گذشت      ةروايات دست 
  .ندا  منافاتي ندارند و قابل حمل بر مفاد آياتكم دستو يا 

 بر وجود ارواح قبل از ابدان ندارند، بلكه صرفاً بر            دوم نيز هيچ داللتي    ةروايات دست 
اُلفت يا بغض بعضي با بعضي داللت دارند كه قبل از خلقت حالت اقتضا داشته و بعـد                  

  .از خلقت بروز كرده است
 زيـرا  ني بايد دست از ظـاهر آنهـا برداشـت؛    سوم، به دليل تناقض درو ةروايات دست 

اند و   ارواح آدميان خلق شدهةعناست كه ابتدا هم  شده قبل از بدن اگر بدين م       ارواح خلق 
 زيـرا   ؛اند، اين خالف واقع اسـت       سپس بعد از دوهزار سال ابدان همه يكباره خلق شده         

ين بـدن و    نخست پس بين    ،اند  تدريج خلق شده   اند و اگر ابدان به      تدريج خلق شده   ابدان به 
  .دان ابة ارواح و همة نه بين هم،ارواح دوهزار سال فاصله است

 خلقـت ابـدان     ي مقصود اين است كه بـين ارواح و ابتـدا          :ممكن است كسي بگويد   
  . ابدانة نه هم،دوهزار سال فاصله است

پاسخ اين است كه اين مطلب خالف ظاهر است و اگر بناست مرتكب خالف ظاهر               
يم كـه   ي يعني بگو  ؛بشويم، پس مرتكب خالف ظاهري بشويم كه با آيات هماهنگ باشد          
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 زماني نيست و يا وجود ارواح وجودي همچون وجودي كـه از مـادر     ،آيه قبل در  » قبل«
 ةدر مرتبـ   بلكه وجودي ملكـوتي      ، نيست ، شده جنين به او القا   متولد شده و يا در حالت       

و يا حتي علمش را     د يا مقصود از ارواح، مالئكه است،        اعلي و كنايه از مراتب عالي وجود دار       
  .از ظهور نزديك به تصريح آيات بر نداريم ولي دست ،به اهلش واگذار كنيم

توان آنهـا را       دارند و به اين دليل مي      روايات ظهور در مخالفت با آيات      چهارم   ةدست
اند كـه بـه       ن ايشان تفسير كرده   ا و تابع  مالصدرابه وجود عقلي و ملكوتي تفسير كرد كه         

  .تفسير بزرگان اشاره شد
  .استيد آيات ؤ پنجم نيز مةدست
 شـايد اقتـضاي    ، ثانيـاً  ؛نـد ا  آيات معارض رحسب ظاهر با ظاهر      ب ،نيز اوالً  ششم   ةدست

 ارواح و نفـوس پـاك و نـوراني آنهـا         رةاي باشد كه بايد دربا      ونهگ  به  وجودي انبياي 
 وجـود و    ة خلقـت و نحـو     ةنوعي تفاوت در نحو    اي ديگر سخن گفت و حتي به        گونه به

هاي معمولي وجـود دارد    آنچه در انسانز ا غير،باشيممعتقد تقدم روحي و ملكوتي آنها      
 آيات و روايات و زيـارات و ادعيـه         ةطلبد تا هم     مي اي  گانه مقاله و نوشتار جدا    كه خود ، 

اي   كبيره در اين باب كنار همديگر قرار داده شوند تا بـه نتيجـه            ةمخصوصاً زيارت جامع  
  .مطلوب رسيد

ـ     عـالم ذر   ةروايات در ذيل آي     از متـشابهات اخبـار و       سي مجلـ  قـول عالمـه   ه   نيـز ب
  . است كه بايد علمش را به اهلش واگذار كردمعضالت آثار اهل بيت

طـور عـام، داللـت آيـات بـسيار روشـن و              ها به    خلقت انسان  رةرسد دربا   به نظر مي  
ييم دقيقاً همان است و  اگر نگو، بسيار بدان نزديك استمالصدراآشكار است و ديدگاه    

ا، ديدگاهي كه توانسته است مباني معقولي براي آنچه مطـابق       ه   ديدگاه ة بين هم  كم  دست
  .ستمالصدراظهور آيات است ارائه دهد، ديدگاه مرحوم 

  گيري نتيجه
در فلسفه دليل عقلي تمام و كاملي كه حدوث نفس بعد از بدن و يـا قبـل                   .١

 د،نـدار وجود  ،از بدن و يا همراه با بدن را ضروري يا غير آن را محال كند           
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  ئن و شواهدي بر حدوث بعد از بدن وجود دارد؛گرچه قرا
 حدوث نفس در امتـداد تكـاملي        ،در آيات قرآن آنچه مسلّم و قطعي است        .٢

   دارد؛مالصدرا ةت كه بيشترين سازگاري را با نظريبدن اس
 ؛تـوان موافقـت كـرد        تقدم ارواح قبل از ابدان نمي      ةربا ظهور روايات دربا    .٣

  :زيرا
  ند؛ا رض با آيات قرآن كريم معا)الف
   با علم حضوري هركس به خود و حاالت خود مخالف است؛)ب
زيـرا   ؛ با حدوث نفس بعد از مراحل تكامل نطفه و علقه و مضغه مخالف اسـت               )ج

ن ايـ م جمـع    ، اگـر همـين باشـد      .يا همين نفس حادث است يا غير آن       روح قبل از بدن     
  آيد؛  مي دو روح و نفس الزم، باشد از آنشود و اگر غير حدوث و قدم مي

  باشد؛  اشكاالت حضرت امام به ظاهر روايات قابل دفع نمي)د
 اخبار و آيات مربـوط بـه عـالم ذر را از متـشابهات االخبـار                 مجلسي امثال عالمه    )ه

  اند؛ قلمداد كرده
 گرچـه   ،ي براي روايـات اسـت     مناسب محمل   ، مراتب الهي و عقلي و نوري ارواح       )و

  قطعي نيست؛
تـا  لحاظ مبنا و آثـار و مطابقـت بـا آيـات            حدوث نفس به   ةرا درب مالصدرا ة نظري )ز

  ؛بهترين گزينه استامروز 
 ةگونه مباحث به بحث تكميلي و حتي ارائ         راه بر تحقيقات بعدي باز است و اين        )ح

  . راه جديد نياز شديد دارند
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