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 آيين حكمتفصلنامه 

  4، شماره مسلسل 8319 تابستان، دومسال 

 

 

 بررسی ماهیت و مسائل نفس از دیدگاه عبدالرزاق فیاض الهیجی

 های متکلمان()با مروری کلی بر دیدگاه

 
 
 
 
 

   31/1/98 تاريخ تأييد:  13/1/98تاريخ دريافت:  

 غالمحسین جوادپور

 

ربحوج ٍ هحوَ د    هباحوج    هباحج ًفس یکی از هَضوَاا  یچیچو،ُپ ی  
تریي ٍجِ ایي اّوچتپ ا تباطِ اهکواى ٍ کچفچوت    فلسفی ٍ کالهی است. شای، هْن

هعا  با هسألِ ًفس باش،. هتکلواى   با ُ هاّچت ًفس اختالف فراٍاًوی  ا ًو، ٍ   
یٌ،ا ً،؛ اها کساًی چوَى غسالویپ ف ور  ازدپ خَاجوِ      اغلب آى  ا غچر هجر  هی

اً،. قسوت اصلی ایي هقالوِپ بر سوی آ اد یکوی از     ًستًِصچر ٍ... آى  ا هجر   ا
گرا    قرٍى اخچرپ یعٌی هرحَم اب،الرزاق الّچجی است بس گتریي هتکلواى اقل

کِ    آحا  ه تلف خَ  بِ ایي بحج یر اختوِ اسوت. بر سوی هاّچوت ٍ تجور       
ًفسپ  ابطِ ب،ى با ًفسپ ح،ٍث ٍ بقاد ًفسپ تٌاسخ ٍ... از هٌظر ایشاى هحوَ   

 احج اصلی ایي یژٍّش است.هب

 

 ًفع، تجسد ًفع، تٌاغخ، الّیجی، هتکلواى. هایکلیدی:واژه

                                                 
 کترد کالم )فلسفِ  یي( هرکس تربچت ه، س  اًشگاُ قن  اًشجَد  
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 طرح مسأله

اًػاى دازای دٍ تؼد جػواًی ٍ زٍحاًی اغت کِ تؼد اٍل، هحوَز تػویازی اش   

ػلَم تؿسی ٍ هکاًیکی قساز گسفتِ اغت؛ اها اش دیستاش، ػٌكس دزًٍی ٍ دیٌواهیکی  

ُ اغت. اًػاى تا یک خَاب دیدى هؼووَیی یوی   تدى ّن دغدغِ خاـ ٍ ػام تَد

تسد کِ ػالٍُ تس جػن هادی خَد، جٌثوِ دیروسی ّون دازد. دز ر واز ًنػوتیي       هی

ؾَد. دز غوسرغاش   فیلػَفاى تصزگ ّوچَى افالعَى ٍ ازغغَ ایي هثاحث دیدُ هی

تازُ ًواشل ؾود. هتفکوساى تؼودی دز     ًظام اغالم ٍ فسٍرهدى ٍحی ًیص ریاتی دز ایي

اًد ٍ حقیقت تُؼود دٍم ردهوی ٍ هثاحوث     دٌّدُ ایي هثاحث تَدُخ، اداهِعَل تازی

یطٍّاى زا تس رى داؾتِ اغت تا دز افکواز   اغسازرهیص رى، فیلػَفاى، هتکلواى ٍ زٍاى

 ٍ ر از خَد تداى تپسداشًد.

دز ایي هقایِ، رزای هتکلواى زا تِ قَزت کلی تسزغی خَاّین کسد ٍ اش رًجوا  

ِ  ای هػتقل ٍ دزخَز هی قایِکِ تسزغی ّس هتکلن، ه ای  خَاّد، ایي تحث زا هقدهو

دّین توسای ٍاکواٍی رزای هوتکلن توصزگ، هسحوَم ػثودایسشای الّیجوی،         قساز هی

قاحة ؾَازی االیْام. اش رًجا کِ ایي هسد غتسگ، دقت ػقلی زا تا تیواى ؾویَای   

توسیي   ػستی ٍ فازغی ٍ تسای هناعثاى خاـ ٍ ػوام دزّون رهینتوِ اغوت، هْون     

ِ  حث ًفع اش هٌظس ایؿاى زا تسزغی هیهثا ّوای توصزگ هتکلوواى،     کٌین. اش دغدغو

تحث هاّیت ًفع ٍ غوپع تجوسد رى اغوت کوِ ایثتوِ تػویازی اش ایؿواى رى زا        

دّود. حودٍو ٍ تقوای ًفوع،      اًد؛ ّس چٌد هحقق الّیجی تِ رى فتَا هی تسًتاتیدُ

احث ایي هقایِ زا زاتغِ رى تا تدى، تٌاغخ ٍ تسزغی چٌد ؾثِْ دز ًفع ٍ هؼاد، هث

 دٌّد. تؿکیل هی
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 الف( بررسی نفس از دیدگاه متکلمان

چَى غسل ها اش ایي تحث، هسٍزی کلی تس رزای هتکلواى اغت، فقوظ توِ دٍ   

 یسداشین. تحث هاّیت ٍ تجسد ًفع اش هٌظس ایؿاى هی

 
 یک. ماهیت نفس

ّوای  ُ هتکلواى دزتازُ هاّیت ًفع اقَال هنتلفوی دازًود. ایثتوِ ایؿواى اش ٍاض    

زا تِ کاز « حقیقت اًػاى»اًد ٍ تیؿتس اقغالح  کوتس اغتفادُ کسدُ« ًفع»ٍ « زٍح»

ًیص حیات یا زٍح تنازی اغت. اختالف ایؿاى اش « زٍح»اًد. هٌظَز ایؿاى اش  تسدُ

 یسداشین: اختالف فالغفِ ّن تیؿتس اغت کِ تِ اقَال ایؿاى هی

ؾَد. ایوي   ػثت دادُ هیًفع جَّس غیس هجسدی دز قلة اغت کِ ػلن تِ رى ً

 ق((.298)احمد بن یحیی بن راوندی معتسلی )م. جصء تدى، الیتجصی ٍ تػیظ اغت 

ًفع اجصای یغیف جازی ٍ غازی دز تدى اغت کِ اش اٍل تا رخس ػوس ٍجَد 

دازد ٍ اگس ػضَی اش تدى ًاتَد ؾَد، اجصای ًفع اش رى توِ دیروس اػضوا هٌتقول     

 ق((. 231)ابراهیم بن نظام )م. ؾًَد  هی

 ای دز تدى اغت کِ دز هغص یا قلة قساز دازد. ًفع قَُ

ًفع دازای غِ قَُ اغت؛ قَُ حیَاًی کِ دز قلة قساز دازد؛ قَُ ًثاتی کوِ دز  

 کثد اغت ٍ قَُ ًفػاًی کِ دز هغص جای دازد.

 ًفع ّواى اخالط چْازگاًِ )خَى، تلغن، قفسا ٍ غَداء( اغت.

ثست ٍ اػتدال رى، حیات اًػاى تقَیت ًفع ّواى خَى هؼتدل اغت؛ شیسا تا ک

 ق. م((. 403)قریطیاس )م. ؾَد ٍ تایؼکع  هی

 ًفع اػتدال ًَػیِ هصاج اغت.

)دیوجاان  )م.  زٍد  ًفع ّواى َّاغت؛ شیسا تا قغغ رى، حیات ّن اش تیي هوی 
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 ق.م((. 327

ًفع یک ّیکل هنكَـ اغت؛ ؾازح هَاقف ٍ قاحة ؾَازی، ایي قَل زا 

 دٌّد: ػثت هیتِ ػودُ هتکلواى ً

هوي اٍل ایؼووس    االصلّٕ الباقٍّٕ کثیس هي ایوتکلویي ػلی اًْا )ایٌفع( االجصاء 

ّ ایی رخوسُ ٍ کواى ّورا هوساد هوي قوال: ّوی ّورا ایْیکول ایونكوَـ ٍ             البىٕة

 (454/ 3: 1426)فیاض الهیجی، ؛ ای ایتی هي ؾأًْا أى یحع تْا. سّایوحػَ

 ق((. 303)جبائی )م. تَاًاغت زٍح جػن اغت ٍ ًفع اًػاى، فاػلی شًدُ ٍ  

رید ٍ یکی اش اتصازّایی اغوت کوِ    ًفع ػسل اغت کِ دز تدى تِ ٍجَد هی 

 ق((. 236)جعفر بن حرب )م. کٌد  اًػاى تسای اًجام کازّا اش رى اغتفادُ هی

ًفع جػن یغیفی اغت کِ تا اجػام هتساکن دزرهینتِ ؾدُ ٍ خداًٍود حیوات   

 ((.403اقالنی )م. )بزا دز تقای رى قساز دادُ اغت 

ًفع جَّسی اغت کِ ًِ جػن اغت ٍ ًِ زٍح؛ تلکِ چیصی تیي رى دٍ اغت 
؛ فیااض الهیجای، هماا :    7/250؛ 1370ق((. )ر.ک: جرجاانی،   234)جعفر بن مبشر )م. 

 (600ا  596: 1388؛ همو، 3/453

ّوای  عَز کِ دیدین، تؿتت رزا دز تیي هتکلواى تػیاز شیاد اغوت ٍ ایودُ   ّواى

تَاى اش هیاى ّوِ یوا تؼودادی اش رًْوا قودز      اًد کِ تِ غنتی هی ی تیاى کسدُهنتلف

ّیچ یک اش اقَال ایؿواى هػوتٌد توِ    »ًَیػد:  جاهؼی اًتصاع کسد. ؾازح هَاقف هی

: 1370)« تاؾود.  اًود، ؾایػوتِ تؼَیول ٍ تکیوِ ًووی      دییلی ًیػت ٍ رًچِ ذکس کسدُ

7/250) 

تی زا تِ جوَْز هتکلوواى ًػوثت   ایثتِ هسحَم الّیجی دز دٍ کتاب خَد، ػثاز

 ًَیػد: دادُ اغت؛ هثالً دز ؾَازی هی
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ٔ  جوَْس ّن علٖ اًْا )ًفس( جسن هخالف بجسةن الةزٕ ٗلَلةذ هٌةِ      الواّ٘ة

االعضاء، ًَساًٖ علَٕ، خف٘ف حٖ لزاتِ، ًافز فٖ جَاّش االعضاء ساس فْ٘ا سشٗاى 

ٍ ال اًحالل بماؤُ فةٖ  هاء الَسد فٖ الَسد ٍ الٌاس فٖ الفحن، ال ٗسلطشق الِ٘ تبذل 

ٍ اًلمالِ عٌْا الٖ عالن االسٍاح هةَ؛  جوْةَس هلملوةاى هدلمذًةذ      ح٘آاالعضاء 

آٌٗذ، فشق داسد. ًفس  ًفس جسن است  اها هاّ٘لش با جسوٖ کِ اعضا اص آى بشهٖ

دس را؛ خَد صًذُ اسةت  دس اعضةإ بةذى     ًَساًٖ ٍ هلمَتٖ است  سبک است  

داى، جاسٕ ٍ ساسٕ دس بذى است   ٍ آتش دس آتشًفَر داسد ٍ هثل گالب دس گل 

ّ٘چ تغ٘٘ش ٍ ًابَدٕ دس آى ساُ ًذاسد. بمإ آى دس اعضإ بذى هاِٗ ح٘ا؛ است ٍ 

 (255و  3/254: 1426)اًلمال آى اص اعضا بِ عالن اسٍاح ّن هاِٗ هشگ آدهٖ. 

 ًَیػد: ٍی ّوچٌیي دز گَّس هساد هی
ٌذ ٍ بِ تجةشد ٍ بمةإ آى ً٘ةض    جوَْس هلملو٘ي ًفس سا عَشَض ٍ صَس؛ ًذاً

لائل ًباشٌذ  بلمِ جسوٖ داًٌذ لط٘ف کِ ساسٕ است دس بذى ة سةشٗاى الٌةاس فةٖ     

الفحن ٍ الواء فٖ الَسد ة ٍ بِ طشٗاى هَ؛، هلالشٖ ٍ هضوحل گشدد ٍ ح٘ةا؛ سا   

عَشَضٖ داًٌذ لائن بِ بذى کِ بِ اًحالل بذى صاٗةل گةشدد ٍ هةَ؛ عبةاس؛ اص آى     

 (596: 1388)باشذ. 

 
 دو. تجرد نفس

داًٌد؛ تلکوِ   قاعثِ هتکلواى و ّواى عَز کِ اؾازاتی زفت و ًفع زا هجسد ًوی  

یٌدازًد کِ ایثتِ تا اجػام هؼوَیی هتفاٍت اغت. رزای ایؿواى غوِ    رى زا جػن هی

داًٌد کِ ایي زأی هحققواى اش هتکلوواى اغوت.     ای رى زا هجسد هی دغتِ اغت؛ ػدُ

: 1416)، خَاجِ ًكیس، ػالهِ حلوی  (389/ 2: 1341رازی )افسادی هثل غصایی، فنس 

ٍ هسحَم الّیجی تِ رى هؼتقدًد. دغتِ دٍم قائل تِ ػدم تجسد ّػتٌد  (187 -184
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یٌدازًد؛ هثل ًظام، تاقالًی، اتي حصم، جَیٌی ٍ...  کِ تػیازی اش هتکلواى چٌیي هی

هػولن  . ػالهِ هجلػی اػتقاد تِ تجسد ًفع زا هػتلصم اًکواز تػویازی اش اقوَل    

 (101/ 22: 1410)کٌود.  داًد ٍ تٌْا هَجَد هجسد زا خداًٍد هؼسفوی هوی  اغالم هی

داًٌد؛ یؼٌوی چیوصی    دغتِ رخس ّن کػاًی ّػتٌد کِ ًفع زا تیي جػن ٍ زٍح هی

 غَهی کِ ایثتِ قائل کن دازد: هثل جؼفس تي هثؿس.

یی چْواز  اًد کِ غصا هتکلواًی کِ قائل تِ تجسد ًفع ًیػتٌد، دالئلی ازائِ کسدُ

دییل، فنس زاشی غِ دییل ٍ هسحَم الّیجی ّن چْاز دییل اش ایؿاى ًقل ٍ غپع 

ّوای هسحوَم الّیجوی     ّوا ٍ اغوتدالل   اًد. اش رًجا کِ تحث اقلی ها ایدُ زد کسدُ

ؾَین؛ اها تسای ًوًَِ، یکی اش   ّای جوَْز هتکلواى هتوسکص ًوی اغت، تس اغتدالل

 کٌین. یّای ایؿاى زا ًقل ٍ ًقد ه اغتدالل

تِ اػتقاد ایؿاى، هدزک کلیات )ًفع( ّواى هدزک جصئیات اغوت؛ چوَى هوا    

« الحرارِ حةرارِ ّرُ »کٌین؛ هثل  دّین ٍ تس رى حول هی کلی زا تس جصیی تغثیق هی

کٌد )اًػواىِ دازای ًفوع( حتوواً رى دٍ زا تكوَز      کػی کِ ایي حکن زا قادز هی

  ُ الهػِ اًػاى اغت ٍ ها هوثالً کٌد. اش غَیی دیرس، هدزک جصئیات، حع ٍ قَ هی

یاتین؛ کوا ایٌکِ حیَاًات ّون ایوي جصئیوات زا دزک     رتؽ زا تا الهػِ خَد دزهی

کٌٌد ٍ حال رًکِ ّیچ کع تسای رًْا ًفع هجسد قائول ًؿودُ اغوت. تٌواتسایي      هی

 هدزک جصئیات جػن خَاّد تَد. 

ضَ تدى دّد کِ هدزک اقلی جصئیات، ػ ایثتِ هسحَم الّیجی چٌیي یاغخ هی

: 1426)کٌد.  ٍاغغِ رًْا )الهػِ، گَؼ، چؿن ٍ...( ادزاک هیًیػت؛ تلکِ ًفع تِ

3/456) 
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 ب( ماهیت و مسائل نفس از دیدگاه مرحوم الهیجی 

 88گوسا دز قوسى    حکین هتأیِ ػثدایسشای فیال الّیجی، یکی اش هتکلواى ػقول 

اغوت ٍ ّون    ّجسی اغت کِ ّن اش تازقِ حکوی هالقدزا هػوتقیواً تْوسُ توسدُ   

هیْواى خَاى خَاجِ دز هؼقَل ٍ هٌؽ کالهی اٍغت. ٍی دز غِ ا س کالهی خَد 

یؼٌی غسهایِ ایواى، گَّس هساد ٍ ؾَازی االیْام هثاحث ًفیػی اش کالم زا ػسضوِ  

گیسی اش دقوائق فلػوفی، هثاحوث     کسدُ اغت ٍ تِ خكَـ دز کتاب اخیس تا تْسُ

ّوس غوِ کتواب توِ هثاحوث ًفوع        دیٌی زا هؼقَل ٍ هثسّي غاختِ اغت. ٍی دز

یسداختِ اغت؛ اها دز کتاب اٍل تػیاز کن، دز کتاب دٍم توِ تفكویل ٍ دز کتواب    

غَم کِ ًاظس تِ تجسید خَاجِ تَدُ ّن تفكیل اغت ٍ ّن ؾسح ٍ ّن اغوتدالل.  

 ها اکٌَى هثاحث هْن زا اش هٌظس ایؿاى دز عی چٌد هحَز عسح خَاّین کسد.

 
 . تعریف نفس1

اها ایٌفع فَْ کووال  »کٌد:  ّواى تؼسیف خَاجِ زا ًقل ٍ تثییي هیایؿاى اتتدا 

 (426)هما : .« حٕاِ بالقًِاٍل یجػن عثیؼی ریی ذی 

دز ًظس ایؿاى، ًفع اػن اش هجسد اغت ٍ ؾاهل قَز ًَػی ًثواتی ٍ حیوَاًی   

گسدد. ٍی غپع تا ًقل غنٌاًی اش فیلػَفاى، ًحَُ اعالی ًفع توس اقػوام    ّن هی

گیوسد. غوپع ایؿواى هؼتقود      َزت اؾتساک هؼٌَی یا یفظی یوی هوی   ال ِ زا تِ ق

االغن اغت، ًِ تؼسیف حقیقی! ایي تؼسیف ؾَد کِ هٌظَز اش ایي ػثازت، ؾسح هی

تس رى اغت تا ًفع زا تحدید ٍ هؿنف کٌد، ًِ ایٌکِ توسای رى جوٌع ٍ فكول    

 (429)هما : تؿوازد تا غني اش اؾتساک ییؽ رید. 

داًد؛ چسا کِ  ی خسٍج قَز هؼدًی هاًٌد ًفع فلکی هیزا تسا« ریی»ایؿاى قید 

ّای ًفع فلکی ًیػت ٍ قیود ًفوع ازضوی دز     اقالً تؼسیف دزقدد تیاى ٍیطگی
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زا « حٕاِ بةالقًِ ذی »کٌد. رًراُ قیود   ػٌَاى تحث خَاجِ رى زا اش اغاظ خازج هی

داًد کِ تتَاًد ّس فؼلی زا کِ دز ؾأى هَجوَد حویا اغوت،     ؾأًیتی تسای ًفع هی

اًود. ایؿواى احتووال     عَز هؼٌوا کوسدُ   اًجام دّد. ایثتِ هؿَْز ٍ دیرساى ّن ّویي

ها هي ؾأًِ اى یكودز ػٌوِ جویوغ    »دٌّد ٍ رى ایٌکِ هساد اش ایي قید  دٍهی ّن هی

تاؾد. یؼٌی دز تفػیس اٍل اػن اش ایي اغت کِ ّوِ افؼوال حیوات زا   « الحٕاِافؼال 

ؾَد؛ اهوا   ًفع ًثاتی ٍ ًفع حیَاًی هیاًجام دّد یا تؼضی زا، کِ قید دٍم ؾاهل 

اگس هٌظَز جویغ افؼال حیات تاؾد، هنتف ًفع اًػاًی خَاّد تَد! اش رًجا کوِ  

دز اؾازات تَػلی هساد، هؼٌای اػن گسفتِ ؾدُ، ایؿاى ّن تِ هؼٌای دٍم جصم ییدا 

 کٌد. ًوی

تسای خازج کوسدى ًفوع غوواٍی اغوت؛     « تایقَُ حٕاِ ذی»تِ ًظس ایؿاى، قید 

تَاًد رى زا خازج کٌد؛ ٍگس  داًٌد ٍ ایي قید هی ای فلک زا جػن ریی هی ػدُ چَى

 ؾَد، ّویؿِ تایفؼل خَاّد تَد! ًِ جػوی کِ افؼال حیات اش رى قادز هی

 438)هما : ّن تسای خازج کسدى کواالت قٌاػی ٍ تؿسی اغت. « عثیؼی»قید 

 (439و 
 

 . مغایرت نفس ناطك با مساج و بدن2

اج ٍ غیس اش تدى اغت. ایي تیواى قاعثوِ کػواًی اغوت کوِ توِ       ًفع غیس اش هص

اًد ٍ هسحَم الّیجی ّن توِ تثوغ خَاجوِ، رًْوا زا عوسح ٍ       هثاحث ًفع یسداختِ

هثسّي کسدُ اغت. اتتدا تساّیي هغایست ًفع تا هصاج زا کِ فقظ دز ؾَازی رهدُ، 

 کٌین:ذکس هی

زا تِ غَی اًفکواک  یک. هصاج دز تیي اضداد ٍاقغ ؾدُ اغت کِ ّس رى، هصاج 

ّای هنتلف ًقغوِ قوَام رى    کؿاًد ٍ ایي ًیاش تِ یک جاهؼی دازد کِ دز یحظِ هی
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اغت. حال کِ ًفع، ؾسط حكَل ٍ قَام هصاج اغت، « ًفع»تاؾد کِ ایي جاهغ 

کٌد ٍ  تَاًد خَد هصاج تاؾد؟ غپع ایؿاى هٌاقؿات فساٍاًی زا ًقل هی چرًَِ هی

رٍزد ٍ اش رًجا کِ هجال هقالِ ها کن اغت، فقظ  ّای ًاظس تِ ّس کدام زا هی جَاب

 کٌین. ّای هنتف خَد ایؿاى زا ًقل هی هنتازات ٍ اغتدالل

ؾوَد ٍ ّوس یوک اقتضوایی      دٍ. دز هَاقؼی تیي ًفع ٍ هصاج تواًغ ایجواد هوی  

کٌد؛ اها هصاج، تدى زا  هنایف دیرسی دازد؛ هثالً ًفع ازادُ حسکت تِ جْتی زا هی

 دازد. اش اقل حسکت تاش هی

ؾَد؛ هوثالً هوصاج    ؾَد؛ ٍیی هصاج تِ حػة اًػاى شائل هی غِ. ًفع شائل ًوی

 کَدکی، جَاًی یا ییسی!

ایي غِ اغتدالیی تَد کِ دز هتي تجسید رهدُ اغت ٍ هحقق الّیجی ّن ؾسح 

 اًد. کسدُ

اها دزتازُ هغایست ًفع تا تدى، دٍ اغتدالل دز ؾوَازی رهودُ اغوت ٍ چْواز     

 اد کِ ایثتِ تؼضی هؿتسک ّػتٌد:اغتدالل دز گَّس هس

تَاًد غافل ؾوَد،   تَاًد اش تدى خَد غافل ؾَد؛ اها اش خَد ًوی یک. اًػاى هی

تیٌد؛ دز  داًد خَد اٍغت کِ خَاتیدُ یا خَاب هی حتی دز یحظِ خَاب؛ چَى هی

 (144: 1388؛ 449: 1426)ًتیجِ ًفع غیس اش تدى اغت. 

کٌد؛ اها اجصای تدى خوَد   تِ خَیؿتي خَیؽ اؾازُ هی« هي»تا یفظ دٍ. اًػاى 

کٌود. یوع    اغتفادُ هوی « اٍ»کٌد؛ تلکِ اش  خغاب ٍ اؾازُ ًوی« هي»یا کل رى زا تا 

 (144)هما : ؾَد تدى اًػاى غیص اش ًفع ٍ حقیقت اٍغت!  هؼلَم هی

ًفع( کٌد؛ اها خَد ) غِ. اًػاى ّس یک اش اػضای خَد زا تا حَاظ ادزاک هی

 (145)هما ، یاتد. یع اًػاى غیس اش تدى اغت.  زا تا ّیچ یک اش حَاظ دزًوی
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داًد ّواى عفلی اغت کِ دز گرؾتِ تَد؛ حال رًکوِ   چْاز. اًػاى دز ییسی هی

: 1426)هما ؛ اًد؛ یع خَدیِ اٍ تِ چیص دیرسی اغوت.   جویغ اجصای اٍ تغییس یافتِ

451) 

 
 . تجرد نفس3

گسا تس خوالف رى  اى هجسد ًیػت؛ ٍیی هتکلواى ػقلًفع اش دید اغلة هتکلو

دٌّد کِ قثالً تیاى رى گرؾت. هنتاز هسحَم الّیجی ّن تجسد ًفع اغت  فتَا هی

ٍ »ًَیػود:   کٌود. اٍ دز ؾوَازی هوی    ٍ دز غِ کتاب کالهی خَد تِ رى تكسیح هی

اختیاز ایوحققیي هي ایفالغفِ ٍ اّل االغالم، اًْا )ًفع( جَّس هجوسد فوی ذاتوِ    

ٍی ّوچٌویي چْواز دییول     (455/ 3: 1426)« هتؼلق تایثدى تؼلق ایتدتیس ٍ ایتكسف.

کٌد ٍ تِ تثغ هتي تجسیود   هتکلواى تس غیس هجسد تَدى ًفع زا ًقل ٍ غپع زد هی

دّود؛ زٍال تحوث دز گوَّس     کٌد ٍ تػظ هی ّفت اغتدالل تس تجسد ًفع ذکس هی

ؿاى تیؿتس دز ایوي کتواب   ّای خَد ای هساد ایثتِ تِ ًحَ دیرسی اغت. چَى حسف

کٌوین ٍ   اغت، دٍ اغتدالل اش هسحَم خَاجِ تا تَضیح هسحَم الّیجی زا ًقل هی

 دازین. اغتدالل اقلی ایؿاى زا اش گَّس هساد تیاى هی

ایي تیاى خَاجِ اغوت ٍ هسحوَم الّیجوی چٌویي تقسیوس      « التبعّٕ اء فالًت»یک. 

قوَت ٍ ضوؼف تواتغ رى    کٌد کِ اگس ًفع ًاعقِ هٌغثوغ دز جػون تاؾود، دز     هی

زٍد، تؼقول ٍ   خَاّد تَد؛ حال رًکِ ّس چِ قَای حػوی ٍی زٍ توِ ضوؼف هوی    

 (472: 1426)گسدد.  تس هی تدتیس ٍی قَی

هسحَم الّیجی اغتدالل زا چٌیي تیاى « قَتْا ػلی ها تؼجص ػٌِ ایوقازًات»دٍ. 

 کٌٌد: هی

ى تا هادُ قادز تس هقاز  قغسا: ًفع تس کازّایی قادز اغت کِ قَای جػواًیِ ذاتاً
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 رًْا ًیػتٌد!

هقوازى توا هوادُ      کثسا: ّسگاُ چیصی تس کازی قادز تاؾد کِ قَای جػواًیِ ذاتواً 

 ًتَاًٌد رى زا اًجام دٌّد، رى چیص هقازى تا هادُ ًیػت؛ تلکِ هفازی اش رى اغت.

 هادُ )هجسد( اغت. شًتیجِ: ًفع هفازی ا

تَاًود اهوَز    ٍالً، ًفوع هوی  کثسا ٍاضح اغت؛ اها تیاى قوغسا ایوي اغوت کوِ ا    

ک کٌد؛ دز حایی کِ قثالً تیاى ؾد کوِ قوَای جػوواًی هتٌواّی     اغیسهتٌاّی زا ادز

ّای رًْا زا ٍ هدزک جػواًی  تَاًد خَد، رالت خَد، ادزاک ّػتٌد؛  اًیاً، ًفع هی

تَاًٌد هػتقین ادزاک  زا ادزاک کٌد ٍ تفْود ٍ حال رًکِ قَای حػی خَدؾاى ًوی

تَاًود   کٌٌد ٍ ریت ّن ًووی  تَغل تِ ریت ٍ اتصازّای خَد ادزاک هیکٌٌد؛ تلکِ تا 

تیي ؾیء ٍ ذاتؽ قساز گیسد. یع ًفع تَاًػت کازی تکٌد کِ قَُ حػیِ هقوازى  

 تَاًد ٍ رى ادزاک هػتقین اغت.تا هادُ ًوی

اها اغتدالل ایؿاى دز گَّس هساد تیؿتس هسضی خَد ایؿاى اغت. تَضیح ایٌکِ، 

ًحوَ  تَاًد رى زا تس هكادیق خازجی ًِ تِ کٌد ٍ هی ا تكَز هیاًػاى هفَْم کلی ز

تَاًد تس چیص  حول کٌد. حال ّیچ هَجَدی کِ هتؼیي خازجی اغت، ًوی« َّ َّ»

تلکِ تِ عسیق ٍجوَد   دیرسی حول ؾَد. یع هفَْم کلی دز خازج هتؼیي ًیػت؛ 

ن توِ  هجسدات خَاّد تَد؛ خَاُ قائن تِ ذات خَد )هراّة افالعوَى( خوَاُ قوائ   

هجسدی دیرس )هرّة ازغغاعاییع(. یع هؼلَم ؾدى رى تسای ًفع یا تِ قیام رى 

تِ ًفع اغت یا تِ حضَز ػٌدایٌفع. اگس قیام تِ ًفع تاؾد کِ تجسد ًفع  اتوت  

تَاًػوتٌد توِ   اغت؛ چَى اگس هادی تَد، قَز کلی ًَػی کِ هجسد ّػوتٌد، ًووی  

ع هادی تكوَز ؾوَد، الشم   هادی قائن ؾَد! اگس ّن حضَز ػٌدایٌفع تاؾد ٍ ًف

رید یک هجسد ًصد هادی حاقل ؾوَد کوِ حتووًا ًیواش توِ تنكوف اغوت ٍ         هی
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تنكف یافتي هجسد ّن ًیاش تِ هادُ دازد ٍ الشهِ رى، هادی ؾودى هجوسد اغوت    

)هادی ؾدى قَزت کلی ًَػی( ٍ ایي ّن هحال اغت ٍ ّن خلوف. یوع ًفوع    

 :ًَیػد ایؿاى غپع هی (145: 1388)ًاعقِ هجسد اغت. 

بش تجشد ًفس ًاطمِ اص بشاّ٘ي عملٖ ٍ شَاّذ ًملةٖ ٍ لشآًةٖ، دالئةل بسة٘اس     

تةشٗي   تةشٗي ٍ ٍاضة    است ٍ چَى دل٘ل هزکَس بِ تمشٗشٕ کِ ها کةشدٗن، هحمةن  

ّاست ٍ اص افادُ ٗم٘ي بِ غ٘ش اص لصَس اسلدذاد ٗا للت تأهل هاًدٖ ًذاسد، بةِ   دل٘ل

مِ، اّوال ٍ تماعةذ سٍا ًةذاسٕ ٍ   ّو٘ي اکلفا ًوَدٗن. صًْاس دس فْن تجشد ًفس ًاط

بِ سخي اّل غشٍس ٍ اسباب جْاال؛، هغشٍس ٍ فشٗفلِ ًشةَٕ کةِ هدشفةت ًفةس     

الباب جٌت ٍ آخش؛ است ٍ اًساى بذٍى هدشفت تجةشد   ًاطمِ، کل٘ذ هدشفت ٍ فل 

 (146)هما : ًفس خَد، هلحمك بِ حم٘مت اًساً٘ت ًلَاًذ شذ. 

 گیسد: ًقلی ّن تْسُ هیٍیی دز هثاحث تؼدیِ ّویي کتاب اش ادیِ 
ٍ ًصَص لشآى ٍ حذٗث بس٘اس است کِ دال است بش تجشد ًفس ٍ بمةإ ٍٕ  

ٍال تحسبي الزٗي لللَا فٖ سةب٘ل ا   »بدذ اص هَ؛ ٍ ٗمفٖ فٖ رلک لَلِ تدالٖ: 

 (599)هما : اهَاتا بل اح٘اء عٌذ سبْن ٗشصلَى فشح٘ي بوا آتاّن ا  هي فضلِ. 

 اًد: ِ ذکس رى تػٌدُ ًوَدُ، اغتدالل ًکسدُاها دز غسهایِ ایواى فقظ ت

چَى صحت اعلماد دٌٖٗ هَلَف بِ اعلماد بِ تجشد ًفس ًاطمِ ً٘سةت ٍ اٗةي   

سسالِ هٌحصش است دس رکش اعلمادا؛ دٌِٗ٘، لْزا اص اثبةا؛ تجةشد ًفةس ًاطمةِ ٍ     

 (161: 1372)ب٘اى تفص٘ل لزا؛ ٍ آالم سٍحاًٖ اعشاض الصم شذ. 
 

 ن. حدوث نفس با حدوث بد4

ایي ًیص یکی اش هػائل هْن ٍ اختالفی دز تیي یطٍّؿرساى هثاحث ًفع اغت. 

غني دز رى اغت کِ اش تدى ٍ ًفع، ّس دٍ یا یکی زا اشیی تداًین یا ًِ. هسحوَم  

الّیجی دز ؾَازی االایْام ٍ گَّس هساد تِ ایي تحث یسداختِ ٍ تس حدٍو ًفوع  
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َدُ اگس هثالً هوا قائول توِ    تِ حدٍو تدى اغتدالل کسدُ اغت. هسحَم خَاجِ فسه

حدٍو ػاین ؾَین کِ هػأیِ حل اغت؛ شیسا ٍقتی کل ػاین حادو توَد، اجوصای   

رى ّن جولری حاد ٌد کِ اش جولِ رًْا ًفع اًػاى اغت؛ اها اگوس قائول توِ قمود م     

ػاین ؾَین، تِ غِ دییل تاشّن تاید ًفع حادو تاؾد. هسحَم الّیجوی توِ قػون    

تَاًد حودٍو توا    گَید ایي حدٍو ًوی سد. ٍی هیگیاٍل حسف ایؿاى اؾکال هی

غواشد. هضوافاً توِ ایٌکوِ ایوي       تدى زا ا ثات کٌد؛ تلکِ هغلق حدٍو زا هثویي هوی  

اغتدالل فقظ دز هادیات جازی اغت ٍ دز ًفع ًاعقِ اًػواى کوِ هجوسد اغوت،     

 جازی ًنَاّد تَد.

اًودک  رٍزد کوِ توا    یسداشد ٍ تیاًی هوی  اٍ غپع تِ ؾسح غِ اغتدالل دیرس هی

اختالفی دز گَّس هساد رٍزدُ اغت. ایي اغتداللِ هسحَم الّیجوی ؾواهل ّوس دٍ    

ؾًَد.  شیسا تاالخسُ ًفع ٍ تدى تا ّودیرس هقایػِ هی ؾَد؛  قَل حدٍو ٍ قدم هی

تیاى اغتدالل ایي اغت کِ ًفع قثل اش حدٍو اتداى یا ٍاحد اغت یا کثیوس؛ اگوس   

ؾوَد. اگوس ٍاحود     هاًد یا هتکثس هوی  هی ٍاحد تاؾد، یع اش تؼلق تِ اتداى یا ٍاحد

ّای هنتلفوی   هاًد کِ اجتواع ًقیضیي اغت؛ شیسا اتداى هنتلف، قفات ٍ ٍیطگی

حال چغَز ًفع کِ قَام تدى تِ رى اغت ٍ دز ّوِ یکوی اغوت، قوفات      دازًد؛

 هتٌاقف )تسظ ٍ ؾجاػت ٍ...( دازد!

غت یا ػوازل توس   اگس ًفعِ ٍاحد، هتکثس ؾد، ایي تکثس یا ذاتی ٍ الشم ذات ا

 رى.

ؾًَد ٍ فسل ایي اغت کوِ   اها ذاتی ٍ الشم ذات ًیػت؛ چَى رًْا هٌفک ًوی

ًفع قثالً ٍاحد تَدُ اغت. اگس ّن تنَاّد ػازل تاؾد، تاید قسیي هادُ تاؾود ٍ  

  کثست ػازل فقظ دز هادیات زاُ دازد، ًِ غیس. رى هادُ ّن دز ایٌجا تودى اغوت؛  
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ل اغت ٍ ًِ هٌفؼل. فسل رخس ایي تَد کِ ًفع شیسا ًفع تِ خَدی خَد، ًِ فاػ

ؾوَد کوِ ّوس ًوَع      قثل اش تؼلق هتکثس تاؾد کِ تا ایي تیاى، جَاب رى ّن دادُ هی

ریود هؼٌوای ٍاحود ًوَػی      تکثس دز ًفع تاید اش کاًال تدى تاؾد ٍ ایٌکِ الشم هوی 

 تدٍى ٍجَد هادُ، هتکثس ؾَد!

هَجوَد ًنَاّود ؾود!     یع ّیچ یک اش افساد ًفع ًاعقِ ییؽ اش ٍجَد تودى، 

غپع هسحَم الّیجی تؼضی اش احادیث هثٌی تس خلقت تسخی ازٍاح قثل اش اتداى 

 (171: 1388)کٌد.  زا تأٍیل هی
 

 . بقای نفس5

هسحوَم    گسدد! ؾَد، تا فٌای رى فاًی ًوی تسخالف رًکِ ًفع تا تدى حادو هی

اًد ٍ ّن  ًػتِفسهاید هتکلواى، ّن ًكَـ دیٌی زا دییل ایي هغلة دا الّیجی هی

اًد؛ یکی ایٌکِ ًفوع توا هوَت تودى      اجواع اهت زا؛ اها حکوا دٍ تسّاى ذکس کسدُ

ؾَد. تیاى اٍل ایي اغت کِ ّوس   کٌد ٍ دیرس ایٌکِ ًفع هغلقاً فاغد ًوی فَت ًوی

چیصی تا فػاد دیرسی فاغد ؾَد، تاید تِ رى هتؼلق تاؾد؛ حال یا هتقدم یا هتوأخس  

غویٌا اغوت ٍ    اغت. اش رًجا کِ ایي اغتدالل اش توَػلی یا هتکافئ کِ ّس غِ تاعل 

؛ اها تسّاى دٍم دز یَؾینچؿن هیتفكیل رى اش تحث ها دز کالم هسحَم الّیجی، 

 دّین: گَّس هساد ّن رهدُ اغت؛ یرا رى زا تػظ هی

تضاد هنكَـ اتؼاد خكَقاً ػاین کَى ٍ فػاد اغت. یع ّس گواُ ًفوع اش   

سیق دیرسی فاغد ًنَاّد ؾد؛ تِ تیاى دیرس، اگس عسیق تدى فاغد ًؿَد، اش ّیچ ع

ًفع تنَاّد فاغد ؾَد، تاید قَُ فػاد دز رى تاؾد ٍ حال رًکِ هجسدات تایفؼول  

 تام ّػتٌد ٍ جای ّیچ قَُ ٍ اغتؼدادی دز رًْا ًیػت.

کل ؾیء ّایک اال »فسهاید: ایثتِ ًفع ػدم ذاتی دازد کِ ریِ  ایؿاى دز یایاى هی
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یؼٌی ٍجَد ًفع فاًی ًنَاّد ؾد؛ اها ایي ػدم فٌا دز   دازد؛ یرى زا تیاى ه« ٍجِْ

 (181و  180: 1388؛ 494ا  3/487: 1426)ذات رى ًیػت؛ تلکِ اکتػاتی اغت! 
 

 . تناسخ 6

 کٌد: هسحَم الّیجی تٌاغخ زا چٌیي تؼسیف هی

  (3/495: 1426)تؼلق ایٌفع تثدى رخس تؼد ّالک ایثدى االٍل. 

تؼد اش هَت، تِ تدى دیرس اًػاًی ٍ رى زا ًػخ گَیٌد  ًقل ًفع ًاعقِ اش تدى،

یا تِ تدى حیَاًی دیرس غیس ًاعق ٍ رى زا هػخ گَیٌد ٍ یا تِ جػن ًثاتی ٍ رى زا 

 (172: 1388)فػخ گَیٌد ٍ یا تِ جػن هؼدًی ٍ رى زا زغخ گَیٌد. 

 ؾوسد: غپع ایؿاى ادیِ اهتٌاع تٌاغخ زا تسهی

َاجِ اغت. ایؿاى قثالً ا ثات کوسدُ اغوت   یک. دییل اٍل ّواى دییل هسحَم خ

کِ تؼداد ازٍاح ٍ اتداى هػاٍی اغت ٍ اگس قساز تاؾد ًفَظ دز تیؽ اش یک تدى 

خَزد. ػلت ایي تػاٍی ّن حودٍو ًفوع توِ     قساز گیسًد، ایي تػاٍی تِ ّن هی

ؾَد ٍ ّس ًفع تا حودٍو   حدٍو تدى اغت کِ تا ّس تدًی، یک ًفع ایجاد هی

ؾَد. تیاى هغلة رى اغت کِ ّس گاُ ػلت تاهِ ؾود،   و هییک تدى اغت کِ حاد

ؾَد ٍ ایي ػلت تاهِ هقازى تا فؼلیت تام اغتؼدادّای تدى اغوت   ًفع حادو هی

ای تسای دزیافت ًفع ٍ فیضاى ًفع توس رى ًیػوت ٍ توِ     ٍ دزًتیجِ رى تدى، قَُ

 ػثازت دیرس قاتلیتی دز کاز ًنَاّد تَد.

ی دیروسی ٍجوَد دازد کوِ دز گوَّس هوساد      فسهاید ادیِ اقٌواػ  غپع ایؿاى هی

 (496و  495: 1426)این.  رٍزدُ

هثول تودى شیود.      ؾَد؛ دٍ. ًفع قَزت ًَػیِ تدى اغت ٍ تدى تا رى تدى هی

رید کِ و هثالً و شید تکس تاؾد!    حال اگس ّواى ًفع دز تدى دیرسی تسٍد، الشم هی
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 (173و  172: 1388)

خَاّد کوِ   یسد، اغتؼدادی دز تدى هیغِ. ایٌکِ چِ ًفػی تِ چِ تدًی تؼلق گ

ٍقتی تدى شید، ًفوع    دز ٍقت فیضاى ًفع، تدى قاتلیت رى زا ییدا کٌد. یع هثالً

ای دز تدى اٍ تَدُ کِ رى ًفع زا جلوة کوسدُ    کٌد، ٍیطگی خاقی زا دزیافت هی

ریود رى   اغت؛ حال اگس ایي ًفع تنَاّد تِ تدى فسد دیرسی )تکس( تسٍد، الشم هی

اى اغتؼداد ٍ ٍیطگی زا داؾتِ تاؾد ٍ ایٌکِ تدى رى دٍ ًفس یکی تاؾد! تدى ّن ّو
 (173)هما : 

عثق ایي قاػدُ ًفع تسای تدى شید ٍاجة « یَجدیجة ینایؿیء ها ین»چْاز. 

ؾَد تا هَجَد ؾَد ٍ ٍقتی ًفع دیرسی تنَاّد تیاید تاید دز ّویي تودى توا    هی

-یک تدى کِ تایَجداى ضوسٍزی  ایي ًفع هَجَدم ٍاجة تیاید؛ یؼٌی دٍ ًفع دز

 ایثغالى اغت!
 نتیجه

رزای کلی هتکلواى دزتازُ هاّیت ًفع ٍ تجسد رى تػیاز هتؿتت اغت ٍ ییودا  

کسدى قدز جاهؼی تسای رى دؾوَاز اغوت؛ اهوا غایوة رًْوا ًفوع زا غیوس هجوسد         

داًٌد. هسحَم الّیجی کوِ   یٌدازًد ٍ ًكَـ دیٌی زا یؿتَاًِ ایي زأی خَد هی هی

ف ٍ هتکلن تصزگ اغت، هثاحثی چَى هاّیت ٍ تحدید ًفع، هغایست یک فیلػَ

ًفع تا تدى، تجسد ًفع ًاعقِ، حدٍو ًفع تِ حدٍو تدى، تقای ًفع یوع اش  

فٌای تدى ٍ تغالى تٌاغخ زا دز غِ کتاب کالهی خَیؽ تِ تفكیل تثییي ٍ تحلیل 

احوث  کٌد ٍ هث گسا حسکت هی کسدُ اغت. ایؿاى دز خظ غیس فکسی هتکلواى ػقل

ًرسد. ٍی ًفع زا هجسد،  کالهی زا ػالٍُ تس ًظس تِ هتَى دیٌی، اش دید حمکوی هی

داًد ٍ ضوٌاً تٌاغخ زا ّون  هغایس تا تدى، حادو تِ حدٍو تدى ٍ تاقی ٍ اتدی هی

 تاتد.تسًوی
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